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COMO VAI VOCÊ?
Qual foi a última vez que você fez um check up médico? Ir a
consultas e fazer exames possibilita uma análise dos fatores
de risco para a saúde e o diagnóstico precoce. Como nos ensina o dito popular: “é melhor prevenir do que remediar”.
Além de monitorar a saúde, a medicina preventiva contribui para a redução de gastos com remédios e tratamentos. É por meio das avaliações de rotina que do-

OUTUBRO ROSA

enças que surgem de forma silenciosa podem ser
identificadas, como, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, colesterol alto e alguns tipos de câncer.
São inúmeros os benefícios de monitorar a saúde, ter
uma alimentação saudável, qualidade de vida e praticar exercícios físicos. E então, você está esperando o
que para marcar os exames?

NOVEMBRO AZUL

São campanhas anuais realizadas mundialmente nestes meses do ano para alertar sobre a prevenção
e o diagnóstico precoce do câncer de mama/colo de útero e do câncer de próstata, respectivamente.

O AZUL,

O ROSA,

do outubro, nos lembra a
importância dos cuidados com a
saúde feminina. A beleza está em
cada gesto de cuidado diário.

do novembro, aponta para o cuidado
que os homens precisam ter com
sua saúde. O câncer de próstata, que
costuma ser lento e sem sintomas,
atinge muitos homens e pega de
surpresa principalmente os que ainda
tem preconceito em ir ao médico.

NÃO SE ESQUEÇA: O DIAGNÓSTICO PRECOCE AUMENTA AS CHANCES DE CURA!

DE OLHO NAS ELEIÇÕES

Em 15 de novembro elegeremos prefeito e vereador. Naquelas cidades em que houver segundo
turno, a votação será em 29 de novembro.

O SINTETEL orienta os seus associados a votarem em candidatos comprometidos com os
trabalhadores e com os aposentados.
Analise bem a trajetória dos candidatos, veja

quais são suas propostas e observe o que
eles defendem.
Lembrem-se que o prefeito e o vereador definirão o futuro do seu munícipio pelos próximos
quatro anos.

Faça uma boa escolha
e tenha um bom voto!

Saúde

A PREVENÇÃO
CONTINUA
Embora os índices de contaminação pelo coronavírus tenham caído
no estado de São Paulo, a pandemia
continua.
O SINTETEL voltou às suas atividades com restrições, cuidados necessários e com horário reduzido de
atendimento.
Estamos na luta contra o covid-19
e não vamos contribuir para o aumento dos índices de contaminação. Tanto é que negociamos acordos coletivos emergenciais visando
salvaguardar a saúde dos trabalhadores.
Meu recado de hoje é que vocês,
amigos e amigas, continuem tomando todos os cuidados necessários para que juntos consigamos vencer mais este desafio. Não
há mal que dure para sempre e, em
breve, estaremos juntos novamente.
Um abraço a todos,
Almir Munhoz
Presidente do SINTETEL
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DEVIDO ÀS ALTAS
TEMPERATURAS É
NECESSÁRIO REDOBRAR A
ATENÇÃO COM A SAÚDE
Mesmo ainda na primavera, os brasileiros já têm enfrentado temperaturas altíssimas e a perspectiva é
que o verão também não seja fácil.
E não é à toa essa previsão:
O ano de 2020 tem registrado índices de altas temperaturas, o que
pode levar este ano ao patamar de
mais quente da história.
Por conta disso, é preciso redobrar o cuidado e a atenção com
a saúde, principalmente daqueles que possuem fragilidade física

maior, como os idosos.
Uma das principais preocupações é
com o envelhecimento. A composição corpórea sofre alterações e isso
faz com que pessoas na terceira idade tenham maior dificuldade de manter a temperatura corporal – enquanto um jovem adulto tem 60% de água
no corpo, o idoso tem apenas 40%.
Portanto, é muito importante ingerir
líquido nesses dias de calor, priorizando a água que tem todos os elementos que nosso corpo precisa para ficar HIDRATADO.
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

Saúde

YOGA - RETOMADA GRADATIVA
Para proteger a saúde de todos e todas nessa pandemia, o Centro
de Convívio dos Aposentados retoma as aulas de yoga, com apenas
duas pessoas por vez, conforme os protocolos de distanciamento dos
Órgãos de saúde.

CAROS
AMIGOS,

Se você tem interesse em participar
da yoga (às segundas-feiras),
entre em contato pelo telefone:

(11) 3331-2940

Em Bauru, as atividades
permanecem suspensas.
A subsede estuda o melhor
momento para retornar
com segurança.

NOTA DE FALECIMENTO
É com imenso pesar que informamos o falecimento de
nosso sócio aposentado Anselmo Aparecido Salmazo.
Anselmo nasceu em 01/01/1954 e faleceu em 28/07/2020.
Ele trabalhou na antiga Ceterp - Centrais Telefônicas de
Ribeirão Preto e posteriormente na Telefônica. Lutou com
destaque ao lado dos companheiros de Ribeirão contra a
privatização da Ceterp nos anos 90.
A diretoria do Sintetel solidariza-se com a dor da família.
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

Aos poucos estamos retornando às
nossas atividades. Na capital, iniciamos a fase verde decretada pelo
governador, onde a pandemia segue em ritmo descendente no Estado de SP.
Entretanto, para preservar a saúde
de todos, continuaremos cautelosos. Precisamos manter os cuidados e medidas de proteção, aguardando novas orientações da OMS
(Organização Mundial da Saúde).
Estamos na torcida pela vacina
e pela retomada de nossas atividades. Como comentei na edição
passada (Junho/julho) de nosso
jornal, precisamos ter fé para prosseguir.
Ana Maria
Diretora do Setor
de Aposentados
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Lazer

COLÔNIA DE CARAGUÁ I
ESTÁ PRONTA PARA TE RECEBER

Devido a pandemia, a única colônia disponível para os associados é a Colônia João Cleófas, também conhecida por Caraguá I. Ou
seja, nesta temporada as colônias de Praia
Grande e Caraguá II NÃO SERÃO ABERTAS.
Vale lembrar que o atendimento teve a sua
capacidade reduzida para 60% de ocupação. A decisão por reabrir esta colônia é
pelo fato dela ser bem maior que as demais,
o que facilita o distanciamento 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.

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA!
Apresente a carteirinha de sócio
para garantir o desconto

DESCONTOS DE:

30%

nos medicamentos
genéricos tarjados

20%

nos medicamentos
tarjados de marca

Descontos nos demais
produtos, consulte nas lojas da rede.

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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AFILIADO À:
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
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