Aposentados

TEL.:

(11)

3331-2940

|

W W W.S I N T E T E L.O R G

SINTETEL 80
anos de lutas!

|

ABRIL

2022

PALAVRA DO PRESIDENTE

Em 15 de abril, o SINTETEL completou 80 anos de lutas,
vitórias e conquistas. Leia nas págs. 2 e 3

Estamos em festa! O SINTETEL completou 80
anos de lutas e vitórias em 15 de abril. E sou
grato por estar à frente desta tradicional e histórica entidade no momento em que ela completa oito décadas de existência.
Infelizmente não pudemos fazer uma grande
comemoração em virtude de dois fatores que
nos impediram: ainda estamos em pandemia
e a falta de recursos financeiros imposta pela
cruel reforma trabalhista que golpeou o movimento sindical.

Imagens da grande greve da categoria em 1985

RECEITA FEDERAL PRORROGA O PRAZO DA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, em 5 de abril, a
Instrução Normativa nº 2.077, que
prorroga para 31 de maio de 2022
o prazo de entrega da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Físicas, da
Declaração Final de Espólio e Declaração de Saída Definitiva do País.
Se alguém tiver dúvidas no preenchimento do Imposto de Renda, entre
em contato com o departamento de Aposentados pelo telefone: (11)
3331-2940.

Porém, comemoramos dentro de nossas limitações. Durante o mês de abril diversas lideranças políticas, sindicais, trabalhadores,
diretores e funcionários do SINTETEL parabenizaram a entidade por meio das redes sociais.
Também conseguimos produzir um documentário sobre os 80 anos do SINTETEL. Neste
trabalho, muita gente que ajudou a construir e
ainda constrói nossa história deu o seu depoimento. Vale a pena assistir!
Está disponível no site do SINTETEL e também no canal do Sindicato no Youtube.
Parabéns SINTETEL! Parabéns trabalhadores!
Gilberto Dourado
Presidente do SINTETEL

SINTETEL COMPLETA 80 ANOS DE LUTAS E DE CONQUISTAS!
Em 15 de abril, o SINTETEL completou 80 anos de lutas, vitórias e conquistas para os trabalhadores em telecomunicações
Diversas passagens históricas marcaram a trajetória do Sindicato
nestes 80 anos, das quais destacamos a grande greve do setor, em
1985, que resultou na conquista da Curva Salarial garantindo aumento
real dos salários para a categoria; Ato Pela Qualidade Real dos Salários, em maio de 1995, quando reuniu milhares de trabalhadores em
busca de maior respeito e a Mobilização Contra a Privatização do Setor de Telecom com a elaboração de um projeto alternativo de gestão
com responsabilidade.
Atualmente o SINTETEL é o maior da categoria das Américas e representa quase 250 mil trabalhadores no estado de São Paulo.

Geraldo Vilhena que foi presidente do SINTETEL fala
durante a greve de 1985

Parabéns a toda a categoria que, há oito décadas, ajuda a construir essa
grande história de um dos mais importantes sindicatos do Brasil!

Luta contra a privatização 1998
Ato pela Qualidade Real dos Salários 1995

Relembre o histórico de algumas das
principais conquistas do SINTETEL
1956 - Conquista do Abono de Natal quando não existia o 13º salário.
1960 - Conquista da redução da jornada de trabalho das telefonistas de 8
para 6 horas.
1962 - Conquista dos 30 dias de Férias, quando todos os trabalhadores tinham apenas 20 dias.
1963 - Gratificação de Férias.
Anos 80 - Conquista do Vale Refeição. Única categoria na época a recebê-lo no Brasil.
1987 - Conquista das 40 horas semanais na Telesp.
1987 - Turno de 6 horas para fone e/ou vídeo - dentro do escritório de serviço.
1989 - Adicional de Periculosidade.
1993 - Conquista dos Planos Verão e Bresser.
1996 - Ato histórico em frente ao prédio da Telesp da Martiniano de Carvalho.
2001 - Ampliação da representatividade para além das operadoras, incluindo
as prestadoras e o teleatendimento.
2005 - Periculosidade para trabalhadores das empresas prestadoras de
serviços.
2009 - Assinatura da 1º Convenção Coletiva no teleatendimento.
2011 - Conquista do piso por função nas empresas prestadoras de serviços
em telecomunicações com data-base em 1º de abril.
2015 - Greve de uma semana na Líder Telecom garantiu que a contratante
Vivo arcasse com todos os encargos devidos pela terceirizada. Além disso,
o Sindicato negociou, e a operadora iniciou um processo de internalização
desses trabalhadores.
2021 - Homologação na Justiça de acordo referente ao processo de Periculosidade da CLARO garantindo antiga reivindicação dos trabalhadores de rede
externa expostos a redes energizadas com a avaliação pericial da Justiça do
Trabalho.
Além dessas conquistas citadas acima, existem muitas outras. Saiba de todas acessando o site do SINTETEL www.sintetel.org e clique em “O Sindicato”
e depois em “Principais Conquistas”.
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O ex-presidente do SINTETEL, Osvaldo Rossato, dirige a
palavra na assembleia da greve de 1985

Luta pela desoneração da folha de pagamento

MENSAGEM AOS APOSENTADOS
Greve de 1985

Em abril comemoramos a Páscoa que significa "a passagem". A
Páscoa era celebrada
pelos judeus para comemorar a liberdade
conquistada pelo seu
povo.
O Centro de Convívio
dos Aposentados deseja que todos os aposentados tenham desfrutado de uma Feliz
Páscoa junto de seus familiares.

Concentração de trabalhadores em greve 1985

Neste mesmo mês também comemoramos o aniversário
de 80 anos do SINTETEL. Com muita alegria parabenizamos a todos aqueles que fizeram e fazem a história do
nosso Sindicato.
Também gostaríamos de salientar que, aos poucos, nossas
atividades começaram a voltar ao normal. Teremos novidades que ocorrerão ainda neste ano. Aguardem!

Paralisação no prédio da Rua 7 de Abril em 1985
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

Carreata em defesa dos direitos dos trabalhadores da Líder 2016
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

Ana Maria e Sergio Vanzella
Diretores de Aposentados
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Saúde

A importância das atividades físicas ao ar livre
A prática de exercícios físicos contribui
para a melhoria do condicionamento,
para a manutenção da saúde cardiovascular e para o bem estar. Isso acontece
devido à liberação da endorfina - hormônio que gera a sensação de recompensa
e prazer.

Notas

Mais o que muitos não sabem é que a importância das atividades físicas ao ar livre
ultrapassa esses benefícios. Além de renovar energias, se exercitar em ambientes abertos estimula a produção de vitamina D por meio da exposição à luz solar.

Qualidade de vida para terceira idade
Pensando no bem estar de quem já trabalhou muito no passado, o SINTETEL propõe melhorias na qualidade de vida de seus filiados. O departamento de Aposentados do Sindicato oferece, dentre outras atividades, aulas de
crochê e yoga. Confira:

Somado tantos pontos positivos, não
tem como discordar, a atividade física
ao ar livre ganhou muito mais popularidade. Tornando-se uma alternativa de
bem-estar após meses de isolamento
social.
Áreas abertas e arejadas propiciam não
só a pratica de esportes, como também
momentos de distração e lazer para
crianças e adultos.
Fonte: viverbem.unimedbh.com.br

SINTETEL realizará
mais um encontro
com aposentados
Desta vez, os convidados serão os veteranos das regiões do ABCDM, Alto
Tietê e Baixada Santista.
O evento vem de encontro com o atual
momento mais tranquilo da pandemia. Depois da terceira onda causada pela variante Ômicron, no começo
deste ano.

Aula crochê
Quer aprender? A aula acontece no
Centro de Convívio dos Aposentados,
todas as segundas- feiras, às 9h30.

Aula de yoga
Disponível para os sócios aposentados todas as segundas-feiras, às 11h.

As aulas são gratuitas. Para participar, entre em contato com o departamento
de Aposentados do SINTETEL pelo telefone: (11) 3331-2940.

Bauru tem novo espaço para festas
Venha conhecer o novo espaço para festa, localizado no Vale do Igapó, em Bauru.

A confraternização acontecerá no final do mês de maio, em São Bernardo do Campo. Cabe ressaltar que o
prazo para inscrições termina em
20/05/2022. Não perca tempo!
Para mais informações, ligue para
(11) 4123-8975 ou (13) 3225-2422.

Vem ai o arraiá dos
aposentados 2022

SÓCIOS DO SINTETEL PAGAM R$250 A DIÁRIA DO ESPAÇO.

Em junho, voltaremos a festejar com
muita comida típica, música e dança.
A comemoração será em junho, mês
em que também comemoramos o Dia
da Telefonista.

Os interessados deverão entrar em contato com a subsede do SINTETEL em Bauru
pelo telefone: (14) 3103-2200 ou sintetel_bru@uol.com.br.

Em breve, mais informações no site e
redes sociais do SINTETEL.

O espaço é equipado com churrasqueira e piscina, e comporta de 20 a 30 pessoas,
para festa. Se for pernoitar, a casa acomoda de 10 a 15 pessoas.

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
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