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Aposentados

A diretoria e os funcionários do SINTETEL esperam que todos se despeçam do 
ano velho com alegria, e recebam o novo com entusiasmo. E que o ano que vai 

começar venha recheado de realizações, prosperidade, saúde e amizade! 

Desejamos que neste Natal seu coração se encha de esperança e amor, e na 
sua casa reinem a alegria e a paz. 

Boas Festas!

Boas Festas!

Pequena confraternização 2020
Em 07 de dezembro ocorreu uma confraternização pequena, no Centro de 
Convivio dos Aposentados, na Capital, para encerrar o ano. Por medidas de 
segurança e seguindo as normas dos órgãos de saúde, optamos pela festi-
nha com pouquíssimas pessoas.

O evento de encerramento contou com a participação das alunas que frequen-
tam a yoga. Na ocasião, organizaram também uma mesa de comes e bebes.

Infelizmente, não foi possível realizar a festa como nos outros anos. Mas 
seguiremos na torcida para que no ano que vem voltemos às confraterniza-
ções com todos os aposentados.

Vote nas eleições sindicais

A eleição para a renovação da diretoria 
do SINTETEL terá chapa única.

A única chapa inscrita é a Chapa 1 - UNI-
DADE NA LUTA – SINTETEL forte e reno-
vado.

As votações ocorrerão em 15,16 e 17 
de dezembro de 2020. Haverá urnas na 
sede e subsedes. O roteiro das urnas 
foi publicado no site da entidade.

A nova diretoria terá um mandato de 
quatro anos, ou seja, de 2021 a 2025. 
Vote e exerça o seu direito de sócio do 
Sindicato.

Os locais de votação adotarão rigida-
mente os protocolos de segurança.
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Meus amigos e minhas amigas, o ano 
atípico de 2020 está chegando ao seu 
final.

Eu, assim como todos vocês, tenho a 
esperança que ano que vem será dife-
rente para melhor com a chegada da 
vacina contra o Covid-19. Assim, po-
deremos aos poucos voltar à nossas 
vidas de forma normal.

Aproveito para lembrá-los que nos 
próximos dias 15, 16 e 17 de dezem-
bro teremos eleições sindicais para 
renovação da diretoria do SINTETEL.

Teremos urnas na sede e nas subse-
des do Sindicato. Embora a votação 
seja presencial, nós adotaremos todos 
os protocolos de segurança como a 
utilização de máscaras, álcool em gel, 
distanciamento, etc.

Aqueles que puderem, não deixem de 
votar. Seu voto é muito importante!

Desejo a todos um Feliz Natal e um 
Ano Novo com muita saúde, conquis-
tas e esperança.

Almir munhoz
Presidente do sintetel

Quando parecia que o perigo da Co-
vid-19 tinha diminuído, o Brasil apresen-
tou um aumento significativo no número 
de casos e mortes pelo vírus. Como diz 
uma campanha de saúde na televisão: 
“a gente já cansou do vírus, pena que ele 
ainda não cansou da gente!”.

Portanto, é importante continuar se-
guindo os protocolos de segurança, 
com o uso da máscara, lavando as 
mãos, usando álcool em gel, higienizan-
do compras, evitando aglomerações e 
reuniões com mais de 8 pessoas. 

Infelizmente, as festas de final de ano te-
rão que ser mais compactas pelo bem 
da saúde de todos, conforme determina 
o Governo do Estado de SP. Façamos a 
seguinte reflexão: uma festa ou presentes 
valem mais do que a preservação da vida?

Atualmente, regredimos para a fase 
amarela do Plano São Paulo e precisa-
mos respeitar as novas regras de segu-
rança para que não haja a necessidade 
de mais restrições.

O QUE ESTÁ PERMITIDO NA 
 FASE AMARELA? 

shoppings, galerias e semelhantes: 
• Ocupação máxima limitada a 40% da 
capacidade do local; 
• Horário reduzido (10 horas); 

BOAS FESTAS

segunda onda de covid-19: muito cuidado!
• Praças de alimentação (ao ar livre ou 
em áreas arejadas); 
• Adoção dos protocolos geral e 
setorial específico. 

comércio: 
• Ocupação máxima limitada a 40% da 
capacidade do local; 
• Horário reduzido (10 horas); 
• Adoção dos protocolos geral e setorial 
específico. 

consumo local, bares, restaurantes e 
similares: 
• Somente ao ar livre ou em áreas 
arejadas; 
• Ocupação máxima limitada a 40% da 
capacidade
• Consumo local até 17h; 
• Consumo local até às 22h (se a 
região estiver 14 dias seguidos na fase 
amarela);
• Adoção dos protocolos padrões e 
setoriais específicos. 

salões de beleza e barbearias: 
• Ocupação máxima limitada a 40% da 
capacidade do local; 
• Horário reduzido (10 horas); 
• Adoção dos protocolos geral e setorial 
específico. 

academias: 
• Ocupação máxima: 30% da 
capacidade do local; 

• Agendamento prévio com hora 
marcada; 
• Permissão apenas de aulas e 
práticas individuais. As aulas e 
práticas em grupo estão suspensas; 
• Adoção dos protocolos geral e 
setorial específico.

eventos, convenções e atividades 
culturais: 
• Permitido após a região ficar ao menos 
28 dias consecutivos na fase amarela;
• Ocupação máxima: 40% da capacida-
de do local, com obrigação de controle 
de acesso, hora marcada e assentos 
marcados; 
• Assentos e filas respeitando distan-
ciamento mínimo; 
• Proibição de atividades com público 
em pé; 
• Adoção dos protocolos geral e setorial 
específico. 

demais atividades que geram 
aglomeração: 
• Não permitidas.
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Mais um ano se finda. Com ele, surge 
a esperança de um Ano Novo melhor.

Seguiremos sempre com muita fé e 
com esperança de que logo estare-
mos todos juntos novamente. Não 
vejo a hora de retomarmos nossos 
encontros no Centro de Convívio 
dos Aposentados com muitas ativi-
dades.

A interação social ajuda no envelhe-
cimento saudável, possibilita a inte-

gração, o suporte entre os amigos e 
aumenta a autoestima. Viu, só? Nos-
sas reuniões são extremamente im-
portantes para nós. Vamos conti-
nuar na torcida para que o início da 
vacinação ocorra em breve!

Desejamos a todos e todas um 
abençoado Natal e um próspero Ano 
Novo.

Ana maria
diretora de Aposentados

CARíSSIMOS AMIgOS E AMIgAS,

A violência contra o idoso pode ser de-
finida como “um ato único, repetido ou 
a falta de ação apropriada, ocorrendo 
em qualquer relacionamento em que 
exista uma expectativa de confiança 
que cause dano ou sofrimento a uma 
pessoa idosa”. É uma questão social 
global que afeta a saúde e os direitos 
humanos de milhões de idosos em 
todo o mundo e que merece a atenção 
da comunidade internacional.

A pandemia do COVID-19 está cau-
sando medo e sofrimento incalcu-
láveis para as pessoas idosas em 
todo o mundo. Além de seu impacto 
imediato na saúde, a pandemia está 
colocando as pessoas mais velhas 
em maior risco de pobreza, discrimi-
nação e isolamento. 

tiPos de Violência contra as 
Pessoas idosas:
A mais comum é a negligência, quan-
do os responsáveis pelo idoso deixam 
de oferecer cuidados básicos, como 
higiene, saúde, medicamentos, prote-
ção contra frio ou calor.

O abandono vem em seguida e é 
considerado uma forma extrema de 

Violência contra idosos 
deVe ser combatida

negligência. Acontece quando há 
ausência ou omissão dos familiares 
ou responsáveis, governamentais ou 
institucionais, de prestarem socorro 
a um idoso que precisa de proteção.

Há, ainda, a violência física, quando é 
usada a força para obrigar os idosos a fa-
zerem o que não desejam, ferindo, provo-
cando dor, incapacidade ou até a morte. 

A psicológica ou emocional é a mais su-
til das violências. Inclui comportamen-
tos que prejudicam a autoestima ou o 
bem-estar do idoso, entre eles, xinga-
mentos, sustos, constrangimento, des-
truição de propriedade ou impedimento 
de que vejam amigos e familiares.

Por último, há a violência financeira ou 

material, que é a exploração imprópria 
ou ilegal dos idosos ou o uso não con-
sentido de seus recursos financeiros e 
patrimoniais.

No Brasil, o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MM-
FDH), lançou a Campanha Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra a 
Pessoa Idosa, com o objetivo de abor-
dar medidas para prevenir e identificar 
situações de violência, negligência e 
abuso contra os idosos. 

Idosos com aspecto descuidado, que 
apresentem marcas no corpo mal ex-
plicadas ou sinais de quedas frequen-
tes e que tenham familiares ou cuida-
dores indiferentes a eles, podem estar 
sendo vítimas de violência.

onde procurar orientação ou denunciar:
- unidades municipais de saúde;

- delegacias;

- disque 100 (direitos Humanos);

- 190: policia militar (para situações de risco eminente)

Fonte: ministério da saúde
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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: Niviane Estavarengo. (MTb 82.671) e Marco Tirelli. 
DEpto. apoSEntaDoS: Rua Santa Isabel, 36 - Tel.: (11) 3221-9079 tiragem 6.500 exemplares

aFiliaDo  À:

EXpEDiEntE

Sindicato dos trabalhadores em Empresas de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas no Estado de São paulo

Com o intuito de proteger a saúde de todos e todas nessa 
pandemia, o Centro de Convívio dos Aposentados conti-
nua com funcionamento parcial. Apenas as aulas de yo-
ga teve seu retorno em outubro, com duas pessoas por 
vez, seguindo os protocolos de distanciamento dos ór-
gãos de saúde.

Em Bauru, as atividades permanecem suspensas. A sub-
sede avalia o momento mais adequado para retornar 
com segurança.

atividades do  
centro de convívio

Como já noticiamos na edição anterior, de-
vido a pandemia, a única colônia disponível 
para os associados é a Colônia João Cleó-
fas, também conhecida por Caraguá I. 

Nesta temporada as colônias de Praia 
Grande e Caraguá II NÃO SERÃO ABERTAS. 

O atendimento teve a sua capacidade redu-
zida para 60% de ocupação. A decisão por 
reabrir esta colônia é pelo fato dela ser bem 
maior que as demais, o que facilita o dis-
tanciamento obrigatório.

Venha passar bons momentos de lazer.

Faça sua reserVa
residentes em são paulo (capital)  

e Grande são paulo: (11) 
3351-8899, opção 2. 

residentes nas demais reGiÕes: 
reserVe na subsede mais prÓXima

laZer

as inscriçÕes para a colônia de  
Férias de caraGuá i continuam abertas

Aposentado do 
 Sintetel tem acesso 
 a vantagens exclusivas  
no Espaço do Sócio. 
Siga oS paSSoS:
1 - acesse o site: www.sintetel.org
2 - Clique no Espaço do Sócio
3 - o login é seu CPF 
     a primeira senha de acesso é  SINTETEL2018  
     (todas as letras maiúsculas, ok?)

Concorra a ingressos para shows e cinema, acesse 
descontos em grandes lojas e muito mais!


