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SINTETEL realiza
grande Encontro de
Aposentados das Regiões
de Bauru, S.J. do Rio Preto
e Ribeirão Preto
Após um longo período sem a realização de grandes
eventos devido a pandemia e a reforma trabalhista,
o Sindicato recomeça aos poucos a retomar as
atividades presenciais.
O Encontro repetiu sua fórmula de sucesso! Veja a
reportagem completa neste jornal.
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Feliz 2022!

Meus amigos e minhas amigas, mais um ano que se
foi. Os últimos dois anos foram atípicos. A pandemia
e a reforma trabalhista deixaram o movimento sindical em maus lençóis.
Com muita luta e sacrifício, estamos conseguindo nos reerguer. A vacinação avança e a pandemia
começa a ceder, mas ainda temos que tomar muito
cuidado e nos proteger.
O SINTETEL começa, aos poucos, a retomar as
atividades. Começamos com o Encontro de Aposentados das regiões de Bauru, S. J. do Rio Preto
e Ribeirão Preto.
Adotando todos os protocolos de proteção, o evento
foi um grande marco na nossa retomada. Foi maravilhoso reencontrar tantas pessoas queridas e ver a
alegria estampada no rosto das pessoas.
Temos mais dois Encontros de Aposentados para acontecer e contaremos como foram nas próximas edições deste jornal.
Quero fechar o ano desejando a todos Boas Festas e que 2022 seja repleto de realizações e muita saúde a todos!
Feliz Ano Novo!

O presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado, dá boas vindas aos nossos queridos
aposentados

Gilberto Dourado
Presidente do SINTETEL

Encontro dos Aposentados das regiões de Bauru,
Rio Preto e Ribeirão Preto foi um sucesso!
A direção do SINTETEL realizou com
muito sucesso, o Encontro dos Aposentados, no sábado 11/12/2022.
O evento contou com mais de 500
participantes que já haviam tomado a segunda ou terceira dose da
vacina, além da utilização do álcool
em gel, máscara num ambiente com
muita ventilação natural.

Presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado, faz
homenagem ao ex-presidente, Almir Munhoz

O Encontro levou esclarecimentos jurídicos aos aposentados pelos nossos
advogados Humberto Viviani e Rosani
Queiroz, uma palestra sobre qualidade de vida com a psicóloga Ingrid Bergamo, homenagens ao ex-presidente
do SINTETEL, Almir Munhoz, ao atual
presidente Gilberto Dourado, sorteio
de brindes e apresentação da dupla
Baiano e Baianinho.

Jorge Luiz Xavier, diretor Regional de
Bauru/Rio Preto dirige a palavra ao expresidente do SINTETEL, Almir Munhoz

O evento foi muito animado e a
confraternização avançou tarde
adentro com muita alegria e descontração. "Nossos aposentados
jamais serão esquecidos, pois foram eles que construíram a nossa
categoria e o nosso Sindicato", declarou o presidente do SINTETEL,
Gilberto Dourado.
Araçatuba sempre presente nos eventos

O pessoal da Bauru ficou feliz com a
confraternização

Região de Ribeirão Preto marcou
presença no evento

Aposentados de Marília confraternizam com
os antigos companheiros

Ourinhos sempre comparece aos eventos

Presidente Prudente mais uma vez presente

Almir Munhoz, ex-presidente do Sindicato,
agradece as homenagens

MENSAGEM AOS APOSENTADOS
O diretor de Aposentados, Sergio Vanzella, dá
boas vindas aos aposentados

S.J. do Rio Preto presente no Encontro

O diretor Regional de Ribeirão Preto,
Giuskeller dos Reis, saúda o público presente

Queridos amigos e amigas, desejamos a todos um Natal
iluminado e que o Ano Novo nos tragamuita saúde, paz e
felicidade.
Que em 2022 consigamos reeditar todos os encontros de
aposentados e ir além com mais atividades para todos.
Estaremos sempre juntos! Feliz 2022!

A diretora Social Cristiane do Nascimento e
o presidente do Sindicato Gilberto Dourado
realizam sorteio de brindes
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Aposentada recebe seu prêmio das mãos do
vice-presidente do SINTETEL, José Roberto e
da delegada sindical Andréa Renata

Ana Maria e Sergio Vanzella
Diretores de Aposentados
O presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado,
entrega a TV para Cícero Pereira da cidade de Lins
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL
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LAZER Atenção aposentados do SINTETEL!

Itanhaém é mais uma opção de lazer

Avisos:

O SINTETEL oferece aos associados mais
uma opção de lazer. Além de duas colônias em Caraguá, o Clube de Campo de
Campinas, agora seu próximo destino
pode ser Itanhaém.

• As reservas são feitas de acordo com a
disponibilidade.
• Para se efetuar a reserva são necessários, no mínimo, dois pagantes inteiros.

A colônia de Itanhaém só trabalha com
pensão completa, ou seja, já está incluso na diária: café da manhã, almoço
e jantar.

O Sindicato fechou convênio com a colônia de férias da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos de São Paulo.

• O apartamento acomoda de duas a
quatro pessoas.

Entrada às 11h e saída até as 10h no
término da hospedagem.

A seguir, conheça mais essa
opção para o seu lazer:

• Todas as hospedagens são com pensão completa.

Fique atento para os horários das refeições:

• A reserva deve ser feita com antecedência para garantir a disponibilidade.

Almoço: 12h30 às 14h00
Jantar: 18h30 às 20h00
Café da manhã: 7h30 às 9h00

• Não há limite de dias para hospedagem.

RESERVAS: Para efetuar sua reserva ligue para (11) 3351-8899 Opção 2 ou secretaria@sintetel.org.br

Corra e venha passar o verão conosco!

Pilates está de volta
em Bauru

Após um longo período sem atividades,
as aulas de pilates estão de volta. Elas
acontecem todas as terças-feiras, às 9h.
Para participar basta telefonar para a
subsede e fazer a sua inscrição

Informações: (14) 3103-2200

NOVIDADE!

O Centro de Convívio
oferece curso de crochê

Venha aprender a fazer crochê no Sindicato. As aulas de crochê são gratuitas e acontecem todas às segundas-feiras, às 10h.

Turma da yoga realiza
confraternização
A turma da yoga do Centro de Convívio
dos Aposentados, na capital, realizou
uma confraternização de final de ano. A
festinha ocorreu na segunda-feira, 13/102.
A turma se reúne todas segundasfeiras das 10h30 às 11h30. Se você tem
interesse, entre em contato conosco
pelo telefone (11) 3223-6504.

Esperamos por você!
Para participar ligue:
(11) 3223-6504

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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