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SINTETEL realiza o 13º Encontro dos
Aposentados do ABCDM, Alto Tietê e
Baixada Santista

Em 28 de maio, o SINTETEL realizou mais um encontro com os aposentados da região do ABCDM, Alto Tietê e Baixada Santista. O Encontro aconteceu na Chácara Floresta, em São Bernardo do Campo
O evento contou com cerca de 250 participantes, vacinados, que na
chegada receberam um kit com álcool em gel e máscara.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Neste ano em que o SINTETEL completou 80 anos de história, quero homenagear os aposentados, pois vocês
fizeram e fazem parte desses anos de
lutas do Sindicato.

Hoje com todo mundo vacinado e com
o abrandamento da pandemia, já podemos novamente nos encontrar de
forma presencial. E a retomada dos
Encontros dos Aposentados já fazem
parte desta realidade.

Gilberto Dourado, presidente do SINTETEL, dá boas vindas aos participantes do evento

MENSAGEM AOS APOSENTADOS
Caríssimos amigos, o Centro de Convívio dos Aposentados retornará com
os cursos. O primeiro será de “Inclusão Digital”.
Aproveite a oportunidade para aprender e ficar por dentro do mundo digital que hoje em dia domina toda nossa comunicação.
Solicitamos que os interessados entrem em contato com o Departamento de Aposentados do Sintetel na capital pelo telefone (11) 3331-2940.

Esta diretoria tem o compromisso de
manter vivo estes fraternais eventos,
pois é muito importante o reencontro
com os velhos companheiros e companheiras de jornada.
Queremos retomar essa prática e continuar a realização dos encontros por
região. E tudo isso só é possível porque
temos uma diretoria comprometida e
competente. E ainda como parte das
comemorações dos 80 anos o SINTETEL deverá, em breve, receber uma
homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aguarde que nós faremos uma ampla divulgação no momento oportuno.
Vamos continuar unidos e podem contar com o Sindicato. Juntos seremos
cada vez mais fortes.

Ana Maria e Sergio Vanzella
Diretores de Aposentados

Gilberto Dourado
Presidente do SINTETEL

SINTETEL E APOSENTADOS: UMA LIGAÇÃO QUE NUNCA VAI CAIR
sua experiência e saber”, disse o diretor
regional do ABCDM e Alto Tietê, Alexandre Rocha.
“É legal promover esses momentos para
reunir as pessoas e trocar experiência”,
disse o diretor regional da Baixada Santista, Anderson Reis Ferreira.

Homenageados

O momento foi também de homenagens
para os trabalhadores do setor.

Em sua 13ª edição, o Encontro dos
Aposentados do ABCDM, Alto Tietê
e Baixada Santista foi para celebrar
a história e os 80 anos do Sindicato.
“É importante esse encontro para celebrar, junto com quem fez a história
desse Sindicato, que são os aposentados. Companheiros que tiveram papel
importante dentro da atuação sindical“, disse o presidente do SINTETEL,
Gilberto Dourado.

“É inevitável a emoção. Como diretor
desse Sindicato, é uma alegria ver a felicidade dessas pessoas”, disse o secretário Geral do SINTETEL e ex-diretor Regional do ABCDM , Mauro Cava de Britto.

Presença feminina

As mulheres foram bem representadas
durante a festa, segundo a diretora Social
do SINTETEL. “O SINTETEL está presente
na vida das trabalhadoras (os) e das apo-

sentadas (os). Espero que as mulheres
sempre atuem e participem nas lutas sindicais”, disse Cristiane do Nascimento.

A aposentada Conceição Gonçalves,
de 69 anos, recebeu uma placa em
honraria ao tempo de filiação e trabalho à entidade sindical. “Sou sindicali-

Alexandre Rocha, diretor
Regional do ABCM e Alto Tietê,
cumprimenta os presentes
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Mauro Cava de Britto, secretário
Geral do SINTETEL conduziu o
evento.

Anderson Reis, diretor Regional
da Baixada Santista e Vale do
Paraíba, destaca a importância
da união dos aposentados.

O presidente do SINTETEL, Gilberto
Dourado, também foi um dos homenageados do dia.

Reencontrar amigos

Os encontros dos aposentados, para
maioria, servem para rever os companheiros. Como Wilson Roberto, de 64
anos, que viajou da Cidade de Salto,
só para reencontrar os amigos. “Venho de longe. Depois da privatização,

muitas empresas acabaram e muitos
companheiros se distanciaram. Por
isso, eu faço questão de participar e
reencontrar os colegas”, disse o aposentado, trabalhador da CTBC por 23
anos.
Durante a festa, houve esclarecimentos
jurídicos por meio do advogado do SINTETEL, Humberto Viviani. Além de sorteios com vários prêmios, alguns doados
pela empresa Icomon, e estadias nas
colônias de férias do Sindicato.
E por final, os aposentados participaram
de uma grande confraternização com
muita música, comida e diversão.

Trocar experiência

Para os diretores regionais do ABCDM,
Alto Tietê e Baixada Santista esse também é um momento de trocar experiência com os veteranos do telecom.
“Os aposentados só acrescentam com
Gilberto Dourado,
presidente do SINTETEL,
homenageia a aposentada
Conceição Gonçalves
pelos anos de dedicação
ao Sindicato.

Gilberto Dourado, presidente do
SINTETEL saúda os aposentados.

zada desde 1987. Fico agradecida com
a homenagem e me sinto honrada em
ser associada à uma entidade totalmente idônea”, disse a trabalhadora da
antiga CTBC.

A diretora Social do SINTETEL, Cristiane do Nascimento, exalta a
participação das mulheres no encontro dos aposentados.

Humberto Viviani, coordenador do Depto. Jurídico do SINTETEL dá
explicações sobre os processos coletivos
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

Chicão, presidente do
Sindicato dos Eletricitários,
entrega placa em
homenagem a Gilberto
Dourado, presidente do
SINTETEL.

Wilson Roberto, da antiga
CTBC, viajou de Salto para
encontrar os amigos da exempresa.

Aguinaldo Wanderley, que
atuou como delegado
sindical, foi um dos
sorteados.

O aposentado, Costa e
esposa, foram uns dos
ganhadores das smart tv’s

A aposentada, Judith de
Oliveira ganhou um Grill
Veteranos de telecom celebram o
encontro.

O aposentado, Vitalino
Miguel, ganhou a estadia
na Colônia de Férias do
SINTETEL.

Veterano Gersino
saúda os companheiros
aposentados

O pré-candidato, Chicão
dos Eletricitários, foi
convidado para expor
suas propostas à
categoria. “Estou a
serviço das demandas
dos aposentados e juntos
vamos construir pautas
que atendam os interesses
da classe trabalhadora e
dos aposentados”.

JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

Aposentados curtem a festa.

Amigas de longa data comemoram o reencontro
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FALECIMENTOS
Descanse em paz amigos, Artur e Raquel.
trais Telefônicas de Ribeirão
Preto onde ocupou o cargo
de chefe geral da rede telefônica e trabalhou na expansão da rede de telefonia na
região.

É com muita tristeza que comunicamos
o
falecimento
de Arthur Alves Pinheiro em
02/06/2022, vítima de um AVC.
Arthur nasceu em 27/0/1942,
em São Paulo. Deixa a esposa,
filhos e netos.
Em março de 1960, ingressou
na categoria pela antiga CTB.
Em 1978, foi convidado para
trabalhar na CETERP – Cen-

Artur contava que somente
em 1986 que os trabalhadores da CETERP conseguiram o direito à sindicalização
pelo SINTETEL. “Tivemos um
grande avanço nos benefícios
salariais na época”, contou
em uma entrevista concedida
em 2010 na revista Linha Direta do Sindicato.
Artur desenvolveu um longo
e excelente trabalho sindical
quando foi diretor da subsede de Ribeirão Preto. Ele teve
uma atuação firme e marcante na luta contra a privatização da Ceterp.
E pelo competente desempe-

nho, foi designado para ser o
diretor Regional do Vale do
Paraíba. Atuou na região até
sair da empresa por meio de
um PDV (Plano de Demissão
Voluntária).
Mesmo assim ele não parou.
Foi conselheiro do Conselho
Municipal do Idoso na cidade
de São José dos Campos por
diversas vezes.
Conheça um pouco mais da
história desse nobre guerreiro assistindo o documentário
SINTETEL 80 anos, no qual
Artur concede um belíssimo
depoimento.

O Setor dos aposentados deixa todos cientes da perda de
nossa querida amiga, aposentada, Raquel Bernardo de
Campos, que nos deixou no
dia 19/05/22.

O documentário está disponível no site do SINTETEL:
www.sintetel.org

A aposentada trabalhou como
secretária no setor de Instalação e Reparo, no prédio da
Telefônica da Rua Serra de
Botucatu, nº 1631, Tatuapé.

“O idoso é uma causa a ser
defendida e não uma coisa a
ser explorada”, dizia o companheiro Artur Alves Pinheiro.

A diretoria do SINTETEL solidariza-se com os familiares
e amigos. Que Deus conforte
seus corações!

AS FESTAS

JUNINAS
VÊM AÍ!

Os meses de junho e
julho são os meses
das festas juninas.
O Centro de Convívio
dos Aposentados
comemorará com
comidas típicas,
música, dança
e muito mais.
Informações no telefone

(11) 3331-2940

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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