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Aposentados

Vem aí o Encontro dos Aposentados e um 
passeio para Caraguá! Aguardem!

Com o avanço da vacinação, a direção do SINTETEL quer, 
aos poucos, retornar com as atividades para os aposen-
tados.

Vamos programar um passeio para a Colônia de Cara-
gua2 em 2022 e talvez um Encontro dos Aposentados re-
gional ainda neste ano.

Para que seja possível a realização de tais eventos 

A nova diretoria do SINTETEL tomou posse em 2 de agosto, na 
sede do Sindicato, em São Paulo. Gilberto Dourado foi eleito pa-
ra presidir o SINTETEL nas eleições ocorridas em 2020. A no-
va diretoria cumprirá mandato durante o quadriênio 2021/2025

Devido a pandemia, a cerimônia de posse foi rápida e sim-
ples com a participação apenas dos eleitos. Vale destacar 
que foram adotados todos os protocolos de segurança su-
geridos pelos órgãos de saúde.

NOVA DIRETORIA DO SINTETEL TOMA 
POSSE PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO 

2021/2025

Marcos Milanez, Mauro Cava de Britto, Aurea Barrence, o presidente Gilberto Dourado, Almir Munhoz, 
Cristiane Nascimento e José Roberto Silva

precisamos que você, aposentado, expresse o seu inte-
resse em participar. Assim teremos melhores condições 
de organização e agendar possíveis datas.

Entre em contato com o Departamento de 
Aposentados, deixe a sua opinião ou informe o seu 
interesse em participar. Esperamos o seu contato: 

alexsandra@sintetel.org.br  
ou (11) 3331-2940. Até lá!
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UM GRANDE DESAFIO
Olá meus amigos e minhas amigas, 
meu nome é Gilberto Dourado e assumi 
a presidência do SINTETEL em agosto 
de 2021.

Sei que muitos de vocês já me conhe-
cem, pois não é de hoje que sou diri-
gente sindical. Entrei para o movimento 
sindical em 1987 na região de Campi-
nas e, posteriormente, vim para a capi-
tal e assumi cargos na diretoria Execu-
tiva da entidade.

Também presido nossa Confederação 
(Contcop) e nossa Federação (Fenattel). 
É um grande desafio estar, a partir de 

agora, à frente do SINTETEL que ano que 
vem completa 80 anos de luta.

Vou dar continuidade ao trabalho que já 
vinha sendo desenvolvido junto aos apo-
sentados pelo companheiro Almir Mu-
nhoz e dentro de nossas possibilidades 
queremos avançar.

Em breve retornaremos com os eventos 
aos aposentados tanto para a capital 
quanto para o interior. Será um grande 
prazer estar com todos vocês novamen-
te. Aguardem!

Gilberto Dourado
Presidente do SINTETEL

ONDA DE CALOR NA PRIMAVERA: 
MANTENHA-SE HIDRATADO!

O inverno nem havia acabado e já estávamos sentindo as altas 
temperaturas neste ano. Com a chegada da primavera, em 22 
de setembro, a tendência é que as temperaturas continuem au-
mentando. Enfrentar o calor no dia a dia não tem sido fácil. Por 
isso, separamos algumas dicas de cuidados para que você não 
sofra tanto com esses efeitos.

Hidratação, hidratação e mais hidratação
Durante os dias quentes, o corpo precisa se manter ainda mais 
hidratado. Além de consumir pelo menos 2 litros de água por 
dia, é importante incluir sucos e frutas com grande quantidade 
de água, como a laranja e a melancia.

Atividade física reduzida
Praticar exercícios físicos é um excelente hábito para manter 
a saúde e prevenir diversas doenças, mas no calor o corpo se 
desidrata rapidamente e o esforço feito durante as atividades 
pode ser prejudicial. Por isso, mantenha uma rotina de exercí-
cios leves e, se for ao ar livre, evite o horário das 10h às 16h. E 
não se esqueça de sempre levar uma garrafa com água.

Protetor solar sempre!
Protetor solar é essencial, independente do clima. Mas, du-
rante as altas temperaturas o uso de protetor deve ser cons-
tante, mesmo que a exposição ao sol seja de curta duração.   

Não se esqueça de que a exposição solar pode desencadear 
insolação grave e colaborar para surgimento do câncer de 
pele. Então, não abra mão de um protetor solar com filtro 
alto. Recomendamos que consulte um dermatologista para 
saber qual o fator de proteção mais eficaz para o seu tipo de 
pele. Importante: a aplicação do produto precisa ocorrer 20 
minutos antes da pele ser exposta ao sol.

Roupas leves
Prefira tecidos leves, como a malha e o algodão. Há tipos de teci-
dos que não permitem que ocorra a evaporação da transpiração 
do corpo, o que contribui para a sensação de mal estar e calor. 
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Meus amigos e minhas amigas, com a 
chegada do nosso amigo e presidente 
do SINTETEL, Gilberto Dourado, esta-
mos com novas ideias e novos projetos 
para o Departamento de Aposentados.

Será ótimo se vocês enviarem suges-
tões de atividades, passeios ou even-
tos. Vamos movimentar novamente o 
nosso setor.

Vocês da capital poderão ligar para o 
Centro de Convívio dos Aposentados no 

telefone: (11) 3331-2940. Para os amigos 
do interior e litoral, entrem em contato 
com a subsede mais próxima e deixe sua 
sugestão que serão encaminhadas.

Vale lembrar que adotaremos todos os 
protocolos de segurança sugeridos pe-
los órgãos de saúde para a realização 
dos futuros eventos.

Ana Maria
Diretora de Aposentados

BOAS NOTÍCIAS

ONDA DE CALOR NA PRIMAVERA: 
MANTENHA-SE HIDRATADO!

Nosso companheiro, Sergio Van-
zella, é o novo diretor de Aposen-
tados que veio para somar forças 
nesta nova gestão.

Ele ajudará a organizar o Depar-
tamento fazendo contato com os 
aposentados de todas as regiões 
para em breve reativar os even-
tos, adotando todos os protoco-
los de segurança. Contamos com 
a participação de todos.

Novo diretor reforça o 
setor de aposentados

Cuide dos olhos e nariz
Quando o clima está seco, as lágrimas evaporam mais 
rápido. Isso faz com que o olho resseque e fique mais 
vulnerável a alergias e a conjuntivites. O ar condicionado 
agrava ainda mais a situação. Por isso, lave os olhos com 
soro fisiológico várias vezes ao dia. O tempo seco pode 
irritar o nariz, então lave também as narinas com soro.

Alimentação leve e saudável
Manter uma alimentação saudável é essencial para a 
vida. Para combater o mal estar causado pela alta tem-
peratura não é diferente. No calor, o corpo se esforça 
bastante para amenizar a temperatura corporal e, por 
isso, o metabolismo fica mais devagar. Portanto, evite 
refeições pesadas e de difícil digestão. A dica é consumir 
mais vegetais e frutas.

Ar umidificado
Nos dias quentes a umidade do ar fica extremamente bai-
xa e provoca problemas respiratórios. A dica é investir em 
aparelhos umidificadores de ar. Mas cuidado! A umidifi-
cação excessiva do ambiente pode facilitar a proliferação 
de ácaros e mofos, o que piora os quadros alérgicos res-
piratórios. Ar úmido na medida certa pode ajudar neste 
período.

É com imenso pesar que co-
municamos o falecimento 
de Haroldo Vasconcelos do 
Nascimento aos 69 anos. 
O companheiro faleceu em 
decorrência de um AVC em 
26/08/2021.

O companheiro Haroldo era 
aposentado e trabalhou na 
Telefônica da Penha no prédio 
da Serra de Botucatu.

Nota de falecimento
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AFILIADO  À:

EXPEDIENTE

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo

Natal e Ano Novo com pacotes especiais. 

Além de toda estrutura disponível para os só-
cios, teremos também no Natal e no Ano Novo, 
uma ceia com muitas comidas gostosas, me-
sas de frutas natalinas, bolo e espumante. 

E mais uma novidade! Seu pet de pequeno 
porte será bem vindo.

LAZER VENHA PASSAR O NATAL OU O ANO NOVO EM UMA 
DAS COLÔNIAS DO SINTETEL EM CARAGUATATUBA

A partir de hoje você já pode fazer a sua reserva, com pacotes  
especiais. Não será mais por sorteio, ligue e garanta a sua vaga.

Caraguá II 
A colônia de férias de Caraguá II está cheia de 
novidades. Além de possuir campo de fute-
bol society, campo de areia, piscinas adulto e 
infantil, toboágua, playground, churrasquei-
ras, vestiários coletivos e lanchonete, outras 
inovações foram implantadas. Confira:

As diárias serão cobradas por pessoa, ou 
seja, não é mais por apartamento.
• Café da manhã                    
• TV nos quartos
• Roupa de cama, exceto toalhas
• Cama de casal e solteiro       
• Wi-fi nas áreas coletivas

Esperamos

por você!ENTRE EM CONTATO E FAÇA SUA RESERVA:
Sócios do SINTETEL em São Paulo (Capital) e Grande São Paulo: (11) 3351-8899, opção 2.
Sócios das demais regiões: ligue na subsede mais próxima.

A administração das colônias tomaram todas as providências para permitir a reabertura seguindo os protocolos dos Órgãos de 
Saúde/Governo de SP. Portanto, é importante que todos respeitem o uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento seguro.

Caraguá I

E tem mais! O associado terá um pacote especial de Natal e Ano Novo! 
O pacote inclui uma confraternização na noite de Natal ou do Reveillon 
com mesa de frios, frutas, tortas e espumante.
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