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Vem aí os encontros
de aposentados!

No segundo semestre acontecem em todo o Estado os tradicionais Encontros
de Aposentados, que entram em sua 12ª edição. Veja o calendário na

Veja mais...

  Contas do Sindicato são aprovadas. Pág.3
  Começam as adesões no processo Sistel/Visão Prev. Pág. 4

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações no Estado de São Paulo 

Maio/Junho de 2014
www.sintetel.org

A intenção é repetir o sucesso de todos os anos com muita animação e descontração

Ligue para o Centro de
Convívio dos Aposentados

(11) 3221-9079 ou 3223-6504
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M inhas amigas e 
meus amigos. 

Julho foi um mês de 
pesares. Tivemos per-
das importantes. A fa-

mília Sintetel perdeu a companheira Teo-
dora Venckus, mais conhecida como dona 
Dora. Ela trabalhava no Sindicato há mais 
de 20 anos. Era uma funcionária exemplar. 

Além da dona Dora, nós também perdemos 
nosso ex-diretor Damasceno, que muito lu-
tou pela categoria e foi o primeiro trabalha-
dor negro a compor nossa diretoria executi-
va. Também rendemos nossa homenagem 

palavra do presidente

comunicado de falecimentos

• Faustina RodRigues de MoRais 

nascida em 15/02/1943 e falecida 
em 08/07/2014

• FRancisco seRRa dias

nascido em 06/08/1934 e falecido 
em 26/06/2014

à Faustina Rodrigues e a Francisco Serra Dias, 
que faziam parte de nossa categoria.

Neste mesmo mês, o Brasil perdeu a Copa do 
Mundo no campo. Mas ganhamos na organi-
zação, na infraestrutura e na hospitalidade. 
Basta ver a pesquisa do DataFolha que mos-
tra que 83% dos estrangeiros consideraram a 
Copa boa ou ótima. E 95% ainda disseram que 
voltariam ao País. 

No campo, perdemos pela incompetência 
de quem administra o nosso futebol. Mes-
mo assim, temos que manter nosso poder 
de organização e dar uma boa resposta nas 

eleições de outubro. Faltam pouco mais 
de 60 dias para o pleito.

Quero destacar que no segundo semestre 
retomaremos nossos tradicionais seminá-
rios de aposentados. Neste ano realizaremos 
eventos em todas as regionais e na capital 
também, assim como fizemos ano passado. 
Espero encontrá-los neste evento que já vai 
para sua 12ª edição sempre repetindo o su-
cesso de comparecimento do público.

Um abraço e boa leitura.
almir munhoz 

presidente do sindicato

• José Hildebrando damasceno

nascido em 10/12/1942 e falecido 
em 26/05/2014

nascido em guararema (sP), dei-
xou esposa e filhos. damasceno 
era aposentado da Telesp e foi 
o primeiro companheiro negro a 
fazer parte da diretoria executiva 
do sintetel. 

a direção do sindicato solidariza-se com as famílias dos companheiros 
e agradece por todos os anos em que eles se dedicaram à categoria.

damasceno participou das duas 
gestões do ex-presidente Geraldo 
de Vilhena cardoso de 1981 a 1986.

O TRF 3 (Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região), que julga ações de 

segurados em São Paulo e Mato Gros-
so do Sul, garantiu o direito à revisão do 
teto aos segurados que se aposentaram 
entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 
1991, período chamado de buraco negro.

Na época, o INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social) errou no cálculo das 
aposentadorias.

Quando os valores foram corrigidos, 
muitos desses benefícios ganharam o 
direito a outra revisão, a do teto.

O INSS, no entanto, diz que não paga a 
correção para esses segurados. A Justi-
ça em São Paulo mandou pagar.

Em pelo menos cinco decisões publicadas 
neste ano, a 8ª Turma do tribunal negou 
pedidos do INSS e determinou a revisão do 
teto para segurados com a aposentadoria 
no período conhecido como buraco ne-
gro. Como houve a limitação ao teto após a 
correção do erro do buraco negro, a Justiça 
disse que há o direito à revisão.

tribunal dá  revisão do 
teto para aposentados
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Devido ao apertado calendário des-
te ano, com feriados e folgas con-

cedidas em função dos jogos da Copa do 
Mundo, não conseguimos realizar a fes-
ta em homenagem às telefonistas. Po-
rém, não pensem que essa tradicional 
celebração será esquecida. Eu garanto a 
vocês que no próximo ano faremos um 
grande evento, à altura de todas as tra-
balhadoras que ajudaram a construir 
nossa categoria. De qualquer forma, pe-
ço desculpas por não poder realizar essa 
celebração ainda em 2014.

Em compensação, os tão aguardados 
Seminários de Aposentados serão am-
pliados já neste ano. Serão sete encon-
tros por todo o Estado, incluindo, pela 
segunda vez, um na capital. Desta vez, as 
subsedes de Ribeirão Preto, São José do 
Rio Preto e Bauru terão cada uma o seu 
próprio evento. Nosso objetivo é facili-
tar cada vez mais a participação de todos 
vocês, evitando grandes deslocamen-
tos e proporcionando o reencontro com 
um número ainda maior de antigos co-
legas de trabalho.

Por fim, com o fim da Copa do Mundo, e 
com o sucesso do evento, recuperamos 
muito do orgulho de ser brasileiro. Mas, 
passada a festa, não podemos esque-
cer que estamos em ano eleitoral e que a 
campanha dos candidatos já está na rua. 
Precisamos votar com consciência para 
continuar festejando nos próximos qua-
tro anos. Vamos votar naqueles que se 
comprometem com as questões traba-
lhistas e também dos aposentados! 

osvaldo rossato
diretor de aposentados

mensagem 
do rossato

Os associados do Sintetel aprovaram 
por unanimidade o parecer do Con-

selho Fiscal sobre o balanço do exercício 
de 2013 em assembleia realizada em 27 de 
junho, na sede do Sindicato.

Os dirigentes aproveitaram para fazer 
uma análise das atividades e negociações 
já realizadas neste ano e para traçar um 
panorama para o segundo semestre. O as-
sessor do Sintetel, João Guilherme Var-

gas Netto, destacou o sucesso da Copa 
do Mundo, apesar de todo o alarde criado 
pela mídia brasileira.

João lembrou um artigo sobre o tema es-
crito por ele ainda em 2013 e criticou o 
pessimismo daqueles que torcem con-
tra. Em ano de eleição, o caso da Copa do 
Mundo servirá de bom exemplo para aler-
tar os brasileiros sobre a necessidade de 
não se deixar enganar.  

assembleia aproVa 
as contas do sindicato

O Índice Global de Aposentadoria, do 
banco Natixis, aponta que o Brasil está 

na 61° posição entre os melhores países para 
se aposentar. A Suíça lidera o ranking, seguida 
por Noruega e Áustria.

A avaliação leva em conta renda per capita, de-
sigualdade social, acesso à saúde, bem-estar, se-
gurança, meio ambiente (entre outros itens). 

De 2013 para 2014, o Brasil caiu 20 posições. 

Piora nas condições de saúde, desigualdade de 
renda, aumento da inflação e desaceleração do 
PIB (Produto Interno Bruto), segundo o Nati-
xis, foram determinantes para a queda de posi-
ções do país. O que mais prejudicou o Brasil foi 
o subíndice de finanças na aposentadoria, que 
da 21ª posição despencou, em 2014, para a 70ª.

brasil cai 20 posições em ranking que
avalia melhores países para se aposentar



  Jornal do aposentado - sIntetel4

beneficiados no processo sintetel 
x sistel/Visão preV  iniciam adesão

A liviar dores nas costas. Regular o 
funcionamento do sistema diges-

tório e respiratório. Esses benefícios e 
muitos outros são possíveis por meio  
das aulas de ioga, realizadas todas as se-
gundas-feiras, das 10h30 às 11h30, no 
Centro de Convívio do Sintetel.

A mensalidade das aulas é de apenas R$ 
20 para os associados e de R$ 30 para os 
não sócios.

E não é só ioga que o Sindicato oferece. 
As tradicionais tardes de lazer continu-
am firmes e fortes, todas as quintas-fei-
ras, das 13h30 às 17h. 

Foi homologado pela Justiça do Dis-
trito Federal o acordo realizado en-

tre o Sintetel, SISTEL e VISÃO PREV para 
o pagamento dos Expurgos Inflacioná-
rios deferidos na ação coletiva ajuizada 
pelo Sindicato em 2004.

A ação teve como objeto a correção das con-
tribuições pagas pelos trabalhadores vincu-
lados à SISTEL e à VISÃO PREV que, ao se 
desligarem do plano de Previdência Privada, 
receberam a reserva matemática de poupan-
ça sem a correção monetária plena pelos ín-
dices dos expurgos inflacionários.
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aFIlIaDO À:

Trabalhadores comemoram a vitória no Sintetel

ria pelo Facebook do Sintetel e, de imediato, já 
avisou os ex-colegas de trabalho. “Fiquei mui-
to ansiosa para saber quanto ganharia, já que 
o que me foi pago anos atrás não foi o correto. 
Que bom que o Sintetel lutou por todos”.

É importante que todos que contribuí-
ram fiquem por dentro do assunto. No si-
te do Sintetel estão todas as explicações 
necessárias. Você também poderá entrar 
em contato por email ou por telefone com 
o Sindicato ou com as subsedes regionais. 
Acesse www.sintetel.org

BAuru
O diretor da subsede de Bauru, Jorge Luiz 
Xavier, também realizou reuniões nos mu-
nicípios de Presidente Prudente, Lins, Ma-
rília, Ourinhos, Botucatu, Bauru e Jaú. 

Diretor da subsede de Bauru, Jorge Luiz 
Xavier, dá explicações sobre o processo 
Sintetel x Sistel/Visão Prev aos trabalhadores

Nas ocasiões, além das assinaturas dos 
termos, os contemplados puderam es-
clarecer dúvidas sobre o acordo. “Até ho-
je foram captados cerca de 400 processos 
de ex-funcionários que estão na lista de 
pamgamento”, explica Jorge Luiz Xavier.

Dezenas de contemplados comparece-
ram, em 29 de maio, ao Sindicato para 
preencher o termo de adesão. O assisten-
te técnico administrativo José da Silvei-
ra Freitas, atual trabalhador da TGestiona 
e aposentado da CTBC, era um dos pre-
sentes. “Esta vitória no processo foi uma 
grande demonstração de capacidade do 
Sintetel. Foi muito bom mesmo”, declara.

O IRLA aposentado da CTBC Jorge Justino 
da Silva ficou sabendo do processo por meio 
dos colegas e do jornal do Sindicato. “Fico 
muito contente com a iniciativa do Sintetel. 
Sempre incentivei meus colegas de traba-
lho a se associarem ao Sindicato. Com o di-
nheiro que receberei, vou ajudar minha filha 
a montar um consultório”, comemora.

A ex-funcionária da Telefônica, Doraci Perei-
ra Daniel de Moraes, ficou sabendo da vitó-

conheça as atividades do 
centro de conVíVio

encontros dos 
aposentados 2014

O segundo semestre de 2014 será 
marcado pelos eventos em home-

nagem aos ex-trabalhadores da catego-
ria. Este ano, os tradicionais Encontros 
dos Aposentados chegam na 12ª edição e 
ocorrerão em sete regiões de São Paulo. 

Fique AtentO às DAtAs:
09/08 – Santos 
13/09 – Bauru
20/09 – ABCDM e Alto Tietê
27/09 – São José do Rio Preto 
11/10 – São Paulo (capital) 
18/10 – Ribeirão Preto
25/10 – Campinas e Vale do Paraíba
(S.J. dos Campos) realizarão o evento 
juntos, Itu. 

Os convites com mais informações serão 
preparados e enviados via correio.Mais in-
formações com a Sede ou Subsede Regional 

aguarde as novidades no site 
www.sintetel.org


