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APOSENTADAS NÃO DEIXAM AS
FESTAS JUNINAS PASSAR EM BRANCO
Algumas aposentadas do grupo de ginástica elaboraram uma
festinha Julina, somente para não passar em branco. O evento ocorreu no Centro de Convívio dos Aposentados em 5 de
julho de 2021, na capital.
Elas aproveitaram a oportunidade para lembrar do Dia da
Telefonista que foi comemorado em 29 de junho.
Vale lembrar que os doces e salgados foram servidos individualmente em recipientes do tipo marmitinha, com todas as precauções de higiene recomendadas pelos órgãos de Saúde.
Os presentes na comemoração estão esperançosos com o
futuro no qual todos estarão vacinados para retomarem a
vida normal.

Movimente-se com a ginástica do
Centro de Convívio dos Aposentados

O Centro de Convívio está ampliando suas atividades e agora
conta com ginástica. Essa prática envolve uma série de movimentos que trabalham resistência, flexibilidade e coordenação motora, com intuito de aperfeiçoamento físico e mental.
Faz muito bem se movimentar!
Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de
saúde exigidos nesse período de pandemia.
As aulas ocorrem às segundas-feiras das 10h30 às 11:h30h.
Aproveite e venha participar conosco!

Mais informações, ligue (11) 3221-9079.

MISSÃO CUMPRIDA!
Olá minhas amigas e meus amigos! Espero que todos estejam bem com suas
doses de vacina devidamente tomadas.
Quero me dirigir a vocês pela última vez
neste espaço. A partir de agosto quem assumirá esta coluna é o companheiro Gilberto Dourado, eleito presidente do SINTETEL para o próximo quadriênio.
Eu continuarei a somar forças na diretoria do
Sindicato não mais como presidente. Ocuparei a diretoria de Finanças, cargo também
de muita responsabilidade para a entidade.
Agradeço a todos pelo apoio durante todos esses anos. Infelizmente, a reforma
trabalhista que golpeou o movimento sindical e a pandemia que já deixou mais de

500 mil vítimas fez com que o SINTETEL
interrompesse todas as atividades de confraternização, como ocorria nos famosos
Seminários de Aposentados e os Encontros dos Aposentados em Caraguatatuba.
Quem sabe no futuro seja possível retomar
todas essas atividades para a alegria de todos nós.
E por fim, quero desejar muita sorte para
o companheiro Gilberto. Que sua gestão
seja profícua e repleta de realizações.
Um fraternal abraço a todos,

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

DICAS PARA PASSAR O

Conheça algumas dicas simples que vão ajuda
Pele ressecada no inverno:
o que fazer?
É só o frio começar e logo sentimos nossa pele ressecando. Desde lábios rachados até o rosto com aquele aspecto seco
costumam surgir nessa época do ano. A
queda da temperatura e a baixa humidade do ar contribuem para a diminuição da
oleosidade e hidratação da pele, por isso,
o aspecto seco pode aparecer.
Não é porque estamos em pandemia,
saindo menos de casa, que podemos
abandonar a hidratação da pele. Ao contrário, se no inverno perdemos a umidade natural do corpo, então devemos reforçar os cuidados.
O ressecamento da pele pode trazer
consigo a coceira. Quando a pele fica
mais seca, ocorre um estado leve de inflamação na pele, que a deixa irritável,
aumentando as chances de causar coceira. Para interromper esse incômodo,
a solução é hidratar.
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Cuidados simples no inverno
No dia a dia é com as mãos que fazemos muitas atividades. Digitamos, escrevemos, lavamos louça, fazemos comida, ajudamos os filhos e netos. Não é

à toa que é uma das partes do corpo que
ficam mais secas e danificadas. Por isso, merecem cuidado redobrado.
Outro local sensível e que ficam desprotegidos são os lábios. Em alguns casos,
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MUITA ESPERANÇA
Queridos amigos, chegamos ao final do
primeiro semestre, e com fé em Deus
e com a vacina em dia, estaremos em
breve todos juntos com o retorno de
nossas atividades.
Neste momento conseguimos realizar
em pequeno grupo uma pequena comemoração das festas juninas e do Dia da
Telefonista.
Continuamos com esperança que no
próximo ano as coisas serão bem dife-

rentes, pois todo o país já estará vacinado e voltaremos à nossa vida normal.
Assim conseguiremos realizar muito
mais atividades.
Assim acreditamos! E não deixem de
tomar a segunda dose da vacina. É
muito importante.
Um abraço a todos,

Ana Maria
Diretora de Aposentados

O INVERNO COM SAÚDE

ar a passar o inverno com mais tranquilidade.
a boca racha e começa a sair sangue, então evite puxar as peles do lábio e reforce
o hidratante ou manteiga de cacau.
Os dermatologistas indicam passos
simples para obter uma pele mais hidratada e com aspecto saudável:
1 - Beba água: como o corpo sofre com
a falta de umidade com as temperaturas
mais baixas, o ideal é hidratar o organismo por dentro ingerindo de 1,5 a 2 litros
de água por dia. Para não esquecer, deixe uma garrafa de água próxima a você enquanto faz suas atividades no dia
a dia. A ingestão adequada de água faz
bem para todo o organismo.
2 - Evite banhos muito quentes: apesar de estarmos enfrentado baixas temperaturas, precisamos ficar de olho na
água muito quente do banho, pois isso
retira parte da barreira protetora da pele.
Tente tomar um banho menos quente ou
em menor tempo para não se expor tanto. Ao longo do tempo, a pele fica com
aspecto craquelado e desidratada.
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3 - Evite buchas e esfoliantes: cosméticos esfoliantes e buchas não devem ser
utilizados em excesso, pois podem remover a camada de proteção natural devido à sua ação abrasiva. A esfoliação
exagerada deixará a pele opaca, seca e
mais propensa a manchas.
4 - Hidrate-se: pomadas e cremes hidratantes são aliados essenciais para uma
pele bonita e saudável, principalmente no
inverno! Por isso, invista em bons produtos
para hidratar, reparar a pele, devolver aquele brilho e deixar um cheirinho gostoso. Entre os mais indicados por dermatologistas,
estão os cosméticos com manteiga de karité, vitamina E, glicerina e ureia.
5 - Use protetor solar: no inverno? Sim,
sempre é bom usar protetor solar. A radiação UVB é mais intensa no verão. Mas
os raios UVA, que aceleram o envelhecimento e aumentam ainda mais o risco de
câncer de pele, têm a mesma intensidade
o ano todo. Por isso, não se esqueça de
sair de casa sempre protegido.

6 - Cuide dos pés: no frio, é comum ficarmos sempre com meias. Esse ambiente,
quente e úmido, facilita o surgimento de
micoses em unhas e entre os dedos dos
pés. Também é importante secar muito
bem os pés após o banho.

Dica: prefira meias de algodão,
ao invés daquelas de material
sintético, troque-as diariamente
e deixe os sapatos arejando
após o uso.
7 - Redobre os cuidados: se você tem
utilizado muitos produtos de limpeza
em casa, procure utilizar luvas no momento da faxina. Evite tudo o que possa irritar sua pele. Além disso, não deixe
de fazer esfoliação leve uma vez a cada
15 dias (ou conforme orientação médica) para remover a pele morta e utilizar
cremes com hidratação profunda. Cuide
com carinho e cuidado da sua pele, você merece! Cuidados diários simples podem ajudar a manter a pele com aquele
viço e brilho contagiante.
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CONHEÇA

CURIOSIDADES
SOBRE OS JOGOS OLÍMPICOS
Mesmo se você não gostar muito de esportes, há algo mágico
sobre os Jogos Olímpicos: atletas treinam por anos dando
tudo de si para entregar o desempenho de uma vida – e muitas
vezes isso acontece em questões de segundos.
Para você já começar a entrar no clima, listamos alguns fatos
sobre os Jogos Olímpicos que vão te deixar de queixo caído.
1. Os primeiros Jogos Olímpicos ocorreram no século VIII A.C.
em Olímpia, na Grécia. Eles eram realizados a cada quatro anos
e assim continuaram por 12 séculos. Em seguida, no IV século
D.C., todos os festivais pagãos foram proibidos pelo Imperador
Teodósio I, e isso incluíram também os Jogos Olímpicos.
2. No entanto, a tradição foi ressuscitada cerca de 1500
anos depois: os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram
realizados em 1896 na Grécia.
3. Na Grécia antiga, os atletas não se preocupavam com
patrocínio, proteção ou moda – eles competiam nus.
4. As mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos
Olímpicos em 1900.
5. As línguas oficiais dos jogos são Inglês e Francês,
complementado pela língua oficial do país sede.

6. Tarzan competiu nos Jogos Olímpicos: Johnny Weissmuller,
um -atleta-artista que fez papel de Tarzan em 12 filmes, ganhou
cinco medalhas de ouro na natação em 1920.
7. A partir daí, a Tocha segue para seu revezamento na cidade
anfitriã, que geralmente é realizado por corredores, mas em
toda a história das Olimpíadas, a tocha já viajou de barco,
avião, cavalo, na corcova de um camelo, e até em uma canoa.
8. Apenas em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos
em que todos os países enviaram atletas mulheres.
9. Os cinco anéis do símbolo olímpico – projetado pelo Barão
Pierre de Coubertin, co-fundador dos Jogos Olímpicos modernos
– representam os cinco continentes habitados do mundo.
10. As seis cores – azul, amarelo, preto, verde, vermelho e
fundo branco – foram escolhidos porque a bandeira de cada
nação contém um deles, pelo menos.
11. Os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro serão os primeiros
Jogos Olímpicos da América Latina.
12. Durante os 17 dias dos Jogos Olímpicos de 2016, 10.500
atletas de 205 países competirão em 42 modalidades.
Fonte: EF Education First.

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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