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Chapa 1 é eleita e reafirma  
atenção especial aos aposentados 

Pág. 2 e 3

A Chapa 1 – Unidade na Luta foi eleita com 96,55% dos votos para 
comandar a entidade entre agosto de 2017 e julho de 2021. o grupo 
liderado pelo presidente almir Munhoz apresentou durante a campa-
nha um plano de gestão inédito e inovador. a ideia é fazer uma ges-
tão modelo para todos da categoria, com destaque especial para os 
aposentados. pensando nisso, a nova diretoria eleita assu-
miu uma série de compromissos.  saiba mais nas páginas

Recesso de fim de ano
Informamos que em função das festas de final de ano, 
o Sindicato estará em recesso entre 23/12/2016 

e 02/01/2017. O funcionamento regular será 
retomado em 03/01/2017, uma terça-feira. 
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Minhas amigas e meus amigos apo-
sentados, primeiramente eu que-
ro agradecer aos votos de confiança 

que vocês nos deram para continuar a con-
duzir nossa entidade por mais uma gestão.

A direção do Sintetel tem um enorme apre-
ço por vocês, aposentados. Nós reconhe-
cemos a imensa colaboração de todos para 
a categoria e para a construção da história 
do sintetel, que hoje é o maior sindicato de 
telecomunicações das Américas.

a gestão que vocês acabaram de eleger 
comandará o sindicato de agosto de 2017 
a julho de 2021. E já temos firmado muitos 
compromissos com os aposentados.

retomaremos diversas atividades que já fa-
zem parte da tradição do Sindicato. Resgata-
remos os seminários dos aposentados, pois 
consideramos esse evento um momento de 
confraternização imprescindível para vocês. 

reformularemos o departamento de apo-
sentados e renovaremos a forma de gestão 
da entidade. Queremos escutar mais a sua 
opinião. Ampliaremos as opções de lazer e 
as nossas atividades. Peço que leiam com 
atenção o texto ao lado, no qual está deta-
lhado o que pretendemos realizar para os 
aposentados nessa próxima gestão. 

obrigado a todos e boa leitura!
Almir Munhoz

Presidente

Palavra do
Presidente

APosentAdos  ganham destaque  
em projeto da nova diretoria do sintetel
A Chapa 1 – Unidade na luta foi eleita 

com 96,55% dos votos para coman-
dar a entidade entre agosto de 2017 

e julho de 2021. o grupo liderado pelo pre-
sidente almir Munhoz apresentou durante 
a campanha um plano de gestão inédito e 
inovador. a ideia é fazer uma gestão mode-
lo para todos da categoria, com destaque 
especial para os aposentados. pensando 
nisso, a nova diretoria eleita assumiu uma 
série de compromissos. 

o grupo Unidade na luta sabe que faz par-
te da tradição do Sintetel organizar eventos 
e desenvolver uma série de atividades para 
os aposentados. Mas devido à crise recen-
te, diversos planos não foram postos em 
prática mais recentemente. a ordem ago-
ra é fazer o que for necessário para retribuir 
aos aposentados tudo o que eles fizeram 
pela categoria e pela entidade. 

sob novo comando, o setor de aposen-
tados pretende retomar boas práticas do 
passado e escutar mais todos os ex-traba-
lhadores da categoria. O Centro de Conví-
vio voltará a ter atividades semanais. “Va-
mos fortalecer nossa Coordenação dos 
Aposentados. As excursões, atividades e 
os seminários voltarão a acontecer”, ga-
rante almir Munhoz. 

Outra proposta interessante beneficiará to-
da a categoria, incluindo os aposentados. a 
nova diretoria resgatará o Centro de Cultura 
do sintetel. nele, serão fornecidas aulas de 
dança, de computação, culinária e de idio-
mas, além de uma biblioteca. “levar qualida-
de de vida aos aposentados e sua família é 
o nosso compromisso”, explica Almir.

o sintetel tem centenas de convênios que 
beneficiam milhares de trabalhadores as-
sociados. “Queremos ampliar nossa re-
de para garantir descontos em faculda-

Almir Munhoz vota em São Paulo

ABC

Capital

Ribeirão Preto
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des, médicos e cursos e em tudo aquilo 
que identificarmos como sendo importan-
te para os trabalhadores e aposentados”, 
diz Almir. O plano prevê a realização de 
uma pesquisa junto aos associados pa-
ra saber quais são as prioridades. “escu-
taremos mais a opinião de todos os apo-
sentados”, assegura.

além disso, a estrutura do sindicato se-
rá fortalecida e ampliada. as três colônias 
de férias, duas em Caraguá e uma em 
Praia Grande, serão mantidas e o serviço 
prestado será melhorado. a grande novi-
dade, porém, serão os clubes de campo. 
Um já está em funcionamento, na cidade 
de Campinas, e atualmente passa por re-
formas em parte de sua estrutura. Mesmo 
assim, já é possível usufruir de diversas 
áreas do Clube, que conta com campo de 
futebol, quadras poliesportiva, academia, 
piscinas e área para churrasco. 

E não vai para por aí. Na próxima gestão, 
o plano é entregar mais um Clube, des-
ta vez na cidade de Bauru. “Vamos forta-
lecer e equipar ainda mais as subsedes 
do sintetel”, promete almir. entre os pla-
nos estão ainda a organização para todo 
o estado de são paulo de campeonatos 
esportivos masculinos e femininos, semi-
nários, eventos de conscientização e de 
comemoração de datas especiais como 
o dia Internacional da Mulher, dia do tra-
balhador, dia da telefonista e o dia do 
teleoperador. 

O plano de gestão da nova diretoria é ex-
tenso e abrange realizações para toda 
a categoria. na revista linha direta de 
2016, que chegará a todos os aposen-
tados associados a partir de dezembro, 
uma matéria trará todos os pontos do 
programa apresentado pela Chapa elei-
ta. Boa leitura e esperamos que gostem! 

Queria aproveitar este último jor-
nal do ano para agradecer os 
votos que foram dados a Cha-

pa 1 – Unidade na luta na última elei-
ção. Ao término deste mandato, em ju-
lho de 2017, me despedirei da função 
de diretor dos aposentados. Agradeço 
a todos pela parceria nos últimos anos 
e peço desculpas pelo o que não foi 
possível realizar. Tenho certeza que o 
setor ficará em boas mãos. Vocês ve-
rão nesta edição os compromissos as-
sumidos pela nova diretoria eleita. te-
nho certeza que gostarão das notícias. 

ainda quero lembrá-los de que em de-
zembro chegará a vocês a nossa re-
vista. espero que gostem porque ago-
ra ela é feita pensando especialmente 
nos interesses dos aposentados. pa-
ra finalizar, desejo a todos um natal 
repleto de amor e saúde ao lado das 
pessoas que são importantes. Que 
seja um momento de confraterniza-
ção, alegria e paz. Esses são meus 
votos também para a passagem de 
ano. Que venha 2017! e que seja um 
ano de muitas realizações. Um gran-
de abraço, 

 
Osvaldo Rossato

Diretor de Aposentados

Mensagem do
rossAto

Campinas

Mogi das Cruzes

Capital

Capital
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aFiliaDo  À:

EXPEDIENTE

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

Quais são as melhores alternati-
vas para manter uma vida sau-
dável na terceira idade ? de que 

forma a tecnologia disponível ao alcan-
ce das mãos pode facilitar o transpor-
te de pessoas? em que pé estamos no 
combate à violência contra a mulher no 
Brasil ? essas e outras respostas você 
encontra na próxima edição da Revis-
ta Linha Direta que, até o final de 2016, 
será entregue a todos os aposentados 
do sintetel.

agora anual, a revista chega a sua 23ª 
terceira edição com um conteúdo intei-
ramente pensado para os aposentados.

Além de obter muita informação, você 
vai refletir e se divertir com artigos, crô-
nica e passatempo. acompanhe mais 

um trecho da história das telecomunica-
ções contada por um aposentado da ca-
tegoria.

A cobertura completa da eleição sin-
dical com todas as propostas da dire-
toria eleita e uma entrevista para você 
conhecer um pouco sobre os novos diri-
gentes sindicais também estão lá. 

além destes temas e editorias, você 
ainda encontrará textos sobre saúde, 
tecnologia, cultura e uma retrospectiva 
do ano.

Publique seu texto!
Em todas as edições da revista do Sin-
tetel, uma página é reservada pa-
ra publicações de contos, poemas e 
reflexões dos escritores anônimos es-

palhados por todo o estado de são pau-
lo. Não precisa ser profissional.

Quer compartilhar seus pensamen-
tos com os demais leitores da revis-
ta? Envie o seu texto para o e-mail  
revistalinhadireta@gmail.com. ou, se 
preferir, envie via correio para a sede 
do sintetel (rua Bento Freitas, nº 64, 
Vila Buarque, Cep 01220-000) aos cui-
dados do departamento de Imprensa. 
se desejar, nos mande também uma 
foto em alta resolução que será publi-
cada junto com seu texto. Envie sua ar-
te e entre para a história do Sindicato.

Caso você conheça algum aposentado 
da categoria que não receba nossas pu-
blicações, peça para que atualize o ca-
dastro pelo telefone (11) 3351-8891.

Vem Aí a revista Linha direta 2016

Os aposentados assistidos pe-
lo plano amil, intermediado pe-
lo sindicato, decidiram em as-

sembleia permanecer com o Convênio. 
Isso só foi possível graças à negocia-
ção realizada pelo Sintetel. A operadora 
do plano tinha a intenção de reajustar o 
preço em 128,52%, o que tornaria a ma-
nutenção do convênio impraticável para 
os aposentados.

apresentamos uma série de argumentos 
para a amil, inclusive de caráter técnico, e 

conseguimos uma redução expressiva na 
porcentagem incialmente estipulada pela 
operadora. Com a negociação, o reajuste 
em 1º de novembro ficou em 49,8%.

Com esse porcentual bem mais bai-
xo conquistado pelo Sindicato, os apo-
sentados votaram pela permanência 
na amil, em vez da troca de operadora. 
“Iremos sempre lutar para resguardar 
os direitos dos aposentados, esse é um 
compromisso nosso", diz almir Munhoz, 
presidente do sintetel. 

neGoCiAmos e ConseGUimos 
Com reajuste bem menor, aposentados decidem ficar na AmiL


