Informativo - Dezembro/2015
Aconteceu mais uma festa de confraternização!

Festa de Confraternização 2015
Sábado, 5 de dezembro de
2015. Os termômetros marcaram
38ºC em Vitória.
Nem o calor, nem a crise, nem
as notícias ruins que corriam sobre
os atentados de Paris, o estouro
das barragens em Mariana, enfim,
nada impediu a família dos telefônicos de se reunirem para sua tradicional festa de fim de ano, organizada pela ASPASES, contando com
a irrestrita colaboração do SINTTEL.
A 18ª Festa de Confraternização
foi realizada no Clube Recreio dos
Olhos, contando com a presença
de aposentados, pensionistas, familiares e companheiros da ativa,
inclusive com o pessoal de Cachoeiro e Colatina.
Em cada festa o comparecimento de colegas que andam ‘’sumidos’’ é motivo de alegria e comemoração. A surpresa e satisfação
coroados com abraços saudosos e
bate papos, permearam o transcorrer de toda a festa, cujo ponto alto
foi o sorteio dos brindes e cestas de
natal.
A música ficou com o Grupo
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PRESTAÇÃO DE CONTA DA FESTA CONFRATERNIZAÇÃO/2015
ASPASES
DEMOSTRATIVOS DA RECEITAS E DESPESAS DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 2015
RECEITA - VENDA DE CONVITES

R$ 6.020,00

Total de venda convites Aspases

R$ 5.140,00

Total venda convites Sinttel

R$ 880,00

DESPESAS

R$ 18.140,31

Locação Recreio dos Olhos e Buﬀet churrasco

R$ 11.792,00

Convites: Diagramação e confecção

R$ 565,00

Decoração e lembranças

R$ 335,01

Brindes para sorteio

R$ 2.387,80

Despesas com grupo musical

R$ 850,00

Serviço de fotografia

R$ 400,00

Despesas com transportes - CIM - CNA e outros

R$ 1.810,50

RECEITA X DESPESAS

-R$ 12.120,31

RADEIO ENTRES ASPASES E SINTTEL R$ 6.060,15

Musical ‘’ Wagner Rocha Trio’’ que
animou o evento, tocando e cantando músicas dos anos 60,70 e 80,
bem ao gosto da turma que rodopiava na pista de dança.
Como já é de praxe, muitos colegas fizeram a doação de fraldas
geriátricas para as obras sociais da
ASPASES. Foram doados 36(trinta

e seis) pacotes de fraldas. Registramos o nosso agradecimento ressaltando que sem essa colaboração
seria impossível realizar esse trabalho.
‘’SÃO COLEGAS AJUDANDO COLEGAS’’
Muito obrigado.
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Muita alegria no encerramento e
confraternização dos voluntários
Celebrando o termino das atividades regulares da ASPASES referente ao exercício de 2015, os voluntários se reuniram dia 10 de dezembro
no salão de festa do prédio de nossa
colega Tânia Melim, em Santa Lucia,
para se confraternizar e agradecer a
DEUS mais um ano de realizações.
Foi um evento regado de comes
e bebes de forma compartilhada
entre os voluntários participantes,
inclusive com o tradicional amigo
urso.
As visitas sociais, o CRC – (Programa do Caminho da Renovação
Continua), o GR (Grupo de Reflexão),
e o CINE ASPASES vem fortalecendo
o grupo que através desse convívio
espontâneo, vem gradativamente
descobrindo a força da AMIZADE e
FALECIDOS EM 2015
Informamos nossos colegas falecidos
No período de Jan a Dez/2015
NOME

DATA

Geraldo Santanna

7 – Jan

Juarez Guilherminio De Almeida

26 – Jan

Erlito Leite Martins

28 – Abr

Luiz Avelino Pereira Filho

09 – Jun

José Humberto Ribeiro

22 – Jun

Aristides Santos Sampaio

30 – Jun

Luiz Carlos Nogueira Rosa

18 – Ago

Jonas Duvaldo Peçanha

10 – Set

José Sylvio Alves Torres

17 – Nov

Sebastião Mattos Lien

26 - Nov

NOVOS SÓCIOS – 2015
NOME

DATA

TEREZA CELIA DA SILVA SOUZA

12 – Jan

MARIA ELENA GAIGHER TOBIAS

11 – Jun

ELIZABETH MORAES RODRIGUES 01 – Dez
MÁRIO AMÉRICO TÓFANO

01 – Dez

PAULO ANTÔNIO DE MOURA

01 – Dez

VALDECIR TAVARES

01 – Dez
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SOLIDARIEDADE em prol do próxiO nosso agradecimento a todos
mo. E, com isso se tornando pessoas os voluntários e ao Dejair que com
efetivamente PARTICIPATIVAS e mais seu trabalho, torna possível a ASPAFELIZES.
SES existir.

Editorial
Entramos no ano de 2016,
com um cenário político social
conturbado, cheio de incertezas
e apreensões. O planeta reclamando cada vez mais dos maus
tratos dos homens traduzidos
em temperaturas, terremotos,
tsunami, secas, etc.
Os homens ficando mais egoístas, intolerantes, insensíveis,
quer seja no trato entre si, quer
na degradação ambiental.
As doenças surgindo e aterrorizando muita gente.
Não podemos ficar alienados
a tudo isso e nem tão sonhadores
a ponto de esperar que a solução
caia, simplesmente do céu.
Temos a obrigação social de
fazer no mínimo a nossa parte
em prol de nós mesmos.
Sejamos, fortes e guerreiros,

pois sempre é um alento quando
lutamos e colhemos bons frutos,
por pequena que possa ser nossa
participação, em qualquer segmento que tenhamos afinidade.
Procure sempre cuidar-se, visando uma qualidade de vida
melhor.
Participe de qualquer atividade para não ficar isolado, pois o
isolamento pode tornar-se crônico e incurável.
A Aspases conta com uma
programação bastante interativa,
que visa proporcionar aos seus
associados informações, bem-estar, autoconhecimento, entretenimento e lazer.
Participe!
A DIRETORIA
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INFORME SISTEL

Informamos a seguir algumas
medidas adotadas pela SISTEL

> REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PAMA / PCE – o reajuste
das contribuições mensais será realizado ANUALMENTE com base nos
estudos técnicos e tendem a ficar
próximos ao índice ou reajuste dos
benefícios.
> CIRURGIA DE CATARATA
(FACECTOMIA) – a sua parte nas
despesas realizadas a partir de
28/10/2015 estão isentas, ou seja, os
valores serão pagos integralmente
pelo PAMA-PCE
> CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA NA ADESÃO AO PCE- a pensionista que aderir em até 90 dias,
após o óbito do aposentado, permanecerá com as mesmas condições
dos aposentados.
> CANCELAMENTO POR INADIPLENCIA – POR 60 DIAS – a partir de
1 de janeiro 2016, será cancelado a

inscrição do usuário, que deixar de
efetuar os pagamentos por período superior a 60 dias a contar dessa
data consecutiva ou não, no decorrer de um (01) ano.
> DESPESAS DO PAMA-PCE
NÃO SERÃO MAIS FINANCIADAS
– a partir de 1 de janeiro/2016, a sua
parte no valor das despesas processadas no mês, será cobrada em parcela única, ou seja, cobrada através
do boleto bancário.
> CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA
CASAIS QUE SÃO ASSISTIDOS DA
SISTEL – os casais de aposentados
do Plano PBS vinculados ao PCE,
que antes pagavam duas contribuições mensais, poderão optar por pagar apenas uma contribuição.
> CONTRACHEQUE DE PAGAMENTO A PARTIR DE JANEIRO/2016 – seu contracheque não

será mais enviado pelo correio, veja
passo a passo o que muda:
1. É necessário cadastrar um
endereço de email válido, pois mensalmente será enviado um email
com o link para visualização do contracheque
2. Para cadastrar seu email, entre em contato com nossa Central
de Relacionamento ligando 0800
887 7005
3. Os contracheques ficarão
sempre disponíveis na área restrita
do portal www.sistel.com.br
4. Ao contrário do Contracheque, o boleto do Pama será enviado
normalmente para sua casa.
5. Caso deseje continuar recebendo o contracheque pelo correio,
ligue 0800 887 7005 e informe sua
preferência.

EVENTOS SOCIAIS PARA 2016
A diretoria da Aspases, já está elaborando o calendário das atividades
para 2016.
PROGRAMAÇÃO MENSAL:
Esta programação acontece às quintas-feiras de cada mês.
• CRC – CAMINHO DA RENOVAÇÃO
CONTINUA
• GR – GRUPO DE REFLEXÃO
• CINE ASPASES
• EVENTOS ESPECIAIS (comemoração dos aniversariantes do trimestre,
palestras com convidados, reunião
do grupo de voluntários visitados,
etc.). Junte-se a nós!
OUTROS EVENTOS ESPECIAIS:
ENCONTRO DOS APOSENTADOS
TELEFÔNICOS E PENSIONISTAS ASSOCIADOS DA ASPASES
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Vem aí o IV Encontro dos Aposentados Telefônicos e Pensionistas!
Como vem ocorrendo nos últimos anos, a Aspases realizará em
Março/2016 o IV Encontro dos Aposentados Telefônicos e Pensionistas.
Estamos preparando a programação e posteriormente divulgaremos.
Fique ligado para fazer sua inscrição para participar deste encontro.
VAGAS LIMITADAS.
ELEIÇÕES NA ASPASES
Este ano teremos eleições da
nova diretoria da Aspases para o triênio 2016/2017/2018.
Associação abre o processo elei-

toral para a escolha de nova diretoria, lembramos aos interessados em
participar da eleição, que consulte o
Regulamento Eleitoral, disponível na
ASPASES, para formarem e registrarem suas chapas.
O presidente da associação já está
elaborando o calendário eleitoral/
2016.
Você, que é associado, informe-se
e participe da eleição.
FORTALECA SUA ASSOCIAÇÃO!
COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE:
Como vem ocorrendo todos os
anos a Aspases estará promovendo
a comemoração dos aniversariantes
associados a cada trimestre. É sempre
um encontro muito especial e festivo.
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PASSEIOS E EXCURSÕES 2016
É bom viajar com os amigos!
Apesar de um ano de dificuldades a Aspases deu seu ponta
pé inicial nas excursões tão cobradas pelos associados. Contando com 28 participantes, associados e familiares foi realizada em
abril/2015 a excursão à cidade de
Conservatória/RJ.
E intenção da ASPASES promover outros passeios e excursões para 2016. Caso você tenha
interesse, gostaríamos de sugestões, entre em contato com Aspases por email ou pelos telefones
3223-1700 / 3222-6371 fale com
Dejair.

FESTA JUNINA 2016
A tradicional quadrilha, comidas e bebidas típicas, música, alegria e descontração fazem a festa
do Arraiá da Aspases.
Este ano o Arraiá da Aspases
será exclusivo para os associados
da Aspases, a nossa tradicional
festa do ‘’JUNTA PRATOS’’ ou seja
quem souber preparar um prato
típico junte-se a nós.
O convite para participar da
festa será doação de fraldas geriátricas (G-GG e Ex-g) para as obras
sociais da ASPASES.
Mais informações no nosso
próximo Informativo.

FESTA DE
CONFRATERNIZAÇÃO 2016
Começamos a pensar na nossa 19
Festa de Confraternização/2016:
Local, data, decoração, grupo musical, etc., tudo que envolve o nosso
esperado congraçamento de final de
ano.
Nos próximos meses, a comissão,
que envolve as duas instituições, Aspases e Sinttel, parceiras do evento,
começarão a fazer o planejamento.
Aceitamos sugestões e voluntários
para colaborar.
PARTICIPE!
CONTATO ASPASES
TELS: 3223-1700 / 3222-6371

Cantinho da Saúde

Cuidado com as pregas vocais
Os profissionais da voz são os
mais acometidos com mudanças
do clima, pois sabem que precisam
de sua integridade vocal. Veja abaixo algumas dicas e cuidados com
o que chamamos de Higiene Vocal,
que além de diminuir abusos vocais,
ainda podem ajudar no seu dia a dia.
Beba água, regularmente, em pequenos goles, principalmente quando estiver fazendo uso profissional
da voz. A água hidrata o organismo
e favorece uma emissão vocal sem
tensão. Mantenha uma alimentação
saudável e regular. Isso ajuda a prevenir o refluxo, que é prejudicial a
laringe e as pregas vocais.
Evite achocolatados e derivados
do leite, principalmente antes da
utilização profissional da voz, pois
estes aumentam a produção de secreção no trato vocal e dificultam a
emissão da voz.
Evite pigarrear ou tossir demais,
pois isso provoca um forte atrito
entre as pregas vocais, irritando-as.
Procure substitui-los por uma respiração seguida de deglutição de
saliva para deslocar a secreção. Se o
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problema persistir, procure um médico.
Evite falar enquanto pratica exercícios físicos: o esforço muscular associado a fala provocará sobrecarga
na musculatura de sua laringe.
Fique atento a possíveis ressecamentos do trato vocal quando estiver exposto ao ar-condicionado.
Isso pode leva-lo a produzir uma
voz com maior esforço e tensão. Se
este for o seu caso, procure manter-se bem hidratado e beber agua em
pequenos goles durantes o período
de exposição.
Evite falar muito quando estiver
gripado ou em crise alérgica, pois,
nestes casos, o tecido que reveste a
laringe esta inchada e haverá grande atrito entre pregas vocais durante a fala.
Evite usar roupas apertadas na
região do pescoço e na cintura. Elas
dificultam a livre movimentação da
laringe e do diafragma, musculatura
importante para a respiração.
Evite fumar e ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Tais hábitos
irritam a laringe. Além disso, o ci-

garro aumenta consideravelmente
o risco para o desenvolvimento do
câncer de laringe é pulmão. O fumo
e altamente nocivo, pois a fumaça
quente agride o sistema respiratório
e principalmente as pregas vocais,
podendo causar irritação, pigarro e
edema. Álcool em excesso também
é prejudicial para as pregas vocais e
tem efeito analgésico, fazendo com
que você cometa abusos vocais sem
se dar conta.
Evite falar grosso ou fino demais,
travar os dentes ao falar e falar muito rápido. Tenha uma voz com entonação variada, articule bem as
palavras, perceba-se enquanto fala,
acalme-se, faça pausas expressivas e
respiratórias.
Busque por orientação médica.
Quando você estiver com uma
rouquidão por mais de 15 dias, consulte um médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo.
Fonte: NANCI MECENAS LIMA – Fonoaudióloga & Coaching
www.facebook.com/nanci.menenas
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