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Em razão da crise econômica que assola o País e 
também por problemas com datas, os tradicionais 
Encontros dos Aposentados foram transferidos do 
final de 2015 para o 1º semestre do ano que vem.

A diretoria do Sintetel está ansiosa para encon-
trá-los neste tão esperado evento e, assim co-

mo vocês, matar a saudades de todos que aju-
daram a construir a história do Sindicato e das 
telecomunicações no Brasil. 

Aguarde a divulgação detalhada do novo  
calendário dos Encontros de Aposentados 
em data oportuna.

2016Encontro de Aposentados 
acontecerão no início de
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O Sintetel informa aos ex-traba-
lhadores da Telesp, envolvidos 
no processo contra a SISTEL e 

VISÃO PREV, que já está quase con-
cluída a 1ª fase do acordo. Foram re-
alizadas as habilitações e pagamento 
de grande parte do primeiro grupo de 
beneficiários (2.060 pessoas).

Minhas amigas e meus amigos, 
nesta edição quero comentar que 
o governo decidiu pagar o adian-

tamento de metade do 13º dos aposen-
tados e pensionistas da Previdência 
junto com os benefícios de setembro – 
creditados na conta bancária a partir do 
dia 24 de setembro.

A decisão foi tomada na noite de 24 de 
agosto pelo Palácio do Planalto. Antes 
desta mudança prevalecia o cronograma 
do Ministério da Fazenda que era o de fa-
zer o pagamento da antecipação em du-
as etapas: 25% em setembro e os outros 
25% em outubro.

Há nove anos, o adiantamento de me-
tade do benefício é pago entre o final de 
agosto e início de setembro. Neste ano, 
alegando falta de recursos em caixa, o 
Ministério da Fazenda não garantiu o 
acerto na data prevista.

O pagamento antecipado de metade do 
13º começou em 2006, após acordo firma-
do entre governo e entidades representati-
vas de aposentados e pensionistas.

Graças à pressão dos sindicatos, asso-
ciações de aposentados e pensionistas 
e movimentos sociais o governo recuou 
da sua maldade.

Almir Munhoz
Presidente

Palavra do
PRESIDENTE

NOVIDADE  no acordo da 
Sistel/Visão Prev

APOSENTADOS NA  WEB TV DO SINTETEL

Já assistiu a WEB TV do Sin-
tetel? Lá, a equipe de im-
prensa do Sindicato reper-

cute assuntos da categoria e 
acontecimentos que atingem os 
trabalhadores e aposentados. 

O programa mais recente a ir 
ao ar, o de número 56, aborda o 
veto do governo sobre o reajus-

O aposentado que constar na listagem 
da 1ª fase do acordo, disponível no si-
te sintetel.org, ainda pode fazer a habi-
litação. Entre em contato com a Sede 
ou Subsede do Sindicato, de segun-
da a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 16h30. Telefones disponíveis 
no rodapé da página 4.
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NOVIDADE  no acordo da 
Sistel/Visão Prev

Fico muito feliz de ver que em pouco 
tempo se esgotaram as vagas para a 
viagem a Caraguatatuba. Claro que 

me entristece saber que alguns companhei-
ros ficarão de fora, mas, por outro lado, é 
bom ver o enorme sucesso desse passeio. 
Programamos atividades com muito cari-
nho e nos satisfaz ver que ano após ano vo-
cês sempre comparecem em peso.

 Para os que não conseguiram vaga, 
recomendo que coloquem o nome na 
lista de espera. Se houver a chance de 
incluí-los, podem ter certeza que será 
um prazer tê-los conosco.

Outro assunto importante é o pagamento 
da antecipação do 13º para os aposen-
tados. Anteriormente, o governo queria 
parcelar essa primeira metade em duas 
vezes. Nos organizamos, pressionamos 
e felizmente a presidenta Dilma teve a 
sensibilidade de voltar atrás nesse pla-
no. No fim, dos males, o menor: o atraso 
foi só de um mês.

E não se esqueçam: os seminários de 
aposentados na capital, litoral e interior 
acontecerão no 1º semestre do próximo 
ano. Sei que estão todos ansiosos, nós 
também. Nos vemos lá,

Abraços,
Osvaldo Rossato

Diretor de Aposentados

Mensagem do
ROSSATO

APOSENTADOS NA  WEB TV DO SINTETEL

Importante ressaltar que o Sintetel 
não está parado, pois já iniciou a 2ª 
fase do acordo, que consiste nas se-
guintes etapas:

Contratação de uma empresa de call 
center para localização de mais de 15 
mil pessoas listadas no processo; 

Após a localização, serão verificadas 
se estas pessoas possuem direito na 
ação conforme decidido pela sentença;

Será elaborada nova listagem e en-
viada à Visão Prev para fornecimento 
das fichas financeiras e elaboração 
dos cálculos individuais; 

Realizados os cálculos, será divul-
gada nova listagem no site do Sindi-
cato para habilitação;

Se seu nome estiver nesta futura lis-
ta, deve ser agendado o atendimen-
to para o preenchimento do termo de 
adesão e apresentação de documen-
tos pessoais e bancários; 

O termo de adesão e documentos 
serão enviados à Visão Prev para pa-
gamento, desde que deferida a docu-
mentação e condições do acordo.

O Sindicato pede paciência aos ex-tra-
balhadores da Telesp, substituídos no 
processo. As etapas do acordo e pros-
seguimento do processo demandam 
tempo e envolvem o trabalho de de-
zenas de pessoas, tanto do Sintetel 
quanto dos Fundos de Pensão.

Acompanhem as noticiais no site do 
Sintetel: sintetel.org 

te aos aposentados que ganham 
acima do salário mínimo. Quer 
saber mais sobre o tema?

É só acessar o www.sintetel.
org/tv e dar o play no programa. 
Além deste tema, estão dispo-
níveis diversos outros assuntos 
de interesse não só da catego-
ria como também da socieda-

de. Os programas da Web TV 
do Sindicato são curtinhos, de 
no máximo cinco minutos, e te 
ajudam a se manter informado! 

Se quiser saber mais, sobre di-
versos assuntos, é só ver os ví-
deos de nosso acervo. Vai lá, é 
fácil e feito pensando em você! 
Bom programa!



      JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL4

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 APOSENTADOS
DEPTO. COMUNICAÇÃO - Diretor Resp.: Almir Munhoz, Jornalista Resp.: Marco Tirelli 
(MTb 23.187), Redação: Emílio Franco Jr. (MTb 63.311), Marco Tirelli e Cindy Alvares.  
Fotos: Avelina Pires  Diagramação: Agência Uni, Impressão: Unisind  Tiragem 6.500 exemplares

AFILIADO  À:

Anote em sua agenda! 
Toda quinta-feira, das 
13h30 às 17h, aconte-

cem as tradicionais tardes de la-
zer no Centro de Convívio da ca-
pital. Trata-se de um momento 
de descontração e confraterni-
zação entre os presentes.

E toda segunda-feira, das 
10h30 às 11h30, acontecem 
as aulas de flexibilidade corpo-
ral e condicionamento físico.

As aulas tem por objetivo melho-
rar a qualidade de vida por meio 
do programa master que utili-
za diversas técnicas como yoga, 

RPG, alongamento, reeducação 
postural, flexibilidade e força. A 
professora Neusa Melo é a res-
ponsável pelo programa.

A mensalidade das aulas custa 
R$ 20 para associados do Sinte-
tel e R$ 30 para os não sócios. In-
teressados deverão entrar em con-
tato pelo telefone (11) 3221-9079.

BAURU
A subsede de Bauru oferece  
aos aposentados Ginástica-Pi-
lates as terças e sextas-feiras e 
missa aos domingos pela ma-
nhã. Mais informações ligue: 
(14) 3103-2200.

CENTRO DE CONVÍVIO    
oferece atividades de lazer

O tema do baile do En-
contro de Caraguata-
tuba deste ano será 

Anos 60. Por isso, as mulhe-
res podem separar os lenços 
e vestidos de bolinha. Já os 
homens, não se esqueçam 
da jaqueta de couro e dos 
óculos escuros!

As melhores fantasias serão 
premiadas. Valerá a pena 
montar o look perfeito!

A 17ª edição da viagem, orga-
nizada pelo Centro de Conví-
vio do Sintetel, será realizada 
entre os dias 26 de novembro 

e 3 de dezembro. Além do bai-
le temático, os aposentados 
também participarão de diver-
sas atividades como jogos, 
passeios e torneios.

O Encontro de Caraguá é 
um dos eventos do Sindica-
to mais esperados. Por is-
so mesmo as inscrições para 
a viagem deste ano já estão 
ENCERRADAS.  

Acompanhe as notícias nas 
próximas edições do Jornal 
Linha Direta Aposentados e 
fique por dentro das viagens 
organizadas pelo Sintetel. 

17º ENCONTRO DE CARAGUÁ 
terá baile Anos 60

O governo Federal anun-
ciou o pagamen-
to integral da ante-

cipação do 13º salário dos 
aposentados. Com isso, a 
primeira parcela, equivalen-
te a metade do valor total, 
será paga na folha de paga-
mento de setembro, ou se-
ja, estará disponível para o 
aposentado a partir de 24 
de setembro até o início de 
outubro. 

Com o anúncio feito pela 
presidenta Dilma Rousseff, o 

governo desistiu oficialmen-
te de parcelar o pagamento 
em mais vezes, como havia 
sido cogitado pouco antes.

Os outros 50% serão depo-
sitados na folha de novem-
bro, como acontece todos 
os anos. No fim das contas, 
o aperto financeiro promovi-
do pelo governo para equili-
bras as contas públicas aca-
bou atrasando em um mês a 
primeira parcela, mas o pa-
gamento será feito em duas 
vezes, como é hábito.

ANTECIPAÇÃO DO 13º  será paga em setembro
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