
Festa de Confraternização/ 2014 – Aspases e Sinttel

III Encontro dos Aposentados Telefônicos 2015

No dia 6 de dezembro 
de 2014 no Clube Alvares 
Cabral aconteceu 17a Fes-
ta de Confraternização 
da ASPASES e SINTTEL. O 
tradicional encontro dos 
colegas aposentados, 
pensionistas e ativos que 
acontece anualmente foi 
regado ao ótimo churras-
co e boa música. Pg.3

O próximo encontro 
dos aposentados telefô-
nicos será no dia 26 de 
março, no Centro de Trei-
namento Dom João Batis-
ta as inscrições poderão 
ser feitas até o dia 20 de 
março; entre em contato 
com a ASPASES e garanta 
sua vaga. Pg.4

EXCURSÕES 2015 – ASPASES
Uma grande novidade para você curtir 
o feriado do dia do trabalho: um passeio 
para Conservatória, no Rio de Janeiro! A 
viagem será do dia 30/04 a 03/05 e está in-
cluso passagem, hospedagem e todos os 
passeios, no valor de R$ 750,00 (entrada 
mais 3 cheques). Faça a sua reserva pelos 
telefones 3223-1700 e 3222-6371.   Pg.4

Informativo - Fevereiro/2015
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Editorial

Cantinho da Saúde

Mais uma vez o calendário vi-
rou: estamos em 2015.

E o ano chegou trazendo além 
de outras coisas um CALOR in-
suportável, nenhuma ou pou-
quíssima CHUVA, falta de AGUA 
e muito pó preto de POLUIÇÃO.

É a natureza se manifestando 
às ousadias e ambições dos seres 
humanos que vem interferindo 
diretamente no meio ambiente: 
a poluição das aguas, destruição 
das florestas, extinção de espé-
cies de animais e vegetais, o ar 
cheio de gás carbônico que ace-

lera o efeito estufa, degelando 
os polos e as geleiras e alterando 
o clima do planeta Terra, acarre-
tando efeitos catastróficos.

Aproveitamos esse momento 
crítico de incerteza e apreensão 
para todos e façamos uma refle-
xão: e, nós?

Qual é o papel de cada um 
neste contexto?

O que estamos fazendo para 
contribuir com o Planeta Terra?

Não sabemos quais serão as 
respostas, mas temos certeza 
que dependerá de todos nós o 

futuro de nossos netos, bisnetos, 
das novas gerações que virão. 
Qual é o mundo que queremos 
para eles?

E, para finalizar citamos TOM 
JOBIM:

”Digo que minha música vem 
da natureza, agora mais do que 
nunca.

Amo as arvores, as pedras, os 
passarinhos. Acho medonho que 
a gente esteja contribuindo para 
destruir as coisas’’.

A DIRETORIA

Cuidar de Pais Idosos
Dar atenção aos pais no mento 

da velhice é um exercício vital de 
compaixão, paciência e empatia.

O relacionamento com as pes-
soas que amamos sempre nos traz 
desafios e nos ajuda a crescer espi-
ritualmente, especialmente quando 
envolve nossos pais à  medida que 
eles inevitavelmente, envelhecem. 
Os papeis mudam e podem até 
inverter-se quando cuidamos das 
necessidades físicas, emocionais e 
financeiras de nossos pais. A queixa 
‘’ virei pai (ou mãe) dos nossos pais’’ 
é bastante  comum.

A seguir, apresentamos 5 dicas 
para quem está adentrando nessa 
fase:

1. ACEITE - que as circuns-
tancias mudaram. Prepare-se para 
viver uma situação bem diferen-
te, na qual os antigos padrões de 
comportamento entre você e seus 
pais tornam-se obsoletos. É preciso 
compreender que esses antigos pa-
drões, permaneceram no passado. 
O processo pode ser doloroso à me-
dida que pais ativos e auto-confian-
tes, agora vão se tornando frágeis e 
carentes, especialmente nos casos 

de demência.
2. DEVAGAR e SEMPRE - Cuidar 

de um pai é geralmente uma mara-
tona. Em sua ânsia para ajudar, po-
derá esgotar-se e perder a energia 
que precisará mais adiante. Deixe 
os acontecimentos desenvolverem 
naturalmente.

3. MANTENHA AS EXPECTATI-
VAS SOB CONTROLE - Na fase final 
da vida, seus pais podem abrir-se 
com você emocional e espiritual-
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mente. Eles podem dizer palavras 
de profundo carinho, afeição e 
admiração que fortalecerão o vín-
culo. Mas, nem sempre e assim. 
Eles podem se tornar teimosos, 
argumentativos e desagradáveis. 
É prudente não criar grandes ex-
pectativas.  

4. ACIONE SUA REDE DE 
APOIO - Quanto mais sólidos fo-
rem seus laços de amizades, mais 
capaz você será de lidar com pais 
idosos. Contar com um confiden-
te que ofereça um ombro amigo é 
fundamental.

5. CUIDE-SE - Um erro comum 
que os cuidadores cometem é igno-
rar as próprias necessidades físicas 
e emocionais, não pense que é um 
super herói. Você será um cuidador 
mais eficiente se sobrar tempo para 
RELAXAR e se DIVERTIR. Tanto exer-
cícios físicos como a socialização 
com amigos, são excelentes manei-
ras de manter o equilíbrio e se pu-
der relembrar velhas historias com 
seus pais sobre alguns momentos 
vividos juntos, tornará essa fase ver-
dadeiramente alegre e profunda-
mente significativa.

Adaptação de um artigo do professor 
de psicologia EDWARD HOFFMAN.
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Aconteceu a 17ª festa de 
confraternização 2014

Voluntários também se confraternizam

Abrilhantado pela cantora `RÚ-
BIA FIALHO’ e o buffet `CHURRAS-
CO DO ASSIS’, ocorreu no dia 6 de 
dezembro p.p no Clube `ALVARES 
CABRAL’, o churrasco anual promo-
vido pela ASPASES e SINTTEL. Esse 
dia amanheceu chovendo e foi 
graças ao trabalho, esforço e dedi-
cação dos voluntários e do DEJAIR 
que desde muito cedo estavam 
trabalhando na arrumação do lo-
cal, para colocá-lo em condições 
de realizar a festa. Posteriormente 
o sol colaborou e brilhou. Aos nos-
sos colegas, o nosso agradecimen-
to, pois a festa só foi possível pela 
ação integrada do grupo.

O encontro dos amigos de lon-
ga data - que é o principal objeti-
vo - sempre é um ato de satisfação 
e alegria e que se faz muito bem 
AOS NOSSOS CORAÇÕES. Modi-
ficamos o critério de venda dos 
convites, atendendo uma antiga 
reinvindicação dos participantes, 
através da descentralização nas 

No dia 12 de dezembro p.p., 
para celebrar o encerramento das 
atividades da ASPASES referente 
ao exercício de 2014, foi realizado 
no apartamento de nossa colega 
e voluntária MARLISE, na Praia de 
Itaparica – V.V., o encontro dos vo-
luntários, sendo os comes e bebes 
compartilhado entre os presentes.

Nessa oportunidade, compro-
vamos mais uma vez o talento de 
vários colegas através do violão, da 
voz, das anedotas, recital de poe-
mas e não poderia faltar o agradeci-
mento à DEUS pelas realizações do 
ano que estava findando e pelo es-
treitamento da amizade do grupo.

diversas agências do Banco do 
Brasil e no escritório da ASPASES.

Mantivemos o Clube Álvares 
Cabral, que foi apontado pela pes-
quisa que realizamos pela internet, 
como o melhor local para o even-
to. O sorteio de brindes, tais como, 
Forno de Micro Ondas, Churras-
queira, Panela Elétrica, Jogo de Pa-
nelas, Cesta de Natal entre outros, 
foi do agrado geral e trouxe expec-

tativa e alegria aos presentes.
E, como vem ocorrendo há al-

gum tempo, a família Telestiana 
atendeu prontamente à campa-
nha das fraldas geriátricas para as 
obras sociais da ASPASES.

Agradecemos a todos que fize-
ram suas doações e repetimos a 
frase que já se tornou o nosso slo-
gan: “SÃO COLEGAS AJUDANDO 
COLEGAS’’.
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INFORMATIVOS

III encontro dos aposentados telefônicos 
VEM AI O III ENCONTRO DOS APOSENTADOS 

TELEFÔNICOS!
Como vem ocorrendo nos últimos anos, a AS-

PASES realizará no dia 26/março/2015 o III EN-
CONTRO DOS APOSENTADOS TELEFÔNICOS. 

O encontro será no CENTRO DE TREINAMEN-
TO DOM JOÃO BATISTA – Praia do Canto - Vitória.

Estamos preparando a programação e poste-
riormente divulgaremos.

Fique ligado e faça sua inscrição até o dia 20 
de março de 2015, Através dos telefones 3223-
1700 e 3222-6371 e fale com DEJAIR. 

Vagas limitadas.

EXCURSÕES 2015 - ASPASES
Se você pretende conhecer ou rever a terra das serestas e dos serestei-

ros CONSERVATÓRIA (RJ), ligue para a ASPASES e faça sua reserva pelos 
telefones 3223-1700 ou 3222-6371.

Nossa excursão à Conservatória já está agendada com saída para o dia 
30 de abril (quinta-feira) e retorno no dia 03 de maio (domingo).

Se você pretende conhecer ou rever a terra das serestas e dos serestei-
ros CONSERVATÓRIA (RJ), ligue para a ASPASES e faça sua reserva pelos 

Nossa excursão à Conservatória já está agendada com saída para o dia 
30 de abril (quinta-feira) e retorno no dia 03 de maio (domingo).

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

• DATA: 30/04 a 03/05;

• SERVIÇOS INCLUSOS: 3 pernoi-
tes, 3 cafés da manhã, pousada 
no centro da cidade, ônibus leito-
turismo, som, ar, TV, DVD, serviço 
de bordo, City-Tour com guia lo-
cal acompanhante;

• PREÇO: R$ 750,00 (por pessoa 
em apartamento duplos e/ou tri-
plos);

• FORMA DE PAGAMENTO: Uma 
entrada (MARÇO) e mais 3 parce-
las de R$ 187,50 no Cheque.

EXPEDIENTE 
Rua Barão de Monjardim, 251 

Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-390. 
Tel.: (27) 3223-1700

Site: www.aspases.org.br
E-mail: contato@aspases.org.br
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