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16º Encontro dos AposEntAdos 
Em cArAguá rEúnE cErcA 

dE 200 pEssoAs

Jogos, torneios, passeios, bailes e muita música marcaram a 
tradicional reunião de aposentados em Caraguatatuba de 27 de 
novembro a 4 de dezembro. Veja todos os detalhes nesta edição.

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações no Estado de São Paulo 

Novembro/Dezembro de 2014
www.sintetel.org

Boas festas!
A diretoria e os funcionários do Sintetel 

desejam a todos os trabalhadores um 
Feliz Natal e que 2015 seja repleto de 

conquistas, saúde e felicidade.

Recesso de final de ano
Informamos que o Sindicato estará em recesso 

no período de 19/12/2014 a 04/01/2015, 
retornando às atividades normais em 

05/01/2015. 

16º Encontro dos AposEntAdos 
Em cArAguá rEúnE cErcA 

dE 200 pEssoAs
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O ano terminou com uma das eleições 
mais disputadas da história. Quero 

chamar a atenção para a consequência de 
uma eleição para deputados federais em um 
cenário pulverizado do movimento sindical, 
de certo modo confuso na ação, que resultou 
na redução da bancada sindical e do número 
de parlamentares que poderiam atuar como 
nossos aliados na Câmara Federal.

Segundo o DIAP - Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar, a propor-
ção da bancada sindical foi reduzida quase à 
metade: de 83 para 46 deputados. Foi eleito o 
Congresso mais conservador desde 1964. 

Mesmo assim, o movimento sindical esta-
rá unido em 2015 para defender os interesses 
dos trabalhadores da ativa e dos aposentados.

Termino o ano com o sentimento do dever 
cumprido. Conseguimos realizar com êxi-
to o 12º Encontro dos Aposentados em to-
das as regiões e com ampla participação de 
vocês, nossos queridos aposentados.

Já está em nosso planejamento a realiza-
ção do 13º Encontro no próximo ano. Des-
taco também a realização do tradicional 
Encontro de Caraguatatuba que em 2014 
entrou em sua 16ª edição.

Desejo a todos vocês e às suas famílias um 
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de feli-
cidade, saúde e conquista! Em 2015 estare-
mos juntos novamente. Até lá!

Almir Munhoz 
Presidente do Sindicato

Palavra do 
PreSidente

O Encontro de Caraguatatuba é um dos 
eventos mais esperados entre os apo-

sentados da categoria. Este ano chegou à sua 
16ª edição e ocorreu de 27 de novembro a 4 
de dezembro, na colônia de férias João Cleó-
fas, em Caraguatatuba.

Organizado pelo Centro de Convívio, o En-
contro reuniu mais de 200 aposentados 
que aproveitaram os dias em Caraguá de di-
versas formas. Teve performance da Emília 
e do Visconde de Sabugosa, ambos oriun-
dos das obras de Monteiro Lobato, festa ha-
vaiana, muita música ao vivo, campeonatos 
esportivos e  diversas outras atrações.

Na avaliação dos participantes, o evento es-
tá melhor a cada ano e por isso sua realiza-
ção é de grande importância.

divErsAs AtividAdEs gArAntEm A divErsão 
no 16º Encontro dE cArAguAtAtubA

Germar Pereira entrega medalha aos vencedores do 
campeonato de Bocha 

Aposentadas aguardam o sorteio de prêmios 

Participantes recebem brindes no encerramento 
do evento 

O aposentado e músico Aloísio vestiu-se de Papai 
Noel e entregou doces aos convidados 

Participante comemora ao ser sorteado

No sorteio, aposentada levou para casa uma 
cafeteira de última geração 

e que venha 2015!
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Chega ao fim mais um ano de muita 
luta para todos os companheiros 

da nossa categoria. Passamos por um 
processo eleitoral turbulento e que, no 
final das contas, não foi dos melhores 
para os trabalhadores. 

Se 2014 não vai deixar saudades nas ques-
tões relativas aos aposentados (como re-
ajustes e fator previdenciário), o próximo 
ano tende a ser muito mais difícil. Mas, 
como diz o ditado, é na adversidade que 
a gente cresce. Vamos lutar ainda mais, 
com mais força. O Sintetel sabe que cabe 
ao sindicalismo defender esses direitos, 
ignorados governo após governo.

Mas, nem tudo foi problema. Consegui-
mos, no que dependia somente de nós, 
realizar muitos eventos para os aposen-
tados da nossa categoria. Foram seis En-
contros pelo estado, todos realizados 
com sucesso, diversas atividades pro-
movidas e, agora por último, mais uma 
viagem a Caraguatatuba, a 16ª. Queria 
agradecer em especial à companheira 
Maria Alves Bernardino que, na minha 
impossibilidade de comandar essa ativi-
dade, assumiu com muita competência 
a tarefa. Meu muito obrigado!

Convido todos vocês a verem nesta 
edição a cobertura do evento, relem-
brarem tudo o que vivemos e se prepa-
rarem para mais um ano de luta, mas 
também de bons momentos. Vejo vo-
cês nos Encontros de 2015! Bom Natal 
e uma ótima passagem de ano. 

Abraços,

Osvaldo rossato
diretor de Aposentados

Mensagem 
do rossato

divErsAs AtividAdEs gArAntEm A divErsão 
no 16º Encontro dE cArAguAtAtubA

Os aposentados Sueli e Valter Soares fizeram uma performance de Emília e Visconde de Sabugosa e divertiram 
todos os participantes

Na abertura do Encontro, Maria Alves Bernardino explica a ausência do diretor Rossato, que estava doente

O querido companheiro Aloísio é homenageado pelos participantes
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo.
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aFIlIaDO À:

nOtA de fAleCiMentO
É com pesar que o Sindicato informa o falecimento dos companheiros 

Aldemir Francisco Jager (nascido em 12/08/1936 e falecido 28/11/2014 ) e 

Milton Lucino (nascido em 13/10/1949  e falecido em 10/10/2014).

A direção do Sintetel solidariza-se com as famílias dos companheiros e 

agradece por todos os anos em que eles se dedicaram à categoria. 

O cantor Dinan Mendes e sua banda animaram a festa 

A diversão foi garantida Muita animação marcou o evento Oportunidade de reencontrar antigos amigos 

A alegria contagia a dança de salão


