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Em 29 de junho comemora-se o dia de uma das profissões  símbolos dos trabalhadores em telecom.  
Telefonistas ativas e  aposentadas foram homenageadas em três confraternizações organizadas 
pelo Sintetel.

São Paulo 

ReencontRos e lembRanças marcam as 
comemorações  do  Dia Da telefonista

Campinas
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Em comemoração ao Dia da Telefonis-
ta, celebrado em 29 de junho, o Sinte-

tel organizou três confraternizações que 
juntas reuniram mais de 200 telefonistas 
ativas e aposentadas.

Na sede da entidade, capital paulista, o 
evento foi comemorado no dia 29. Osval-
do Rossato, diretor dos Aposentados, foi 
quem abriu a confraternização. "Parabéns 
não só por hoje, mas por toda a história que 
vocês ajudaram a construir.”

As convidadas relembraram a evolução da 
categoria e de todo o sistema de comunica-
ção. Marlene Marcondes foi uma delas. A 
aposentada contou que no seu período co-
mo telefonista (1976 a 1988) havia os men-
sageiros, que recebiam as ligações e iam até 
a casa da pessoa avisar. “Esse era um dos 
motivos para uma ligação demorar tanto 
para chegar à pessoa desejada.”

O Sindicato ainda parabenizou as convida-
das sorteando estadias nas colônias de férias 
do Sintetel de Praia Grande e de Caraguá II. 

Baixada SanTiSTa
A subsede da Baixada também não deixou 
a data passar em branco. Cerca de 50 tele-
fonistas ativas e aposentadas comparece-
ram a um café da manhã e da tarde em ho-
menagem a elas.

“Não tem como não lembrar desse dia tão 
importante e de todas as nossas conquistas 
sindicais”, afirmou Genivaldo Barrichello, 
diretor da subsede da Baixada Santista. 

CampinaS
A subsede de Campinas homenageou as 
telefonistas com um evento realizado no 
dia 27. A aposentada Leni Plácido mar-
cou presença e contou que foi telefonista 
na Telesp durante 18 anos. “Foi um grande 

Mais um ano e o Sintetel não deixou 
passar em branco sua homena-

gem às telefonistas. Nosso companheiro 
Rossato, diretor dos Aposentados, orga-
nizou uma bela comemoração para nos-
sas companheiras aposentadas. Nossos 
diretores regionais também não dei-
xaram por menos e cada um organizou 
sua homenagem de acordo com a reali-
dade local.

Também quero deixar aqui os meus pa-
rabéns a todas essas importantes pro-
fissionais que tanta contribuição deram 
para a sociedade brasileira.

Nossa gestão Unidade na Luta sempre 
valorizou e continua a valorizar o apo-
sentado. É por isso mesmo que me sinto 
triste de informar que em razão da crise 
econômica que afeta o País e também por 
problemas de datas, estamos transferin-
do os Encontros dos Aposentados deste 
ano para o 1º semestre do ano que vem. 

Quero chamar a atenção de todos vo-
cês para que acompanhem por meio do 
nosso site www.sintetel.org as nossas 
Ações Coletivas jurídicas. No site tem 
um ícone “Ações Coletivas”, você clica 
nele e lá os textos são atualizados sem-
pre que há alguma mudança no anda-
mento processual. 
Boa leitura,

almir munhoz 
Presidente do sindicato

Palavra do 
PResiDente

sintetel celebRa Dia Da telefonista com 
ceRca De 200 PRofissionais Da categoRia

Campinas

Campinas São Paulo
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Foi com muito carinho que organiza-
mos as celebrações do Dia da Telefo-

nista deste ano. Além da capital, como já 
acontece todos os anos, a confraterniza-
ção se estendeu para as companheiras da 
Baixada Santista e de Campinas.  Mais de-
talhes estão na matéria ao lado. 

Vale lembrar que essa data, comemorada 
em 29 de junho, não foi escolhida por aca-
so. É também celebrado o Dia de São Pe-
dro. Na Bíblia há uma passagem onde Je-
sus entrega as chaves a São Pedro e diz: 
“Tudo que ligares na Terra será ligado no 
céu, e tudo que desligares na Terra será 
desligado no céu”. Com esta metáfora foi 
instituído o Dia da Telefonista. Elas colo-
cam em comunicação pessoas que estão 
distantes umas das outras.  

No Brasil, nosso querido amigo Hélcio 
Maghenzani (ex-presidente do Sintetel e 
ex-deputado federal) foi quem solicitou 
à Câmara de Deputados para estabelecer 
o dia em tributo a essas valorosas profis-
sionais. Sempre lembraremos delas com 
muito carinho. Uma singela homenagem 
so Sintetel. Parabéns! 

Companheiras e companheiros, infelizmen-
te não poderemos realizar os Encontros dos 
Aposentados neste ano. Também somos víti-
mas da crise econômica. Mas contamos com 
a presença de todos nos eventos  no próximo 
ano, ainda no 1º semestre. Espero que com-
preendam e, assim como vocês, já estou an-
sioso pelo nosso próximo Encontro. 

osvaldo Rossato
Diretor de aposentados

mensagem 
do Rossato

sintetel celebRa Dia Da telefonista com 
ceRca De 200 PRofissionais Da categoRia

"O sistema de telecom passou por várias fases e, no início, o símbolo dos trabalhadores em 
telecomunicações eram vocês”, lembrou Rossato no encontro da capital

São Paulo

 A homenagem na Baixada Santista durou o dia todo

''As convidadas se reencontraram e puderam 
relembrar os grandes momentos que passaram 
juntas”, reforçou o diretor da subsede de 
Campinas

período em minha vida e até hoje mante-
nho contato com minhas ex-colegas de tra-
balho. Nesse evento chamei pelo Facebook 
mais de 70 amigas telespianas, nem todas 
compareceram, mas o dia já valeu.”

Welton José de Araújo, diretor da subsede 
de Campinas e região, relembrou que a ori-
gem do Sintetel veio por meio das telefo-

nistas. “Celebrar essa data é manter viva a 
nossa história.”

O diretor dos Aposentados de Campinas 
e região, Gilmar Rodrigues, faz um convite 
para 2016. “Vocês sempre serão lembradas 
e esperamos que ano que vem mais apo-
sentadas compareçam.”
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O Centro de Convívio dos Aposentados 
Geraldo de Vilhena Cardoso oferece 

diversas opções de lazer aos aposentados. 

Às quintas-feiras, das 13h às 17h acontecem 
as tradicionais e animadas tardes de lazer. 
"Sempre contamos com a presença de uma 
boa turminha que se diverte com muito ba-
te papo e descontração. Venha você tam-
bém fazer parte desta turma!" , convida Os-
valdo Rossato, diretor dos Aposentados.

Além disso, todas as segundas-feiras, das 
10h30 às 11h30, a professora Neusa Me-
lo ministra aulas de  postura, flexibilidade 
corporal e condição física.

As aulas buscam melhorar a qualidade de 
vida das pessoas por meio do programa 
master, que abrange diversas técnicas co-
mo yoga, RPG, alongamento, reeducação 
postural, flexibilidade e forç a. 

A mensalidade das aulas custa R$20 para 
associados e R$30 para os não sócios. Inte-
ressados em participar ou obter informa-
ções, favor entrar em contato pelo telefone 
(11) 3221-9079.

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 
(19) 3236-1080 - Ribeirão Preto (16) 3610-3015 – Santos (13) 3225-2422 
- São José do Rio Preto (17) 3232-5560 – Vale do Paraíba (12) 3939-1620

ÓrgãO DE DIvUlgaçãO - lINha DIrETa ESPEcIal aPOSENTaDOS
DEPTO. cOMUNIcaçãO - Diretor resp.: Almir Munhoz, Jornalista resp.: Marco Tirelli 
(MTb 23.187), redação: Emílio Franco Jr. (MTb 63.311), Marco Tirelli, Cindy Alvares e Laura Rachid.  
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aFIlIaDO À:

atenção aPosentaDos Da sistel!
O Sintetel abriu um processo em Brasí-

lia contra os aumentos abusivos dos 
planos de saúde PAMA e PCE, que nos últi-
mos anos ultrapassaram 100%. 

Para dar prosseguimento ao processo, o De-
partamento Jurídico do Sindicato solicita 
que os aposentados contratantes dos planos 
de saúde envolvidos enviem os documentos 
relacionados para os e-mails juridico@sinte-
tel.org.br ou angel@sintetel.org.br:

• Contra-cheque ou comprovante de rece-

bimento da suplementação/complementa-
ção da SISTEL;

• Qualquer outro documento que compro-
ve o aumento dos planos de saúde PAMA 
e PCE ou qualquer documento que achar 
que possa ajudar no processo.

O aposentado também pode ir pessoal-
mente entregar os documentos no Centro 
de Convívio do Sintetel, localizado na Rua 
Santa Isabel, 160, 8º andar. O local funcio-
na de segunda a sexta, das 8h às 17h.

faleciDos
É com pesar que o Sintetel comunica o fa-
lecimento dos companheiros associados 
abaixo relacionados. A direção do Sindica-
to solidariza-se com a dor das famílias dos 
companheiros e agradece por todos os 
anos em que eles se dedicaram à categoria.

Evaldo José dos santos 
• Nascimento: 18/05/1948 
• Falecimento: 21/05/2015

nElson José do BEm
• Nascimento: 02/10/1946 
• Falecimento: 26/06/2015

inscRições abeRtas PaRa o 17º 
encontRo De caRaguatatuba  

Já estão abertas as inscrições para o 
Encontro de Caraguatatuba, que em 

2015 chega a sua 17ª edição. Este ano, a 
viagem será realizada entre os dias 26 de 
novembro e 3 de dezembro. Não perca 
tempo e faça sua inscrição, pois as vagas 
são limitadas e a procura é grande. 

O evento, organizado pelo Centro de 
Convívio do Sintetel, manterá a tradição. 
Os aposentados, além de poderem apro-
veitar os sete dias de praia e usufruir de 
uma das Colônias de Férias do Sintetel 
em Caraguá, participarão de diversas ati-
vidades como baile temático, jogos, pas-
seios e torneios.

Para sócios do Sindicato, o passeio custa 
R$ 500 + taxa de R$ 200 (total de R$ 700). 
Já para quem não é sócio, a viagem sai por 
R$ 650 + taxa de R$ 250 (total de R$ 900). 

A taxa deve ser paga à vista, porém o va-
lor da viagem para sócios ou não do Sin-
tetel pode ser parcelado em até 4x. 

Aproveite a oportunidade e participe de um 
dos mais esperados eventos do Sintetel! 

Mais informações com Angel 
ou Érica pelos telefones 

(11) 3221-9079 ou 3331-2940.

centro de convívio 
oferece opções de lazer

Encontro de 2014


