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VEJA TAMBÉM
    VALE A PENA! 
Seriado sobre a profissão 
de telefonista faz sucesso

Após três tentativas de Temer, o Con-
gresso aprovou no final de maio o pen-
te-fino em benefícios do INSS. A medi-
da provisória autoriza as revisões em 
auxílios-doença e aposentadorias por 
invalidez. A medida deve ser sanciona-
da pelo presidente. 
 
O governo considera que muitos benefí-
cios não passaram por revisão e podem 
estar sendo pagos indevidamente, au-
mentando os gastos da União. Segundo 
cálculos do governo federal, a previsão 
é que se economize anualmente cerca 
de R$ 8 bilhões.

    QUALIDADE DE  
VIDA E ECONOMIA 
Já conhece os Convênios  
do Sintetel na sua região? 

Benefícios por invalidez 
passarão por pente-fino

COMO FUNCIONARÁ?
Nesta primeira fase, os aposentados e 
pensionistas por invalidez a partir de 60 
anos estarão isentos da perícia. Ela se-
rá feita apenas em benefícios sem perícia 
pelo INSS há mais de dois anos. 

O INSS deve acionar o beneficiário  so-
bre a necessidade do exame. Quando re-
ceber o aviso, o segurado terá de agendar 
a perícia em até cinco dias úteis pelo tele-
fone 135. Quem não fizer o agendamento 
nesse período terá o benefício extinto. Pa-
ra não ter o benefício cortado, é importante 
ter exames e laudos médicos atualizados.
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As reformas trabalhista e previ-
denciária são uma ameaça ao 
estado de proteção social e sig-

nificarão um enorme retrocesso para a 
atual e futuras gerações. O projeto de 
lei promove um verdadeiro desmonte 
da legislação trabalhista.

Este é o momento oportuno para o mo-
vimento sindical mostrar que está unido 
e atento no combate às manobras que o 
governo tenta fazer para acabar com os 
direitos conquistados ao longo dos anos.

Temos que resistir contra esses ataques! 
Os trabalhadores, junto com os movi-
mentos sindicais e sociais, já deram um 
excelente exemplo na greve de 28 de 
abril. Mas a luta ainda não terminou. Va-
mos em frente e nunca desistiremos!

A luta é de todos, inclusive das compa-
nheiras e companheiros aposentados, 
pois as consequências desastrosas afe-
tam a todos sem exceção.

Lutamos por um País mais igualitá-
rio e justo socialmente, com emprego 
formal, renda e a oportunidade de nos 
aposentarmos com dignidade. Não po-
demos permitir todo esse desrespeito 
que o governo quer lançar sobre os om-
bros de quem tanto fez e faz pelo Bra-
sil. Temos de erguer nossa voz toda vez 
que nossos direitos forem ameaçados. 

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Palavra do
PRESIDENTE A origem da profis-

são de telefonista 
agora virou seria-

do. O nome é o mais in-
tuitivo possível: “As Te-
lefonistas”. E a contar 
pela repercussão jun-
to à crítica, trata-se de 
um belo seriado. A frase 
de abertura do primeiro 
episódio já dá o tom: “A 
vida não era fácil para 
ninguém, muito menos 
para as mulheres. Não 
éramos livres, mas so-
nhávamos em ser”. 

A época em questão 
são os anos 1920. O cenário, a Espa-
nha. Mais precisamente, a Companhia 
Telefônica Espanhola. Lá, quatro telefo-
nistas se tornam amigas e se engajam 
na luta por mais espaço para as mulhe-
res na sociedade. 

Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fer-
nández), Ángeles (Maggie Civantos) e 
Marga (Nadia de Santiago) buscam no 
trabalho independência e uma vida me-
lhor, mas enfrentam resistências que vão 
desde um marido que quer impedir a mu-
lher de trabalhar, passando por um pai 
que não aceita o desejo da filha de ter 
uma profissão até as dificuldades de ser 
mulher em uma grande metrópole.

Em entrevista concedida no portal UOL, 

VALE A PENA!
Seriado sobre a profissão de 

telefonista faz sucesso

uma das protagonistas, Ana Fernández, 
faz uma análise das personagens que, 
apesar de não serem reais, se asseme-
lham muito com as diversas telefonistas 
que ajudaram a desenvolver as teleco-
municações no Brasil. “Mulheres como 
essas que interpretamos e que retrata-
mos na série, muitas delas foram pio-
neiras, e graças a elas estamos aqui, 
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Este será meu último texto no jornal 
dos Aposentados. Despeço-me, 
nesta edição, do cargo de diretor 

de Aposentados. Quero primeiramente 
agradecer a todos os funcionários e dire-
tores do Sintetel. Neste período à frente 
da coordenação do setor, enfrentei pro-
blemas de saúde e nem sempre pude es-
tar presente da forma que gostaria. 

Também passamos por um complicado 
período de crise econômica nos últimos 
anos. Atualmente, enfrentamos a tentati-
va do governo Michel Temer de enfraque-
cer os sindicatos. A reforma trabalhista 
ataca os direitos dos trabalhadores e as 
entidades que os representam. 

Com esse cenário bastante adverso, re-
alizamos muito menos eventos do que 
gostaríamos. Infelizmente, os Encontros 
de Aposentados ficaram temporariamen-
te fora do nosso calendário. Mas saibam 
que o Sintetel fará de tudo para retomar 
e ampliar os eventos dedicados aos apo-
sentados o quanto antes. 

Desejo sorte aos que me substituem no 
cargo e a certeza de que a nova gestão 
do Sintetel olhará cada vez com mais cui-
dado para todos vocês. Muito obrigado,

Osvaldo Rossato
Diretor de Aposentados

Mensagem do
ROSSATO
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trabalhando. Tudo por causa dessa luta 
que elas tiveram”, diz a atriz. 

Além do enredo que mistura a profissão 
de telefonista com causas femininas no 
século XX, o seriado conta com preciosa 
reprodução de época, desde a ambien-
tação até o figurino. “Alguns vieram de 
museus, principalmente os de festa. Ti-
nha que tomar cuidado para não estra-
gar”, conta a atriz na mesma entrevista. 

O seriado está disponível no Brasil por 

meio da plataforma digital Netflix. A boa 
notícia é que essa plataforma, que pode 
ser assistida pela televisão, computa-
dor ou celular, já liberou todos os episó-
dios da primeira temporada. E o melhor: 
é possível ver a hora que quiser.

O Sintetel tem muito orgulho em divul-
gar essa série, que retrata a vida das 
telefonistas e um pouco da história das 
telecomunicações. Obrigado a todos 
que construíram essa história no Bra-
sil. Esperamos que gostem da dica! 
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Já conhece os Convênios  
do Sintetel na sua região? 

Uma das vantagens de ser sócio do Sintetel é contar com uma grande varie-
dade de convênios em todo o Estado de São Paulo. Temos parcerias com 
médicos, agência de turismo, hotéis, gerontologia, lojas de aparelhos au-
ditivos e muito mais. A boa notícia? Agora ficou muito mais fácil aprovei-
tar os convênios de seu interesse.

Como? O site do Sintetel agora conta com um espaço exclusivo para os Con-
vênios. A página aposta em um visual colorido e separado por regiões do Es-
tado. Ficou muito fácil de encontrar os serviços que mais te interessam! É só 
clicar no local mais próximo à sua região e filtrar o serviço desejado. Todas as 
opções aparecerão na tela de forma rápida e fácil de escolher.

Os Convênios são uma excelente opção para os aposentados da categoria 
economizarem por meio de serviços e produtos de qualidade. Essa é mais 
uma preocupação da diretoria do Sintetel: fazer o aposentado ter mais quali-
dade de vida com menor despesa!

Agora é só entrar no site e escolher os parceiros que mais te agradam!

ACESSE SINTETEL.ORG E DEPOIS CLIQUE EM CONVÊNIOS!

Qualidade de vida e economia

ASSESSORIA  JURÍDICA

Temos advogados à disposição dos 
associados. Os atendimentos são pa-
ra as áreas trabalhistas, cível e previ-
denciária. 

Os nossos associados podem desfrutar 
de dois Clubes de Campo, todos com in-
fraestrutura de excelente qualidade para 
toda a família. Eles estão localizados nas 
cidades de Bauru e Campinas. 

CLUBES  DE CAMPO

Disponibilizamos aos nossos sócios três 
Colônias de Férias no litoral. São duas 
localizadas em Caraguatatuba e uma em 
Praia Grande. Todas contam com uma 

ampla estrutura com piscinas, quadras e área de lazer, 
além de ficarem próximas às praias. 

COLÔNIAS DE FÉRIAS

APROVEITE OUTROS BENEFÍCIOS DO SINTETEL

Caraguá I

Clube de Campo - Campinas

Caraguá II Praia Grande


