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12º Encontro dos AposEntAdos rEúnE 
mAis dE 3.500 pEssoAs Em sEis EvEntos

no segundo semestre de 2014, o 
sintetel realizou o tradicional 

Encontro de Aposentados. todas 
as regiões nas quais o sindicato 

possui subsede, além da sede em 
são paulo, foram contempladas.

o sucesso foi tamanho que reuniu, 
ao todo, mais de 3.500 pessoas. 
Em todos os eventos, o sintetel 
sorteou brindes, proporcionou 

um almoço de confraternização e 
muita música ao vivo.

neste jornal, você terá a 
oportunidade de saber o que 
ocorreu em cada um deles. A 

exceção fica por conta da região 
da Baixada santista que, por ser 

o primeiro, já teve a sua ampla 
cobertura na edição anterior.

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

Setembro/Outubro de 2014
www.sintetel.org
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minhas amigas e 
meus amigos, eu 

quero chamar a atenção 
em especial para alguns 
temas. A consequên-

cia de uma eleição para deputados federais 
em um cenário polarizado e com parcelas do 
movimento sindical, de certo modo, confu-
sa na ação trará dificuldades. O resultado foi 
a redução ainda maior da bancada sindical e 
de parlamentares que poderiam atuar como 
nossos aliados na Câmara Federal.

O povo elegeu uma bancada federal mais 
conservadora. Assuntos importantes co-
mo o aumento real para os aposentados e 
a discussão pelo fim do fator previdenciá-
rio devem ser ainda mais duras e difíceis. 
Mas o movimento sindical não abrirá mão 

Palavra do Presidente

falecimentos
É com pesar que o Sintetel informa o falecimento de três sócios aposentados:

da sua pauta trabalhista e defenderá o apo-
sentado doa a quem doer. A luta continua.

Por outro lado, a direção do Sintetel ficou 
muito feliz com a maciça participação de 
todos na 12ª edição do nosso tradicional 
Encontro de Aposentados.

Todas as regiões foram contempladas, com 
a novidade da realização pelo segundo ano 
consecutivo do evento em São Paulo.

Ano que vem tem mais. Este é um evento que 
nunca deixaremos de fazer. O Sintetel tem 
grande apreço por todos vocês que construí-
ram este Sindicato. Contem sempre conosco.

almir munhoz 
Presidente do sindicato

Chegamos ao fim de mais um ciclo de 
Encontro de Aposentados. Foram seis 
eventos neste ano, todos realizados 
com muito sucesso. Começamos em 
agosto pela Baixada Santista e termina-
mos em Campinas, no final de outubro. 
Nesta edição de Linha Direta, especial-
mente ampliada, trazemos a cobertura 
completa, com uma página para cada 
regional. Santos, vale lembrar, já teve 
matéria publicada na edição anterior.

Gostaria de agradecer a cada diretor re-
gional pela organização destes eventos. 
Reunimos, no total, milhares de antigos 
companheiros que puderam, de forma 
descontraída, ter um dia todo de cons-
cientização de maneira leve e com mui-
ta alegria em rever os amigos. Esses En-
contros deixam todos da direção do 
Sintetel felizes e realizados e, por isso, já 
estamos ansiosos para o próximo ano. 

Queria, ainda, destacar o Encontro da 
Capital, realizado pela segunda vez. 
Ainda estamos fazendo um evento me-
nor do que aquele que acontece no in-
terior e no litoral, mas esperamos cres-
cer cada ano mais. Este evento veio 
para ficar e incluir também os aposen-
tados da cidade de São Paulo nas con-
fraternizações do Sintetel.

Obrigado a todos que participaram. Se 
tivemos qualquer contratempo, peço 
desculpas, mas sei que todos fizeram o 
melhor para que cada Encontro fosse 
especial. Espero que tenham gostado e 
até o ano que vem. Abraço,

osvaldo rossato
diretor de aposentados

mensagem 
do rossato

OSvaldO da Silva CeSar 
Nascimento : 13/08/1931
Falecimento: 01/09/2014

aFONSO lOpeS dOS SaNtOS
Nascimento: 13/08/1942
Falecimento: 08/08/2014

Conheça o Natal Luz em Gramado
De 9 a 13 de dezembro de 2014.

Uma grande oportunidade para você 
contemplar os enfeites de Natal que 
tomarão conta das ruas da cidade.

Informações com

Maria pelo telefone:

(11) 3331-2940

luiz GONzaGa dO NaSCimeNtO
Nascimento: 09/09/1934
Falecimento:16/10/2014

a diretoria do Sindicato solidariza-se 
com a dor da famílias desses 

companheiros.
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o 12º Encontro dos Apo-
sentados de Bauru e 

Ribeirão Preto reuniu mais 
de 1000 pessoas. Realizado 
no espaço Sipó Eventos, em 
Bauru, o encontro ocorreu 
em  13 de setembro.

O diretor Regional de Bauru, 
Jorge Luiz Xavier, e José Carlos 
Guicho, diretor de Finanças do 
Sindicato, receberam do vere-
ador Roberval Sakai uma Mo-
ção de Aplauso, assinada por 
todos os vereadores de Bauru, 
parabenizando a entidade pe-
las positivas ações na região. 
“O evento tem uma grande re-
percussão em nossa cidade. 
Venho aqui parabenizá-los. 
Vocês representam muito por 
aqui”, afirmou o vereador.

Foram sorteados tablet, note-
book, câmera fotográfica, ho-
me theater, TV de 32 e 42 po-
legadas entre muitos outros 
brindes. O ganhador da TV de 
42 polegadas veio de Presiden-
te Prudente. “Compareço to-
dos os anos e nunca tinha sido 
sorteado. Hoje minha mulher 
falou que eu ia ganhar”, afir-
mou Antonio Batista Ramos.

sintetel é homenageado no 
encontro de Bauru e riBeirão Preto

O Clube da Viola de Bauru levou 
coral sertanejo, diversas duplas 
sertanejas e um grupo de catira, 
dança típica do interior do Bra-
sil. O evento foi encerrado com a 
banda 12 Cordas, que tocou gran-
des sucessos dos anos 60 e 70.

sintEtEl doA AlimEntos 
pArA instituiçõEs dE 

cAridAdE
 O público participou de uma ação 
solidária, com a doação de um 1 
kg de alimento não perecível. Fo-
ram arrecadados cerca de 450 kg. 
As doações foram divididas entre 
o Lar dos Desamparados, entidade 
na cidade de Bauru, que cuida de 
crianças e idosos abandonados, e a 
Creche São Benedito, na cidade de 
Lins, que cuida de crianças caren-
tes durante o dia. 

Vereador Roberval Sakai (ao centro) entrega a Moção de Aplauso aos diretores 
Jorge Luiz Xavier e José Carlos Guicho

          Acreditamos que o  
Encontro é uma das formas 
de presentear os aposen-
tados por tudo que eles já 
contribuíram para o Sin-
dicato”. Jorge Luiz Xavier, 
Diretor regional de Bauru

           Sempre tivemos forte 
representação dos apo-
sentados e nada mais jus-
to do que não esquecê-
-los”. José Roberto da 
Silva, Diretor da regional de 
Ribeirão Preto
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“A idade é um estado de es-
pírito”. Foi nesse clima 

que ocorreu o 12º Encontro de 
Aposentados do ABCDM e Alto 
Tietê. A chuva não atrapalhou 
a animação dos aposentados 
que compareceram ao even-
to e foram recepcionados com 
um farto café-da-manhã. Rea-
lizado em 20 de setembro, na 
Chácara Floresta, em São Ber-
nardo do Campo, o Encontro 
reuniu cerca de 400 pessoas.

O diretor regional do ABC, 
Mauro Cava de Britto, foi quem 
comandou o Encontro com 
muita descontração e bom hu-
mor. Ao perceber que uma das 
faixas de boas-vindas estava 
errada – fazia referência a um 
22º Encontro – brincou: “estão 
vendo? Já temos pelo menos 
mais dez eventos garantidos”.   
 
Almir Munhoz, presidente do 
Sintetel, lembrou que o evento 
ocorre há 12 anos e que essa tra-
dição jamais acabará. “O que 
me deixa feliz é que a nova ge-
ração de diretores do Sindicato 
também abraçou a causa e is-
so significa que nunca deixare-
mos de realizar os eventos para 
os nossos aposentados”, disse.

A vice-presidente do Sintetel, 
Cristiane do Nascimento, des-
tacou as lutas atuais. “Não pode-
mos esquecer os problemas que 
afetam o aposentado como o fa-
tor previdenciário, os planos de 
saúde e as perdas salariais”.

A segunda parte do evento foi 
reservada ao sorteio de brin-
des. O melhor prêmio ficou pa-
ra o companheiro da CTBC 
Edesio Lourenço Rocha, que se 

chuva e muita animação  marcam o encontro 
de aPosentados do aBcdm e alto tietê

              É uma satisfação muito 
grande para todos nós ter vo-
cês, que construíram a histó-
ria desse Sindicato e das tele-
comunicações do Estado, aqui 
do nosso lado”, Mauro Cava de 
Britto, diretor regional do ABC

aposentou em 1997. “Quero agra-
decer ao Sindicato que tem um 
carinho especial por nós aposen-
tados. Estou muito feliz por ter si-
do sorteado com uma TV de 42 
polegadas”, comemorou.

Em seguida foi servido um almo-
ço de confraternização embala-
do pelo impecável som da banda 
do multi-instrumentista e can-
tor Russo, campeão do programa 
Astros, do SBT.
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são José do rio Preto volta a sediar 
o encontro dos aPosentados

Após três anos, a cidade de 
São José do Rio Preto vol-

tou a sediar o Encontro dos Apo-
sentados. A 12ª edição do evento, 
ocorrida em 27 de setembro, 
também reuniu telespianos de 
Araçatuba, Votuporanga, Ja-
les, Andradina, Catanduva, Ada-
mantina, Barretos e  Assis.

Ao som da banda Atual, cerca de 
700 convidados se deliciaram 
com uma farta refeição e diver-
sos tipos de coquetéis. A aposen-
tada Darcy Luzia da Cruz traba-
lhou na Telesp durante 29 anos. 
“O Sindicato nos  apoiou muito. 
Organizei muitos eventos na Te-
lesp de Barretos, e o Sintetel sem-
pre esteve ao meu lado”.

Os tradicionais sorteios de brin-
des premiaram os aposentados 
com tablet, home theater, celu-
lar e muito mais. Elvira Figueirôa, 
de Araçatuba, foi sorteada com 
a TV de 42 polegadas. “O Sindi-
cato valoriza os aposentados. 
Saio daqui muito grata”. 

Além dos sorteios, os aposenta-
dos tiveram a oportunidade de 
fazer teste de diabetes em dois 
estandes, um da ABET e outro 
do Laboclin, medir a pressão,  
conhecer a marca de hidratan-
te Cetaphil e o suplemento ali-
mentar para idoso. O Sintetel 
presenteou os convidados com 
uma necessaire. 

José Rufino da Silva é um dos 
aposentados mais antigos de São 
José do Rio Preto e também mar-
cou presença. Muitos aposenta-
dos não viam seus ex-colegas de 
trabalho há anos e a alegria em 
reencontrá-los era nítida.

O presidente do Sindicato Na-
cional dos Aposentados (Sind-
napi), Carlor Ortiz, também 

           Da alegria encontrar es-
sa casa sempre cheia. É impor-
tante vocês participarem desse 
evento, pois vocês são os res-
ponsáveis pelo gigante que é 
hoje o Sintetel.” Ismar José 
Antonio, diretor regional de São 
José do Rio Preto

Dirigentes do Sindicato junto com a 
ganhadora da TV de 42 polegadas, 
Elvira Figueirôa (blusa vermelha)

Um dos aposentados mais antigos 
de São José do Rio Preto, José 
Rufino da Silva, com sua esposa

esteve no evento e lembrou que 
em 2010 foi entregue aos candida-
tos à presidência da República da-
quele ano a Pauta de Reivindica-
ções das centrais sindicais com foco 
também nos aposentados. “Muita 
coisa precisa melhorar. Mas uma de 
nossas principais reivindicações é o 
fim do fator previdenciário”. 
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ex-traBalhadores da categoria se reúnem no 
segundo encontro de aPosentados da caPital
pela segunda vez, a cida-

de de São Paulo recebeu 
o Encontro de Aposentados, 
tradicional evento do Sinte-
tel que já contou com 12 edi-
ções pelo interior e litoral 
do Estado. Mais de cem an-
tigos trabalhadores da cate-
goria compareceram à sede 
do Sindicato, na capital, em 
11 de outubro, para assistir a 
uma palestra de conscienti-
zação e confraternizar com 
os ex-colegas de trabalho.

Hugo Perez falou para os apo-
sentados sobre previdência 
social. Ele explicou como fun-
ciona o sistema e sobre o valor 
das aposentadorias. Um dos 
mecanismos que, atualmente, 
reduz a quantia recebida por 
quem tem direito ao benefício 
é o chamado fator previdenci-
ário. O presidente Almir Mu-

nhoz lembrou que o fim deste 
fator faz parte da pauta traba-
lhista defendida pelas cen-
trais e pelo Sintetel.

Após a palestra, os convida-
dos confraternizaram duran-
te um lanche oferecido pelo 
Sindicato. O diretor dos apo-
sentados, Osvaldo Rossa-
to, afirmou que tem por ob-
jetivo aumentar ainda mais 
a participação no evento da 
capital. “Ano que vem fare-
mos mudanças, mas é muito 
importante, além da confra-
ternização, termos também 
um momento para falar das 
lutas pelo direito dos apo-
sentados”, disse. 

Antes do final do evento, al-
guns brindes foram sortea-
dos, entre os quais, uma tele-
visão de 42 polegadas.

Osvaldo Rossato, diretor de aposenta-
dos, quer ampliar o evento da capital no 
próximo ano

Palestrante Hugo Perez explicou a 
realidade do sistema previdenciário

você comenta, a gente comPartilha!

      Parabéns ao Sintetel 

pela excelente festa realizada 

para os Aposentados das Regiões 

de São José do Rio Preto, 

Araçatuba, Votuporanga, Jales, 

Catanduva e Barretos”. 

Daniel e Dayane Caranante

           Linda a festa de Bauru, 

nunca tinha ido a nenhuma  

delas. Agora vou começar a ir 

com minha amiga Edinea que me 

incentivou a ir”. 

Rosa de Fátima Dieguez

              Somente meus pais foram ao evento em Itu, mas posso garantir que eles amaram muito e não veem a hora de ter a próxima, pois essa foi a primeira vez que eles foram a um evento de vocês. Eles agradecem por tudo. Muito bom!” 
Ana Murbach 

             Desde 1964 me mantenho 

próximo ao Sindicato” Attílio 

Formico, italiano que atuou 

no Brasil durante 50 anos em 

empreiteiras de telecomunicações.

          Parabéns aos organizadores 
do evento em Santos. Muito bom!” 

Gabriela Jardim
Daniel e Dayane Caranante

           Admiro nosso Sindicato. 

Meus filhos sempre me 
lembram de que tem muito 

sindicato que não faz nada 
pela sua categoria” 

Adélia Silva Fortes, de Bauru.       Eu sempre venho aos 

eventos. É a maneira que temos de 

reencontrar os antigos colegas” 

Carlos Roberto Pires, de Bauru

                  Eu não tinha TV e no dia 
em que fui ao evento de Santos pedi 

para Nossa Senhora e ganhei” 
Sandra Regina Alves.

       A luta não para. Não é 

porque nos aposentamos 

que temos que nos afastar 

do Sindicato!” 

Jair Barboza de Sousa, 

de São José do Rio Preto
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último encontro dos aPosentados 
de 2014 leva 1.300 Pessoas à itu

o 12º Encontro de Apo-
sentados de Campinas e 

Vale do Paraíba, realizado em 
25 de novembro, reuniu 1.300 
pessoas em ampla área verde 
no Parque Maeda, em Itu. 

Os aposentados foram re-
cepcionados com um farto 
café da manhã logo emenda-
do ao almoço que atendeu a 
todos os gostos. Massas, co-
mida japonesa, churrasco e 
o famoso “boi no rolete” fo-
ram alguns dos diversos pra-
tos que estiveram à disposi-
ção dos aposentados e seus 
familiares.

Após a composição da mesa 
de autoridades, a banda Sex-
to Sentido animou a festa 
com um passeio pela linha 
do tempo musical, da bossa-
-nova ao sertanejo universi-
tário. Quem esteve presente 
também pôde participar de 
diversas atividades de lazer, 
como passeio de charrete e 
teleférico. Inclusive, crian-
ças e adultos usufruíram de 
duas piscinas com direito a 
toboágua. Além disso, cerca 
de 50 brindes como TV 32’ 
polegadas, notebook e celu-
lares foram sorteados. 

As aposentadas que estive-
ram no Encontro já foram 
convidadas a participarem 
do próximo Dia Internacio-
nal da Mulher, que ocorrerá 
em São Paulo, capital, em 21 
de março, no Clube Espéria.

HomEnAgEm 
Durante o evento, o com-
panheiro Benício Florêncio 
Salles foi homenageado pe-
los 36 anos junto ao Sindi-

          Fizemos tudo com mui-
to carinho e esperamos que 
vocês aproveitem” - Elísio 
Rodrigues, diretor regional de 
Campinas

           O nosso compromisso 
é promover o reencontro”  
- Eudes José Marques, dire-
tor regional do Vale do Paraíba

O companheiro Benício Florêncio Salles 
foi homenageado pelos 36 anos 
de sua vida dedicados à categoria 
junto ao Sindicato

cato. “O Sintetel sempre valo-
rizou aqueles que deram tanto 
suor para construir essa cate-
goria. Tenho muito orgulho de 
ter feito parte dessa história”, 
discursou Salles que, emocio-
nado, se despediu da militân-
cia sindical para retornar à sua 
terra natal, na Bahia. 

ArrEcAdAção dE 
AlimEntos

As regionais de Campinas e Vale 
do Paraíba realizaram uma cam-
panha de arrecadação de ali-
mentos não perecíveis. No final 
do evento, foram contabiliza-
dos 630 quilos que serão doados 
a Associação Moriah, que atende 
cerca de 100 crianças da região 
em situação de risco social.
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo.

SEDE: Rua Bento Freitas, 64 - Tel.: (11) 3351-8899
SUBSEDES: ABC (11) 4123-8975 – Bauru (14) 3103-2200 – Campinas 
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AFILIADO À:

Trabalhadores e Trabalhadoras, 
Usuários e usuárias dos sistemas de 
telecomunicações:

O Brasil vive um momento único na 
história, com melhoria em geral 
na qualidade de vida e no acesso 

a serviços, antes não imaginado, como 
por exemplo, a quantidade de acessos à 
internet móvel e amplo acesso à tecno-
logia da informação.

Muitas categorias, que têm data-base no 
segundo semestre, organizam suas cam-
panhas, realizam assembleias, mobiliza-
ções e ameaçam com greves para obter 
aumentos reais de salários como aconte-
ceu no primeiro semestre deste ano.

Os trabalhadores em telecomunicações, 
comprometidos com a qualidade dos ser-
viços oferecidos e tecnicamente respon-
sáveis pela operação de todos esses 
avanços na vida de milhões e milhões de 
pessoas, sofrem com más condições de 
trabalho, falta de investimentos das em-
presas operadoras e denunciam em públi-
co a realidade que vivem:

carta aBerta aos 
traBalhadores e à PoPulação

a) As operadoras têm conseguido lu-
cros exorbitantes, cobram de cada 

um de nós os preços mais altos do mun-
do e entregam serviços que poderiam ser 
muito melhores;

b) As empresas de telecomunicação en-
viam bilhões de dólares às suas matri-

zes no exterior, pagam altos dividendos aos 
acionistas enquanto submetem os trabalhado-
res a condições indignas de remuneração;

c) Essas mesmas empresas aumentam 
abusivamente seu faturamento graças 

a uma terceirização sem regras que é res-
ponsável pela redução constante da massa 
salarial;

d) Usam e abusam da rotatividade no em-
prego como forma provada de reduzir 

salários, uma vez que os que são contrata-
dos entram ganhando em média 12% menos 
que os que saíram, numa dança das cadeiras 
do empobrecimento de  quem trabalha;

e) Nos serviços terceirizados dos cha-
mados call centers a brutal explo-

ração dos jovens causa problemas de an-
siedade, depressão e pânico numa par te 
da nossa população que antes não sabia 
o que era isso; empregam milhares de 
pessoas em todo país, pagando mal, so-
negando direitos, descumprindo as leis 
de proteção à saúde no trabalho;

BASTA!
Aproximamo-nos mais uma vez das nego-
ciações coletivas de trabalho para mais de 

250 mil trabalhadores do setor, só no esta-
do de São Paulo, que ajudam a vida de to-
dos a ter mais comodidade e facilidade, co-
mo o direito à comunicação e expressão.

ALERTA!
Aler tamos a todos e a todas, trabalhado-
res e usuários, que este ano não aceita-
remos mais reajustes sem aumento real, 
não aceitaremos mais as manobras das 
empresas de jogarem ora com um sindi-
cato, ora com outros, para pagar menos a 
quem produz.

Convocamos todos os trabalhadores e 
usuários em São Paulo para um Movimen-
to Firme em defesa da qualidade dos ser-
viços de telecomunicações e da dignida-
de dos trabalhadores.

NãO ESTÁ DESCARTADO UM DIA DE 
APAGãO NAS TELECOMUNICAçÕES!

Essa será a resposta firme do SINTETEL-SP 
e da FENATTEL (Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Telecomunicações) e de-
mais sindicatos comprometidos com essas 
bandeiras e esses direitos diante da intran-
sigência e pouco caso das empresas. 

ESSA LUTA TAMBÉM É SUA! PEDIMOS SEU 
APOIO, SUA PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIE-
DADE porque lutamos pelo seu direito a 
um serviço de qualidade a um preço justo 
e por isso apoiamos a luta pela Banda Lar-
ga para Todos!
 

Almir Munhoz
Presidente do SINTETEL-SP


