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Aposentados

O SINTETEL, preocupado 
com os impactos no orça-
mento dos aposentados 
por conta da pandemia, 
negociou com a Telefôni-
ca/Vivo e ficou acordado 
que NÃO haverá reajuste 
no valor do plano de saú-
de em 2021 para os apo-
sentados que utilizam o 
mesmo por meio da Lei 
9656/98. Isso vale para os 
planos Amil e CNU.

Por conta de mudanças no 
credenciamento de alguns 

planos, conseguimos reduzir 
o valor da mensalidade nes-
ses casos. Lembrando que a 
tabela de reembolsos e a co-
participação dos planos per-
manecem inalteradas.

Mais uma vez, demons-
trando que os aposenta-
dos são uma de nossas 
prioridades, o SINTETEL 
conquistou esse benefí-
cio. Temos certeza de que 
contribuirá para minimizar 
os impactos no orçamento 
neste ano tão complicado.

ZERO dE REajustE no plano de 
saúde dos aposentados da  

telefônica/Vivo: mais uma conquista 
do sINtEtEL

sINtEtEL na luta pela vida!

Com o intuito de proteger a saúde de todos e todas nessa 
pandemia, o Centro de Convívio dos aposentados conti-
nua com funcionamento parcial. as aulas de yoga retorna-
rão em 1º de março, com duas pessoas por vez, seguindo 
os protocolos de distanciamento dos órgãos de saúde.

as aulas acontecerão às segundas-feiras, das 11h às 12h.

Em Bauru, as atividades permanecem suspensas. O retor-
no está pevisto após a vacinação de todos.

Yoga voltará em março 
de forma parcial
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Começamos mais um ano e com a 
esperança de dias melhores, pois o 
ano de 2020 foi marcado como atí-
pico e muito triste para os trabalha-
dores, aposentados e tantas famílias 
que perderam um ente querido nesta 
pandemia.

A vinda da vacina nos dá muita espe-
rança. Esperança da possibilidade de 
voltarmos aos encontros presenciais, 
aos eventos organizados pelo SINTE-
TEL e a tantas outras atividades que 

ficaram proibidas neste período.

Além da esperança, ainda temos que 
ter a paciência. Com certeza até o fim 
do ano todos nós estaremos vacina-
dos e livres dessa pandemia. 

Então que todos nós estejamos focados 
e protegidos torcendo para que tudo 
volte ao normal o mais breve possível.

almir Munhoz
Presidente do sintetel

EspErança é a palavra 
para 2021

No período de 15 a 24 de março de 
2021 serão realizadas as Eleições 
Sistel para os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal. Você terá direito a votar em 
uma chapa para cada Conselho. Sua 
participação é muito importante!

Votação
a partir das 8 horas do dia 15 de mar-
ço de 2021 você poderá votar nas 
chapas de sua preferência, utilizando 
seu CPF e a senha personalizada que 
você deverá obter no Portal da Sistel.

É muito importante sua participação!

atenção: a votação eletrônica encer-
ra-se às 18h do dia 24 de março de 
2021 (horários de Brasília-DF).

A aposentada da TELESP, da cidade de 
Araçatuba, Sueli Cândido Rodrigues, 
foi selecionada no The Voice + Brasil, 
na última audição às cegas do reality.

Em sua primeira performance no 
programa, Sueli soltou o vozeirão 
com um sucesso mundial da glo-
riosa Tina Turner. No refrão de "The 
Best", todos os jurados viraram a 
cadeira em sinal de aprovação do 
espetáculo.

votE nas ElEiçõEs 
para o ConsElho 

2021 da sistEl!

aposEntada solta a voz 
Em programa na globo

Vamos torcer pela Sueli que es-
colheu integrar o time da canto-
ra Ludmilla! 

Parabenizamos nossa aposen-
tada e desejamos que ela con-
siga avançar na competição e 
chegue até a tão sonhada final.

Assistam todos os domingos na 
TV Globo a partir das 13h, logo 
após o "temperatura máxima".
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Graças a Deus a vacina chegou! Es-
peramos que, em breve, todos te-
nham acesso a essa importante 
forma de imunização. Após nos va-
cinarmos, pretendemos retomar as 
atividades do Centro de Convivência 
dos Aposentados.

Outra novidade neste ano é que, em 
breve, estaremos com nosso com-
panheiro Vanzella. Ele promoverá 

novas atividades para os aposenta-
dos em Campinas. 

Aguardamos ansiosamente a nossa 
vez para nos vacinarmos.

Fiquem bem!

ana Maria
Diretora de aposentados

CompanhEiros E 
CompanhEiras,

Os associados do SINTETEL de to-
do o Estado de São Paulo foram às 
urnas em 15,16 e 17 de dezembro 
do ano passado.

O objetivo foi eleger os novos re-
presentantes de toda a categoria 
que estarão à frente do Sindicato 
no próximo mandato.

Entre os associados aptos a votar, 
83,25% registaram voto. Desse to-
tal, 93,97% escolheram a Chapa 
1 – Unidade na Luta – SINTETEL 
FORTE E RENOVADO para repre-
sentar os interesses dos trabalha-
dores.

A apuração ocorreu na quinta-fei-
ra, 17/12, e terminou às 20h30.

A Chapa Unidade na Luta seguirá 
no comando da entidade. O pre-
sidente Almir Munhoz agradeceu 
mais uma vez a confiança de todo 
o setor de telecomunicações.

São representados pelo sindi-
cato os trabalhadores em telea-
tendimento, prestadoras de ser-
viço em telecom, operadoras e 
também os aposentados oriun-
dos dessas empresas. "O re-
sultado nos dá força para lutar 
por melhores condições. Quan-
do uma chapa é eleita com uma 
porcentagem tão significativa 
de votos, demonstra que a cate-
goria está unida e confiante em 
seu Sindicato", destaca Almir 
Munhoz.

VITÓRIA! ChApA 1 � UnIdAde nA lUTA �SInTeTel FORTe 
E rEnovado é ElEita Com 93,97% dos votos

Diretoria Executiva eleita: Marcos Milanez, Mauro Cava de Britto, Aurea Barrence, Gilber-
to Dourado (Presidente), Almir Munhoz, Cristiane Nascimento e José Roberto.

setor de aposentados terá 
um importante reforço

Já o presidente eleito, Gilberto Dourado, agra-
deceu o empenho da categoria que esteve pre-
sente na votação. "Mesmo diante de uma pan-
demia, na qual a maioria dos trabalhadores 
estão em home office, conseguimos uma vo-
tação expressiva. Além disso, continuar valori-
zando os nossos aposentados”, comentou.

A nova diretoria, que assumirá em agosto de 
2021 e ficará à frente do Sintetel até o mês de 
julho de 2025.

A Chapa 1 que tomará posse em 21 de agosto, 
mantém na coordenação a companheira Ana 
Maria e terá o reforço de Sergio Vanzella que 
reorganizará os aposentados de Campinas e 
região, além de atuar junto ao Centro de Con-
vívio em São Paulo.
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aFiliaDo  À:

EXpEDiEntE

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

Foram 42 anos dedicados ao setor de telecom e 
muitos deles à vida sindical. Nascido em 14 de no-
vembro de 1940, em Cabrália Paulista, Wilson The-
rezan tornou-se o primeiro dirigente sindical a co-
mandar a subsede de Bauru. 

Aos 14 anos, conseguiu seu primeiro emprego re-
gistrado em carteira, na antiga CTB (Companhia Te-
lefônica Brasileira), em julho de 1954. 

O primeiro cargo ocupado por Wilson foi o de técnico 
de comutação. Depois foi promovido a encarregado da 
Central e, em seguida, coordenador da equipe de Ins-
peção da região de Bauru. Wilson concedeu entrevis-
ta no ano de 2016 à Revista Linha Direta do SINTETEL. 

Wilson Therezan contou que conheceu o SINTETEL 
por meio de um amigo que era representante sin-
dical, chamado Arsino Perez. “Sempre fui muito in-
teressado por assuntos sindicais e acompanhava 
o amigo Arsino nas suas atividades. Quando ele se 
aposentou, diante do meu interesse, me convidou 
para substituí-lo e eu aceitei", recordou. A direção 
do Sindicato, em São Paulo, aceitou a indicação do  
Arsino e foi assim que Wilson se tornou represen-
tante sindical na região de Bauru.

Wilson Therezan fez parte da criação da vitorio-
sa corrente UNIDADE NA LUTA, que acaba de ele-
ger o companheiro Gilberto Dourado à presidência 
da entidade. "Ainda quando era representante sin-
dical, o pessoal da Unidade na Luta veio até Bau-
ru para conversar comigo. Tínhamos o mesmo ide-
al para fazer oposição à diretoria daquela época e 
mudar os rumos do Sindicato”, relatou.

Wilson foi eleito para a diretoria Executiva no car-
go de diretor das Relações Sindicais e veio para São 
Paulo. “Foi na primeira gestão do companheiro Os-
valdo Rossato”, relembrou. Em 1990, na eleição se-
guinte, foi designado como o primeiro diretor da sub-
sede regional de Bauru, inaugurada naquela gestão.

Nota de falecimeNto

É COm pEsaR quE COmuNICamOs O faLECImENtO dO 
COmpaNhEIRO WILsON thEREZaN

Therezan relembrava com carinho dos tempos em 
que atuava diretamente pelo Sindicato tanto em São 
Paulo quanto em Bauru e região. Ele destacou dois 
acontecimentos marcantes: as greves de 85 e de 88, 
na cidade de Presidente Prudente. 

Wilson Therezan se orgulhava e levava como lembran-
ça boas recordações e amizades construídas ao lon-
go de mais de quatro décadas dedicadas à categoria. 
“Participar do grupo Unidade na Luta foi muito bom, 
pois de alguma forma conseguimos mudar o rumo do 
Sintetel. Eu deixo a todos, indistintamente, um abra-
ço de saudade. Aos companheiros que lutaram juntos 
e que nos ajudaram, eu desejo que permaneçam com 
aquele norte de fazer sempre o melhor”, concluiu.

Wilson Therezan faleceu no último dia 5 de fevereiro 
2021, na cidade de Bauru.


