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Aposentados

SINTETEL encerrou as atividades de 2021 com o 
grande Encontro de Aposentados das regiões de 

Campinas e Vale do Paraíba

Presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado, faz a abertura oficial do Encontro dos Aposentados de Campinas e Vale do Paraíba

Amigos e amigas me dirijo a vocês com 
a esperança que neste ano de 2022 con-
sigamos prosseguir com nossas ativida-
des aos aposentados.

No final do ano passado conseguimos 
realizar dois grandes encontros de apo-
sentados. O primeiro foi com as regiões 
de Bauru, São José do Rio Preto e Ri-
beirão Preto. Já o segundo foi com as 
regiões de Campinas e Vale do Paraí-
ba. Este último encontro está reportado 
nesta edição.

Os dois eventos foram um grande su-
cesso. Mas infelizmente, tivemos que 
adiar o terceiro encontro que ocorreria 
em janeiro com as regiões do ABCDM, 
Alto Tietê e Baixada Santista. O motivo 

foi por conta do avanço da nova variante 
ômicron do coronavírus.

Como o nosso objetivo é proporcionar la-
zer e divertimento aos nossos aposenta-
dos, decidimos adiar este encontro para 
o bem e pela saúde de todos. Não pode-
mos nos expor neste momento delicado.

Porém, temos a expectativa que dentro 
em breve essa onda passará com o avan-
ço da vacinação para toda a população e 
então agendaremos uma nova data para 
dar prosseguimento às nossas atividades.

Um abraço a todos e a todas!

Gilberto Dourado 
Presidente do SINTETEL

Realizado em 18 de dezembro no Clube de Campo de Campinas, o evento reuniu a diretoria do 
Sindicato e centenas de aposentados das duas regiões.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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MENSAGEM AOS APOSENTADOS
 Caros amigos e amigas,

Após um longo período inativos devido a pandemia do coro-
navírus, estamos retornando aos poucos com as nossas pro-
gramações, conforme normas do Ministério da Saúde e com 
expectativas positivas para o total retorno em breve de nos-
sas atividades.

E desejamos que 2022 seja um ano de muitas realizações. Um 
abraço a todos!

Ana Maria e Sergio Vanzella
Diretores de Aposentados

Encontro dos Aposentados 
de Campinas e Vale revive 

antigas amizades
O SINTETEL fechou o ano de 2021 com chave de ouro. Em 
18/12 foi realizado no Clube de Campo de Campinas o Encon-
tro dos Aposentados das duas regiões.

Foi um ensolarado dia com muita descontração, música e ani-
mação.  Os participantes tiveram a oportunidade de rever anti-
gas amizades, de conversar, participar de sorteio de brindes e 
dançar ao som de uma dupla sertaneja e de um grupo de forró.

No final, todos saíram contentes e satisfeitos com a certeza 
que ano que vem tem mais!

O presidente do SINTETEL, Gilberto Dourado, homenageia o 
companheiro Welton José de Araújo ex-diretor regional de Campinas.

Diretor Regional de Campinas, Elisio Rodrigues de Souza, dá boas vindas aos 
aposentados.

A turma de São João da Boa Vista estava 
animada com o evento

Sorocaba veio em peso ao Encontro

Equipe Sintetel deu total apoio para o sucesso do evento

Gislaine Arcuri (ao centro) recebe seu brin-
de das mãos do presidente do SINTETEL, 
Gilberto Dourado (esq) junto com Sergio  
Vanzella, diretor de Aposentados

Osmar Donizetti Vitoriano foi sorteado 
e recebe o brinde do presidente Gilberto 
Dourado

Sergio Vanzella, diretor de Aposentados, faz o 
uso da palavra para saudar os presentes

O baile animou o Encontro dos Aposentados

Alcélia Russafa, Sergio Vanzella, Valdemir 
Russafa e o presidente Gilberto Dourado

O dirigente sindical Valdir Gomes dá o seu recado aos participantes.

Pessoal de Jundiaí presente ao Encontro

Itapeva veio com alegria

A velha guarda esbanjou animação

A diretora de Sorocaba, Laura Tristão (à 
direita) entrega o brinde para aposentada
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FILIADO  A:

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

Saúde
Evite lesões ao fazer 

exercícios físicos em casa

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), a recomendação é 
de que adultos pratiquem 
atividades físicas ao menos 
300 minutos por semana 
"até uma hora de exerc´cios 
por cinco dias ou 40 minutos 
porá sete dias " ou façam 150 
minutos de atividade física 
intensa por semana, quando 
não houver contraindicação. 
Cientes dos benefícios que 
os exercícios oferecem à 
saúde, inclusive levando em 
consideração essa indica-
ção, muitas pessoas se exer-
citam em casa ou em áreas 
comuns nos condomínios, 
como academia ou a quadra, 
mas sem a devida prepara-
ção e regularidade.

Devido à ausência de 
orientação profissional na 
maioria dos casos, cres-
ce o risco de lesões oca-
sionadas tanto na prática 
inadequada quanto por 
acidentes. É possível que o 
atleta evite lesões e even-
tualmente ser hospitaliza-
do em casos mais graves.

O maior risco está na prática 
de atividades sem o acom-
panhamento de um profis-
sional especializado. O reco-
mendado é que a atividade 
seja sempre orientada por 
profissionais capacitados 
para evitar lesões e traumas 
que podem ser facilmente 
agravados. 

Um profissional de educa-
ção física, como um perso-
nal  trainer, é o especialista 
ideal para auxiliar na hora 
dos exercícios, pessoalmen-
te ou até de forma remota. 

Hoje em dia, o atleta ou 
praticante de atividade físi-
ca que está realizando sua 
rotina em casa pode contar 
com o uso de vídeoaulas, 
com profissional orientan-
do e corrigindo postura e a 
intensidade dos movimen-
tos durante os exercícios. 
Uma atividade mal reali-
zada pode ocasionar uma 
lesão grave. Vamos ficar 
atentos!

Fonte: Jornal Resumo

AULAS DE CROCHÊ

(11) 3331-2940.

Notas

Imposto de Renda
Se alguém tiver dúvidas no 
preenchimento do Imposto 
de Renda, entre em conta-
to com o departamento de 
Aposentados pelo telefone: 
(11) 3331-2940.

Quem mora na capital e qui-
ser aprender crochê solici-
tamos que entre em contato 
com o departamento de Apo-
sentados pelo telefone: 

Stefan Fediczko – Nasceu 
em 17/06/1934 e faleceu 
em 23/02/2022

Vindo de uma família de cin-
co irmãos, o ucraniano Ste-
fan Fediczko nasceu numa 
pequena cidade na frontei-
ra com a Polônia chamada 
Starjava.

Trabalhou na antiga CTB 
de 1953 a 1982 e seu últi-
mo cargo foi chefe de setor. 
Associou-se ao SINTETEL 
em 01/02/1956. "Nós con-
tribuímos voluntariamente 
para construir a atual sede 
do Sindicato. Doávamos um 
salário descontado em dez 
vezes para levantar o pré-

Nota de falecimento

dio que está aí hoje", contou 
Stefan em entrevista para a 
Revista Linha Direta em ju-
nho de 2012.

A diretoria do Sindicato soli-
dariza-se com a família des-
te valoroso companheiro.

Siga o SINTETEL nas redes sociais
Você também pode acompanhar o Sindicato nas redes 
sociais Facebook e Instagram. Anote aí: @SintetelSP


