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Começam os enContros 
dos aposentados

Tradicional evento entra em sua 

12ª edição. Veja os detalhes  do 

primeiro Encontro de 2014 realizado 

em Santos para os aposentados da 

Baixada Santista, Litoral Sul 

e Vale do Ribeira. 
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Neste segundo semestre a luta con-
tinua. Nossa entidade caminha em 

sintonia com todo o movimento sin-
dical. Ao lado da nossa nova central, a 
UGT - União Geral dos Trabalhadores - 
e das demais, discutimos a implemen-
tação de um projeto de proteção ao em-
prego e formas de tornar o movimento 
sindical um dos protagonistas das elei-
ções de outubro.

Além disso, defendemos a Pauta Tra-
balhista com destaque para o fim do 
Fator Previdenciário e por aposenta-
dorias mais dignas.

Iniciamos a realização dos nossos tra-
dicionais Encontro de Aposentados. 
O primeiro foi realizado para os com-
panheiros da Baixada Santista e região.  
Infelizmente, por problemas de saúde,  
não pude comparecer ao evento. Po-
rém, eu tenho excelentes referências e 
posso afirmar que foi um sucesso. Que-
ro parabenizar o companheiro diretor 
regional Genivaldo Barrichello e toda 
sua equipe pela excelente organização.

Vamos realizar até outubro mais cinco 
eventos nas diversas regiões em que o 
Sintetel tem suas subsedes e na Capital. 
Conto com a participação de todos. 
Até lá e boa leitura!

almir munhoz 
presidente do sindicato

palavra do 
presidente

O salão da Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Santos recebeu, em 9 de agos-

to, o 12º Encontro dos Aposentados da Baixa-
da Santista. O evento deste ano foi menor, com 
cerca de 200 aposentados. A ideia foi trazer 
mais conforto àqueles que durante anos luta-
ram junto à entidade. “Quando o funcionário se 
aposenta, a empresa vira as costas a ele. Já o Sin-
dicato, pelo contrário, reconhece sua importân-
cia”, declarou o diretor regional da Baixada San-
tista, Genivaldo Aparecido Barrichello.

De forma unânime, quando perguntado aos 
aposentados presentes o que falta para a tercei-
ra idade ter mais qualidade de vida, a resposta 
foi o aumento na aposentadoria. O diretor dos 
aposentados, Osvaldo Rossato, compartilha a 
mesma crença. “A revisão salarial do aposenta-
do deve ser um pouco maior que a inflação. Ela 
tem que ser diferenciada, por exemplo, do salá-

rio mínimo, pois o idoso tem outros gastos, co-
mo remédio. Com o benefício baixo, eles aca-
bam, mesmo aposentados, trabalhando”.

A aposentada Yvette Izaltina Gomes Luna es-
tava em uma mesa junto de suas ex-funcioná-
rias da Telesp. Mesmo em clima de animação, 
Dona Yvette falou do descaso com a tercei-
ra idade. “O aposentado está esquecido pelo 
governo. Nós ajudamos a construir este país. 
Eu pelo menos dei o meu sangue no trabalho 
e não vejo retorno”.

Colega de Yvette, a aposentada Nilva das Neves, 
que na festa foi sorteada e ganhou uma máquina 
fotográfica, lembrou de momentos bons e ruins 
que teve durante os 20 anos de profissão. “A te-
lefonista era o carro chefe da Telesp, mas não era 
valorizada. Apesar de tudo fiz muitas amizades e 
guardo momentos muito especiais comigo”.

Baixada santista reCeBe o primeiro 
enContro dos aposentados de 2014

Entrevistadas: de blusa vermelha no ombro Yvette Luna e de chapéu 
Nilva das Neves
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É com muita satisfação que iniciamos os 
Encontros dos Aposentados de 2014. 

Chegamos a 12ª edição preocupados em me-
lhorar cada vez mais a qualidade do evento. 
Por enquanto, apenas Santos já teve a opor-
tunidade de reunir os aposentados, no iní-
cio de agosto. Cumprimos nosso objetivo 
de, com menos pessoas, proporcionar uma 
interação maior entre os convidados. Fiquei 
muito feliz, foram horas muito agradáveis.

Além de agradecer a presença de todos, 
quero também parabenizar o Barrichello, 
diretor regional da baixada santista, e to-
da a equipe da subsede pela organização do 
evento. Todos ficaram bastante satisfeitos. 

Quero aproveitar para lembrar que os 
Encontros continuam em setembro e 
outubro. Ainda faltam os eventos de 
Campinas, São José do Rio Preto, ABC 
e Bauru. A região do Vale do Paraíba fa-
rá parceria com Campinas e Bauru com 
Ribeirão Preto. Espero de coração ver to-
dos vocês nessas ocasiões. O calendário 
atualizado pode ser visto ao lado.

Como já alertei antes, estamos em ple-
na campanha eleitoral. Além de escolher 
bem em quem votar para presidente e go-
vernador, é importante nos atentarmos 
para a escolha de deputados e senadores. 
São eles que fazem as Leis e são eles que 
podem melhorar a nossa aposentadoria. 
Sabemos que o valor atual é insuficien-
te. Vamos ficar atentos e escolher aqueles 
que nos valorizam.

osvaldo rossato
diretor de aposentados 

mensagem do 
rossato

Baixada santista reCeBe o primeiro 
enContro dos aposentados de 2014

Após os discursos na mesa solene, o almo-
ço foi servido. Durante à tarde, uma ban-
da ao vivo e muita dança, com professores 
profissionais, marcaram o evento. O tra-
dicional sorteio de brindes distribuiu prê-
mios como tablets, notebook e TV de 42 
polegadas. “Eu não tinha TV e hoje mes-
mo pedi para Nossa Senhora e ganhei”, 
comemorou Sandra Regina Alves, ganha-
dora do brinde mais cobiçado. 

A ABET (Associação Brasileira dos Em-
pregados em Telecomunicações), que 
oferece benefícios na área de saúde e la-
zer, contava com um estande informativo 
para realizar o cadastro dos interessados. 
A marca de alimentos e bebidas orgânicos 
Superbom disponibilizou uma amostra 
de seus produtos e os comercializou com 
preço abaixo do mercado.

Entrevistadas: de blusa vermelha no ombro Yvette Luna e de chapéu 
Nilva das Neves

Em pé o diretor regional da Baixada Santista, Barrichello. Da esq. para a 
dir.: dirigentes Leonardo Ribeiro, Gilmar Rodrigues, Adriana Lessa, Heloisa 
Bastos, José Roberto e o diretor dos aposentados, Osvaldo Rossato

Calendário Encontros 
dos Aposentados 2014

Fique atento às próximas datas: 

• 13/09 – Bauru e Ribeirão Preto realizarão 
o evento juntos, em Bauru
• 20/09 – ABCDM e Alto Tietê
• 27/09 – São José do Rio Preto 
• 11/10 – São Paulo (capital) 
• 25/10 – Campinas e Vale do Paraíba 
(São José dos Campos) realizarão o 
evento juntos, em Itu.

Aguarde o convite com mais detalhes 
ou ligue para a sua subsede.

Mais informações no site 
www.sintetel.org
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Centro de ConVíVio Completa 
15 anos de existênCia

19 de agosto é o aniversário do Centro de Convívio dos 
Aposentados (CCA).  Fundado em 1999 e batizado em 

homenagem ao ex-presidente da entidade Geraldo de Vilhena 
Cardoso, que foi ícone na luta pelos direitos dos aposentados, o 
espaço oferece uma estrutura cada vez melhor.

O objetivo do Centro de Convívio dos Aposentados é melhorar a 
qualidade de vida dos ex-trabalhadores. Nesses 15 anos, muitas 
atividades já foram realizadas, de viagens a festas comemorativas.

Desde sua fundação, o CCA teve dois diretores: Germar Pereira 
da Silva e Osvaldo Rossato, no comando atualmente.

Vagas esgotadas para o 
xVi enContro de Caraguá FaleCimento

É com pesar que informamos o falecimento dos 
companheiros Moacir Albino Cazarin  (nasci-
do em 19/07/1943 e falecido em 16/12/2013) e 
Lélia Brasilina de Souza Pereira (nascida em 
03/02/1941 e falecida em 02/06/2014).

A direção do Sintetel solidariza-se com as famí-
lias dos companheiros e agradece por todos os 
anos em que eles se dedicaram à categoria. 

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

ÓrgãO DE DIvUlgaçãO - lINha DIrETa ESPEcIal
DEPTO. cOMUNIcaçãO - Diretor resp.: Almir Munhoz, Jornalista resp.: Marco Tirelli (MTb 23.187), 
redação: Emílio Franco Jr. (MTb 63.311), Marco Tirelli, Cindy Alvares e Laura Rachid.  
Fotos: J. Amaro Diagramação: Agência Uni Impressão: Unisind  Tiragem 6.500 exemplares

aFIlIaDO À:

AtividAdes OferecidAs PelO ceNtrO de cONvíviO
Todas as segundas-feiras, o espaço oferece aulas de yoga das 
10h30 às 11h30. A mensalidade custa R$20 para associados e 
R$30 para os não sócios.

Outro atrativo do Centro, que busca integrar e facilitar o en-
contro com antigos colegas de trabalho, são as tradicionais 
tardes de lazer, que permanecem no mesmo dia e horário: 
quintas-feiras, das 13h30 às 17h. 

devido a grande procura, as inscrições para XVI edição do En-
contro de Caraguatatuba estão encerradas. Este ano, a via-

gem será realizada entre os dias 27 de novembro e 4 de dezembro.

Para os que estiveram presentes na edição de 2014, a noite do dia 
29 de novembro será dedicada a uma festa havaiana. Não será 
obrigatório, mas quem quiser ir de branco será bem-vindo.

Além do Encontro de Caraguá, o Centro de Convívio do Sintetel 
organiza diversas excursões para os aposentados da categoria. 
Aguardem as próximas edições do jornal Linha Direta Aposenta-
dos com a divulgação das novas viagens.  

Mais informações pelo  (11) 3221-9079


