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Prestadoras/Operadoras

PALAVRA DO PRESIDENTE

Festa dos trabalhadores em telecom 
2022 foi um grande sucesso!

O SINTETEL promoveu no sábado, 17/09, a grande Festa dos teleoperadores, operadores 
de redes, técnicos em telecom e prestadores de serviços. O evento aconteceu no Clube 

de Campo do SINTETEL, em Bauru, e reuniu trabalhadores das regiões de Bauru, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

Foi uma grande alegria para a 
diretoria do Sindicato propor-
cionar essa grande confrater-
nização com os trabalhadores 
associados de Bauru, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

Também foi a oportunidade 
de todos conhecerem a re-
vitalização do nosso Clube 
de Campo de Bauru. O Clube 
é mais uma opção de lazer 
para a categoria e o Sindica-
to tem muita satisfação em 
coloca-lo à disposição de to-
dos. Ainda estamos em pro-

cesso de reforma do clube. 
Ele ficará ainda melhor.

Tivemos a chance de confra-
ternizarmos com os trabalha-
dores das três regiões, após 
o longo período de afasta-
mento devido à pandemia do 
Covid-19. Todos nós precisá-
vamos de momento de poder 
encontrar e abraçar as pes-
soas amigas.

Agradeço e parabenizo a to-
dos que estiveram presentes. 
Um agradecimento especial 

à cidade de Bauru e aos dire-
tores que organizaram essa 
grande festa pela recepção e 
acolhimento de todos.

Espero contar com todos vo-
cês no próximo ano que com-
partilhem a experiência com os 
colegas de trabalho para ano 
que vem possamos ter um nú-
mero maior de trabalhadores.

Um abraço e até a próxima 
oportunidade.

Gilberto Dourado 
Presidente do SINTETEL

Muitos trabalhadores participaram da festa
Carlos Adler Oliveira, da TEL de Rio Preto, recebe das mãos do 
presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado, uma moto 0 KM
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O SINTETEL promoveu no sábado, 17/09, a Festa 
dos trabalhadores em Telecom. O evento aconte-
ceu no Clube de Campo do SINTETEL, em Bauru, e 
reuniu trabalhadores das regiões de Bauru, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

Cerca de 700 trabalhadores se divertiram com as 
atrações, entre sorteios de prêmios, atração musi-
cal, chopes e churrasco.

O presidente do Sindicato, Gilberto Dourado, decla-
rou que este evento é uma homenagem aos traba-
lhadores do setor e que, na pós pandemia, se faz ne-
cessário a realização de eventos como esse. “É uma 
alegria  comemorar com vocês essa oportunidade 
de confraternização com os trabalhadores das três 
regiões”, destaca.

O anfitrião e diretor Regional de Bauru, Jorge Xavier 
disse que foi uma honra a realização da festa para a 
categoria e destacou que foi uma realização de um 
trabalho de equipe.

Estiveram presentes os diretores Regionais de Ri-
beirão Preto, Giuskeller Oliveira, de Campinas, Elisio 
Rodrigues de Souza, o presidente da Contcop, José 
Roberto da Silva e demais diretores do Sindicato 
Angelica, Aurea, Cristiane e Fernando. Prestigiaram 
o evento companheiros do SINTTEL-SC represen-
tados pelo presidente Rogério Soares e os compa-
nheiros Gabriela Cordeiro e Erisvaldo Gomes.

Ainda houve homenagem ao trabalhador da presta-
dora Tel Telecom e campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, 
Antônio Eduardo Junior, que recebeu do presidente 
da Entidade, Gilberto Dourado e do Diretor Regional, 
Jorge Xavier, um quimono com a logomarca do Sin-
dicato. Também foi homenageado o companheiro 
Izaías Ambrósio da Silva pelos anos de dedicação ao 
Sindicato e à categoria. O campo de futebol do clube 
ganhará uma placa com o seu nome.

Presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado, 
faz a abertura oficial do evento

Festa dos trabalhadores em telecom 2022 
reúne cerca de 700 trabalhadores em Bauru

Foram sorteadas uma moto, duas bicicletas e três 
TV de 50 polegadas. Ganhou uma fritadeira elétri-
ca a vencedora do concurso de dança.

As fotos do evento estão disponíveis no Espaço do 
Sócio do SINTETEL.

O anfitrião e diretor Regional de Bauru e Rio Preto, 
Jorge Luiz Xavier, dá boas vindas ao público

Presidente da Contcop e vice presidente do 
SINTETEL, José Roberto, concede entrevista 
à Rádio 96,9 FM de Bauru

Giuskeller dos Reis, diretor 
Regional de Ribeirão Preto, saúda a 
galera presente

Pessoal se divertiu com o painel nstagramável

A galera se curtiu com as atrações

A cantora Beth Solana alegrou a 
galera com suas canções

Otávio Alves da Silva da Tel de Ribeirão 
Preto foi um dos ganhadores da bike

Priscila Silva, da Tel de Rio Preto, também levou uma 
bike para casa que foi sorteada por Rogério Soares e 
Gabriela Machado, do Sinttel - SC 

Concurso de dança: Patrícia 2º 
lugar, Camila 1º lugar e Leonardo 
3º lugar

Equipe SINTETEL

Visão geral da festa via drone

Presidente do SINTETEL, Gilberto 
Dourado, é entrevistado pela rádio FM 
96,9 de Bauru

Galera animada

Muita gente bonita na festa em Bauru

Izaías Ambrósio da Silva (ao 
centro) foi homenageado  
pelos serviços prestados à 
categoria

Jorge Luiz Xavier, diretor Regional, é 
entrevistado por Giovanni, locutor da 
Rádio FM 96,9 de Bauru

O anfitrião e diretor Regional de Bauru 
e Rio Preto, Jorge Xavier, junto com 
a equipe de apoio de dirigentes e 
funcionários

A quadra do Clube de Bauru foi 
totalmente reformada

Escola de Samba Estação 1º de agosto 
botou a galera para sambar

Antonio Eduardo, o Tonny, 
trabalhador da TEL e 
campeão brasileiro de Jiu-
Jitsu, foi presenteado com 
um quimono com as cores 
do SINTETEL

Vinícius Santos, da Tel 
de Ribeirão Preto, levou 
para casa uma TV de 50 
polegadas

Douglas Barbosa Urbano, trabalhador 
da Tel de Marília também ganhou uma 
TV de 50 polegadas

Equipe Sintetel num momento de descontração
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FILIADO  A:

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo

O CLUBE DE CAMPO DE BAURU  
JÁ ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO

Atenção, trabalhador! Já conhece o Clube 
de Campo do SINTETEL em Bauru?

Sócios e não sócios da região já podem 
desfrutar de mais essa estrutura com 
piscinas, quiosques com churrasqueiras, 
salão de festas, campo de futebol e qua-
dras de vôlei e futsal. 

O espaço é mais um presente para a ca-
tegoria filiada ao SINTETEL.

Já é sócio? Aproveite o que é seu.

Ainda não é? Associe-se e aproveite as 
melhores condições para desfrutar de to-
das as opções de lazer que o clube pode 
oferecer. 

Consulte o  
site do SINTETEL  

(www.sintetel.org)  
ou ligue para  

(14) 3103-2200. Veja 
também as opções de 

colônias de férias e 
do Clube de Campo de 

Campinas.

Antonio Eduardo do Nascimento Júnior, 
ou simplesmente Tonny, é um super luta-
dor da nossa categoria.

Trabalhador da TEL na cidade de Presi-
dente Prudente, Tonny é Campeão Brasi-
leiro de Jiu-Jitsu. 

Tonny disputou o Pan Americano de 23 

a 25/09 no Ibirapuera, em São Paulo, e 
conquistou o terceiro lugar. 

Com essa colocação, o nosso atleta se 
classificou para o Campeonato Mundial 
que será realizado em novembro.

A direção do SINTETEL se orgulha deste 
trabalhador e deseja a ele pleno sucesso!

UM TELEFÔNICO LUTADOR


