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Companheiro Sambag, presente!

No dia 27 de dezembro de 
2017, os trabalhadores dos Cor-
reios de todo o país perderam um 
braço forte na luta e um coração 
imenso de um amigo para todas 
as horas. Nosso companheiro, dire-
tor do SINTECT-RJ, André Ramos 
Gasperoni – mais conhecido como 
Sambag –, com diversas compli-
cações de saúde não resistiu após 
duas cirurgias de emergência e 
partiu para uma nova jornada, 
ao lado do criador. A saudade que 
dói no peito a cada lembrança da 
sua gargalhada faceira e exalta-
da é amenizada pela memória 
viva de um grande guerreiro.  
É com a certeza de que sua his-

tória em vida transformou a rea-
lidade de muitos, que seguiremos 
em frente, mesmo com a lágrima 
escorrendo no rosto. Um homem 
íntegro, honesto, amigo, combati-
vo, amável, que deixa uma sau-
dade e um espaço que nunca será 
preenchido. Se no mundo existisse 
mais pessoas como Sambag, te-
mos certeza que esse aqui seria 
um lugar bem melhor. E é para 
um lugar melhor que esperamos 
que você esteja indo companhei-
ro, para os braços do criador, que 
nos deu a honra de conviver com 
você.

Companheiro Sambag,
PRESENTE!

Conheça um pouco da trajetória de luta do companheiro Sambag:

Em 2002, André entrou na ECT, com apenas 22 anos, para 
assumir a função de carteiro. Lotado no CDD Del Castilho, 
Sambag logo foi eleito delegado sindical na unidade. Em 2007, ainda com 27 anos, André entrou para a diretoria 

do SINTECT-RJ, assumindo a luta por direitos e igualdade como 

ideologia de vida. 

O apelido Sambag, veio logo no início de sua jornada sindical. Sambag é como são chamadas as caixas grandes que guardam objetos postais destinados às unidades.Brincalhão que sempre foi, André aderiu ao apelido, com bom humor e alegria. 

Na luta pelo adicional 30% do salário por atividades externas dos 

carteiros, o companheiro também somou forças e foi fundamental 

para a vitória dos trabalhadores. 

Sempre na luta, Sambag realizava frequentemente reuniões setoriais em diversas unidades, principalmente na Zona Norte, sua principal área de atuação. 

Nos últimos dois anos, sua atuação na mesa paritária do Postal 

Saúde foi fundamental para a categoria. Sempre contra a cobrança 

de mensalidade, Sambag lutou arduamente para garantir o plano dos 

trabalhadores. 

Das praças, das ruas, da luta não fugiu. Sambag enfrentou a tirania do patrão com força, garra e coragem durantes esses 10 anos a frente do sindicato. 

“O homem que luta pelo outro é melhor que aquele que luta por si próprio” 
(Autor desconhecido)

Em memória de André Ramos Gasperoni
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``Por ser o mais antigo diretor do SINTECT-RJ, vi e vivi 
o crescimento político do companheiro Sambag no curso 
de sua militância como diretor do sindicato. Participei de 
muitos atos políticos ao seu lado, que daria para escrever 
um livro, destaco entre esses atos, a paralisação do CDD 
Volta Redonda, onde a pauta era a climatização da uni-
dade. Sambag atuou como sempre, com bravura e firmeza 
na sua convicção em defesa da classe. Por sua imponência, 
a manifestação influenciou também uma paralisação da 
agência dos Correios que ao lado do CDD Volta Redonda, e 
o desdobramento do movimento foi de fato a conquista da 
climatização desta unidade, resultando no dever cumprido 
em defesa da nossa categoria. É por esse e outros motivos 
que sentimos muito a falta do nosso guerreiro. Sentimos 
falta do homem amigo e companheiro de bravura inigua-
lável e incontestável a frente do sindicato e da luta dos 
trabalhadores.  
 

*Marcos Sant’aguida, 
Diretor Jurídico do SINTECT-RJ

Sambag deixa para nosso país um grande exemplo de luta por justiça e aos 
trabalhadores ecetistas dedicou suas últimas décadas de vida na batalha 
por direitos e igualdade. É com o peito apertado que lembraremos de sua 

gargalhada, de seus ensinamentos, de sua coragem e do ombro amigo sempre 
prestes a ajudar e acolher quem precisasse. Companheiro Sambag, presente! 

“Sambag era o cara 
que, dentro da comissão 
paritária, estava dis-
posto a tudo na defesa 
do plano de saúde dos 
trabalhadores. Um cara 
responsável e que se 
preocupava de fato com 
a rotina dos trabalha-
dores. Sempre cobrando 
ações e soluções para 
os inúmeros problemas 
que os ecetistas sofrem. 
Muito combativo, Sam-
bag se doava na luta 
por direitos, democracia, 
igualdade e justiça. Um 
verdadeiro sindicalista”.  

 

*Diviza, 
Presidente do 
SINTECT-SP

“Sambag foi um grande guerreiro. Sempre compondo as lutas 
da classe trabalhadora com coragem e determinação. A memória 
que levarei dele é de um militante íntegro, perseverante e que 
tinha certeza do lado que estava, do lado do trabalhador, da 
equidade e justiça. A herança que esse companheiro nos deixou é 
imensurável, um legado de lutas e combates com muita dedica-
ção às causas dos trabalhadores brasileiros’.  
 

Adilson Araújo, Presidente nacional da CTB


