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Lazer e diversão são garantidos 
no 17º Encontro de Caraguá

RECEsso dE finaL dE ano

Informamos que, em função 
dos festejos de final de 

ano, o sindicato estará em 
recesso de 21/12/2015 até 
03/01/2016, retornando ao 
seu funcionamento regular 

em 04/01/2016.

Cerca de 200 aposentados 
estiveram durante uma semana na colônia de férias 
João Cleófas, em Caraguatatuba, para a 17ª edição 

do Encontro. Os participantes contaram com baile dos Anos 60, 
torneios esportivos, jogos, passeios e outras atividades. 

Boas Festas!
Nada melhor do que final de ano em família ou/e perto de quem gostamos, não 
é mesmo? Sem dúvida, essa é a melhor forma de encerrar o ano. A direção do 
Sintetel e os funcionários da entidade desejam um Feliz Natal e um Ano Novo 
repleto de conquistas, saúde e felicidade! Esperamos viver bons momentos perto 
de vocês em 2016. Estamos ansiosos para vê-los em nossos eventos. Até lá!
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Feliz 2016!

Amigas e amigos aposentados. este 
ano que termina foi de muitas dificul-
dades, tanto para o movimento sin-

dical quanto para o nosso querido Brasil.

esperamos que ano que vem seja me-
lhor, porém as expectativas, baseadas 
na crise político-econômica que enfren-
tamos, não são boas.

A intenção da diretoria do Sintetel é a de 
retomar os tradicionais seminários de 
aposentados ainda no primeiro semestre.  
nos esforçaremos para isso e comunica-
remos a todos no momento oportuno.

Parabenizo o companheiro Rossato, dire-
tor de Aposentados, pelo excelente even-
to realizado na cidade litorânea de Cara-
guatatuba. Também congratulo a todos que 
participaram do 17º Encontro de Caraguá. 
Embora estavisse impossibilitado de com-
parecer devido aos compromissos com as 
difíceis negociações salariais, eu fiquei sa-
bendo que foi um sucesso, aliás como tem 
sido ao longo de todos esses anos.

Desejo a todos  um Natal com muita luz 
e esperança. E que em 2016 todos nós 
consigamos realizar nossos desejos e, 
com muita saúde, vamos em frente!

Almir Munhoz
Presidente

Palavra do
PREsidEntE

BaiLE anos 60 marca  
o 17º Encontro de Caraguá

O encontro de Caraguá repetiu a 
dose em 2015 e garantiu muito 
lazer e descontração aos par-

ticipantes. Cerca de 200 aposentados 
da categoria participaram da 17ª edi-
ção do evento que ocorreu entre os 
dias 26 de novembro e 3 de dezembro 
na colônia de férias João Cleófas. 

Tudo é organizado anualmente pelo 
Centro de Convívio dos Aposentados 
do Sintetel que este ano preparou tor-
neios esportivos, passeios e diversas 
outras atrações. Entre elas, o tradicio-
nal baile temático que, a cada ano, ga-
nha mais repercussão entre os apo-
sentados.

O tema do baile deste ano fo-
ram os Anos 60. Os homens não se 
esqueceram da jaqueta de couro e dos 
óculos escuros. Já as mulheres tam-
bém não ficaram para trás. Elas capri-
charam no visual e não dispensaram 
lenços e vestidos de bolinha. 

O Encontro de Caraguatatuba já faz 
parte da agenda do Sintetel e gera 
grande expectativa entre os aposen-
tados da categoria. por isso, as va-
gas sempre se esgotam logo após a 
divulgação.

Não perca o evento do próximo ano! 
Acompanhe as notícias nas próximas 
edições do Jornal Linha Direta Apo-
sentados e fique por dentro das datas 
das próximas viagens organizadas pe-
lo Sintetel.



Jornal do aposentado - sIntetel 3

BaiLE anos 60 marca  
o 17º Encontro de Caraguá

Chega ao fim mais um ano. Sem dúvi-
da, um ano atípico. Na política, vive-
mos um momento conturbado. Esta-

mos assistindo, infelizmente, a um processo 
em que o País e a garantia de direitos pare-
ce ter ficado em segundo plano. O resulta-
do: uma crise política e econômica.

Nós, do Sintetel, fomos afetados por essa 
crise. por conta disso, não pudemos orga-
nizar os tradicionais Encontros dos Aposen-
tados. Fazia parte dos nossos planos reali-
zá-los ainda em 2015, mas não foi possível 
frente a essa difícil situação. Entretanto, 
não desistimos. os encontros foram adia-
dos, mas sem dúvida acontecerão. 

Em 2016, espero encontrá-los com ale-
gria em nossos eventos. Não tenha dúvida 
que os Encontros estarão no nosso plane-
jamento, pois vocês são queridos por toda 
essa diretoria, que os considera  de grande 
importância para a categoria. 

De qualquer maneira, terminamos o ano or-
ganizando o 17º Encontro de Caraguatatu-
ba. Foi um sucesso. Mesmo na dificuldade, 
não poderíamos deixar o ano passar sem 
alguma confraternização. Sem dúvida, con-
tinuaremos repetindo a dose ano após ano. 

Um ótimo Natal e um feliz Ano Novo!
Abraços,

Osvaldo Rossato
Diretor de Aposentados

Mensagem do
Rossato

Continua na página 4
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aFiliaDo  À:

PaRtiCiPE das atividadEs 
do Centro de Convívio

EXPEDIENTE
Sindicato dos trabalhadores em Empresas de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas no Estado de São paulo

Os aposentados de Bauru não precisam mais ficar para-
dos. Toda terça e sexta-feira, das 9h às 10h, acontece 
na subsede a ginástica para a terceira idade.

Os exercícios são ministrados pela fisioterapeuta Alessandra 
Aguilante e envolve alongamento, pilates, entre outros.

Para participar é simples. Basta comparecer e começar a se 
exercitar. A atividade é gratuita para sócios do Sindicato.

informações: (14) 3103-2200 ou 
rua rio grande do sul, 4-60  - Vila Coralina

O Centro de Convívio dos 
Aposentados traz boas 
opções para você pas-

sar o tempo. toda quinta-feira, 
das 13h30 às 17h, acontece a 
tradicional tarde de lazer. Tra-
ta-se de um momento para di-
versão e muita conversa.

Para quem deseja melhorar 
a postura, flexibilidade cor-
poral e condição física, basta 
comparecer toda segunda-fei-
ra, das 10h30 às 11h30. A pro-
fessora Neusa Melo ministra 

as aulas que visam melhorar 
a qualidade de vida dos apo-
sentados por meio do progra-
ma master que abrange diver-
sas técnicas como yoga, rpG, 
alongamento, entre outras.

A mensalidade das aulas 
custa r$ 20 para associados 
do Sintetel e R$ 30 para não 
sócios.

os interessados deverão en-
trar em contato pelo telefone 
(11) 3221-9079.

suBsEdE dE BauRu oferece  
ginástica para aposentados

Aposentados participaram de jogos e torneios

17º EnCOntRO DE CARAguá – COntinuAçãO


