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Aposentados

O curso de Inclusão Digital para a terceira idade foi um 
sucesso no ano passado. Por isso, prosseguimos com 
mais edições durante 2020. A primeira turma contou com 
a participação de mais de 25 pessoas, que se formaram 
em janeiro.

Curso Você conectado!
Vem aí noVas turmas

Nos séculos passados, a mulher era limitada a cuidar da casa, 
dos filhos e do marido. Elas não tinham o direito de votar e, mui-
to menos, opinar. Mas essa realidade, felizmente, foi mudando!

No Dia Internacional da Mulher, em 08 de março, são feitas 
conferências, passeatas e debates em prol da luta femini-
na. São realizadas importantes campanhas para combater o 
machismo enraizado na sociedade.

É inadmissível que ainda hoje as mulheres sofram por: que-
rer trabalhar, pela roupa que vestem, pela cor do batom, por 
não terem habilidades domésticas, por ocuparem cargos de 
liderança e muitos outros absurdos que temos engolido. Es-
sa realidade precisa mudar!

Mulher, você é livre para ser do jeitinho que é!  Suas qualida-
des e defeitos te fazem única!

turma da Yoga se 
reúne em almoço

O pessoal que pratica yoga se reuniu num almoço de confrater-
nização neste início de ano.

As participantes, por iniciativa própria, organizaram o even-
to que teve como prato principal uma bela galinhada. Para-
béns a todas!

Você quer aprender a usar os recursos 
do seu celular? então se inscreva para as 

novas turmas do curso de inclusão Digital. 

ligue: (11) 3223-6504.

lugar         Demulher 
É ondE ela quiser!

A diretoriA do Sintetel informA que o Centro de Convívio doS ApoSentAdoS permAneCerá 
feChAdo por tempo indeterminAdo devido A pAndemiA do Covid-19.

retornAremoS Com noSSAS AtividAdeS normAiS ApóS o término dA quArentenA.
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Tempos 
difíceis

Minhas amigas e meus amigos, estamos vi-
vendo tempos difíceis no Brasil. A economia 
está estagnada, os direitos dos trabalhadores 
sendo suprimidos aos poucos, os preços dos 
itens básicos para a nossa sobrevivência su-
bindo e nossos reajustes salariais cada vez 
menores.

E se não bastasse tudo isso, ainda teremos que 
conviver com a ameaça do Coronavírus. Com o 
término do verão, as doenças respiratórias au-
mentam e nós devemos ficar atentos.

não deixem de tomar a vacina contra a gripe. 
Atente para os cuidados que devemos ter pa-
ra evitar e precaver o Coronavírus que publica-
mos nesta edição.

o movimento sindical continua sendo um polo 
de resistência contra o desmonte dos direitos 
trabalhistas e de defesa das conquistas dos 
trabalhadores do Brasil.

Não podemos desistir! Quem ousa lutar, ousa 
vencer. Boa leitura.

almir Munhoz
Presidente do sintetel

coronaVírus: 
Você está se preVenindo?

Os pacientes diagnosticados até o 
momento com coronavírus tiveram 
sintomas similares a uma pneumonia, 
incluindo febre, tosse, dor no peito, fal-
ta de ar e dificuldade para respirar. 

Mas atenção: evite frequentar o pron-
to socorro se tiver gripes comuns. Em 
entrevista à Folha de SP, o dr. dráu-
zio Varella aconselha: “evite o hospi-
tal, pois é um local cheio de vírus e 
bactérias que favorecem a contami-
nação. Se você tiver sintomas de gri-
pe comum, trate em casa. Caso sinta 

falta de ar e dificuldade respiratória, 
além dos sintomas de gripe, então 
deverá ir ao médico”.

Até o fechamento desta edição, ha-
via mais de 900 casos suspeitos da 
covid-19, o coronavírus, no Brasil. o 
Ministério da Saúde vai antecipar a 
Campanha de vacinação contra a gripe 
deste ano e é importante que a popu-
lação se imunize. Os que tomarem a 
vacina se protegerão das gripes mais 
comuns e isso facilitará a eliminação 
de possibilidades e o diagnóstico.

No final do ano passado, os 
aposentados se reuniram no 
Centro de Convívio do sinte-
tel para confraternizar e ce-
lebrar os laços de amizade 
feitos em 2019. E, claro, um 
momento importante como 
este foi aproveitado com uma 
mesa repleta de comida boa!

Final de ano dos aposentados



Jornal do aposentado - sIntetel 3

Lembramos que nossa entidade tem um departamento voltado 
exclusivamente aos aposentados da categoria, com atividades 
semanais em nosso espaço aqui na capital.

Algumas de nossas regionais também têm programação aos 
aposentados. Para saber mais, entre em contato com a subsede 
de sua região.

Os cursos de inclusão digital e primeiros socorros têm sido um grande 
sucesso, com bom comparecimento dos aposentados. Por isso, con-
tinuaremos a promover esses e outros cursos. Aguardem!

Não podemos nos esquecer da importante data de 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher. Por falta de recursos financeiros, causa-
dos pela reforma trabalhista, infelizmente o Sindicato não tem con-
dições para promover eventos do mês da mulher, como fazíamos 
antes. Mas queremos reforçar que o Sintetel está com você, mu-
lher, combatendo todo o machismo e desigualdade de gênero!

"Mulher, você é feita de sonhos, força, amor e inspiração. Para-
béns pelo seu dia"

ana Maria
Diretora de aposentados

Recado aos 
aposenTados

coronaVírus: 
Você está se preVenindo?

centro de conVíVio 
dos aposentados - capital

Endereço: Rua Santa Isabel, 36 - térreo
Telefone: (11) 3223-6504

e-mail: alexsandra@sintetel.org.br

para evitar que o vírus se espalhe, tome 
alguns cuidados importantes:

Final de ano dos aposentados
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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

DesContos De:

Descontos nos demais 
produtos, consulte nas lojas da rede.

nos medicamentos 
genéricos tarjados

30%
nos medicamentos 
tarjados de marca

20%

DesContos em meDiCamentos para voCê e sua família!

apresente a carteirinha de sócio 
para garantir o desconto

ParTiCiPe Das aTiViDaDes 
Do CenTro De ConVíVio  

Dos aPosenTaDos 
 O Centro de Convívio está ampliando suas atividades. Além 

da novidade que é o curso de inclusão digital, ele ainda 
proporciona outras opções de lazer.

Temos aula de yoga 
que acontece toda 
segunda-feira das 
10h30 às 11h30.

E as tardes de  lazer que ocorrem toda  
quinta-feira a partir das 13h30. Aproveite e venha 

participar conosco.

mais informações no        (11) 3221-9079.

Bauru 
A nossa subsede de 
Bauru oferece a todos 
os aposentados uma 
academia com aulas de 
musculação, zumba e 
pilates. Matricule-se!

informações        (14) 3103-2200.

É com pesar que comuni-
camos o falecimento de 
odette Franco da Cunha, 
ou simplesmente Dona 
Odette, como era conheci-
da pela categoria.

Nascida no município de 
Campinas em 3 de agos-
to de 1922, dona odette co-
meçou a trabalhar na CTB 
(Companhia Telefônica Brasileira), em 2 de maio 
de 1942, menos de um mês após a fundação do 
Sintetel, ocorrida em 14 de abril do mesmo ano.

Em 1º de outubro de 1954, odette se associou ao 
Sindicato e logo foi conduzida a delegada sindi-
cal, função que exerceu até sua aposentadoria 
em setembro de 1971.

Algum tempo após o seu desligamento da empre-
sa, odette foi convidada para trabalhar no Sintetel 
para auxiliar na organização do departamento de 
aposentados.

dona odette trabalhou no Sintetel até 2012 e fa-
leceu no sábado, 7 de março, em Campinas, aos 
98 anos. Em 2010, ela concedeu entrevista à nos-
sa antiga revista Linha direta e fez a seguinte de-
claração: "Eu tenho duas grandes paixões: o Sin-
tetel, que sou sócia há décadas e também trabalho 
aqui, e o Palmeiras, que também sou sócia do clu-
be e não perco um jogo". 

NOTA DE FALECIMENTO:


