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PALAVRAS DO DIRETOR DE EVENTOS

PREZADOS ASSOCIADOS,

Fechado um ciclo de anos, décadas na Siemens e suas
subsidiárias, temos o status vitalício da aposentadoria.
Daquele ciclo, trazemos a rica herança da convivência, da
amizade, e histórias para contar.
A AAPS tem na sua razão de ser preservar ativa essa herança!
Para isso, realizamos , com a colaboração dos diretores
regionais ( Neves_Curitiba, Jorge Carneiro_ Rio, Tedesco e
Haluska_Jundiaí), uma série de encontros, palestras,
passeios..., mas precisamos diversificar, intensificar e ampliar
regionalmente esses eventos.
Participem, sugiram , convidem e tragam colegas que ainda não
se associaram!
Um abraço

Francisco Rosa
diretor de eventos

"Na paisagem dos setenta/ a alma canta, comovida,/ O milagre da
amizade,/ Que renova minha vida" _Carlos Drummond de Andrade
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Mais um passeio organizado pela AAPS !
Em 12 de setembro de 2014 cerca de 30
pessoas (associados da AAPS e familiares)
visitaram a Expoflora em Holambra
(abreviação de HOLanda, AMérica, BRAsil)
– cidade turística fundada por imigrantes
holandeses e famosa por sua arquitetura e
culinária típica holandesa, além do plantio
e comercialização de flores.
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Com organização do Sr. Jorge Carneiro, a
Regional Rio de Janeiro realizou em 28 de
agosto de 2014 mais uma confraternização de
associados da AAPS.

Para visualizar mais fotos visite nosso site: http://aaps.org.br/eventos.php
Agora, no site, você pode clicar sobre a foto para amplia-la, navegar seguindo as setas “< e >”,
e clicando com a direita sobre a foto ampliada pode copia-la para seu computador/tablet.
Experimente !!
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Sergio Righy, associado da AAPS-Rio de Janeiro, percorreu o caminho para Santiago de Compostela – da
França até a Espanha – cerca de 800 Km. Abaixo o relato de suas principais impressões.
Lições de vida aprendidas
A principal lição de vida que assimilei foi a de que a ajuda ao próximo é fundamental pois cria um efeito
multiplicador altamente positivo na medida em que fomenta o mesmo tipo de ação por parte de todos. No
Caminho, isto é uma constante. A humanidade certamente seria mais feliz se praticasse esse profícuo
fundamento. Outro importante conhecimento adquirido foi o de que devemos ter mais paciência frente a
situações adversas e principalmente acreditar em nós mesmos, tendo consciência de que somos capazes de
concluir desafios cuja realização a princípio pode nos parecer impossível.
Ausência prolongada do país, lar, familiares e da rotina diária .
Deixar para trás a rotina é sempre interessante e motivador, pois parece que estamos tendo uma segunda chance
de vida longe do nosso dia a dia , quase sempre igual e rotineiro. Entretanto, temos que estar preparados para
suportar a ausência de nossos entes mais queridos como a esposa, os filhos, os netos e dos bons amigos.
-Efeito físico e sentimental do longo período ausente do Brasil com uma rotina extenuante.
O principal efeito físico da longa caminhada é a perda de peso (gordura) e o aumento da massa
muscular, notadamente nas pernas, coxas e glúteos. O sentimental é sem dúvida aquele desenvolvido em
relação ao próximo a quem sentimos uma vontade compulsiva de ajudar, pois somos arguídos constantemente
pelos praticantes da caminhada se está tudo bem conosco e se estamos precisando de alguma coisa. Basta você
se sentar à beira do caminho e olhar fixamente para o chão: - verás que o primeiro peregrino a passar não
seguirá viagem sem primeiro indagar se está tudo bem contigo, sabendo que és alguém como ele e que tens
também o mesmo objetivo .
-No caminho havia inúmeros companheiros de outros países. Como recebem um cidadão brasileiro ?
Muitíssimo bem !!! O estrangeiro de uma maneira geral gosta do brasileiro, da sua
irreverência, espontaneidade e animação . Os espanhóis, principalmente, nos apreciam muito e conhecem
bastante a respeito da nossa situação econômica, política e social.
-Fez amizades duradouras ?
Fiz diversas amizades com peregrinos de várias nacionalidades que acredito virão a se prolongar no tempo, pois
as dificuldades que enfrentamos juntos acabaram por nos unir definitivamente.

PS. Colegas que eventualmente desejarem maiores informações não hesitem em contatar o Sr. Sérgio no email srighy@ig.com.br. Abaixo algumas fotos de sua caminhada.
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Nosso colega Harald
Helmuth lança mais
um livro pela Yalis
Editora.
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NINHO VAZIO
Nós, pais, gastamos nosso tempo ensinando nossos filhos, para que eles se tornem independentes e produtivos. No
entanto, quando os vemos prontos para voar e trilhar seus próprios caminhos, quando vão viver suas próprias vidas, temos
sentimentos conflitantes a esse respeito. Frequentemente sentimos um grande vazio.
O que podemos sentir algumas vezes quando nossos filhos deixam a casa?
·Solidão
·Sensação de casa vazia
·Perdida a função materna e paterna, achamos que nossa vida útil terminou
·Diminuição da autoestima
·A tristeza toma conta e nem queremos ver os amigos ou trabalhar
·As crises de choro se tornam constantes
·A depressão se instala
Mulheres que tinham na maternidade a única fonte de satisfação, que colocaram toda a sua realização pessoal e seu
desenvolvimento individual no papel de mãe, sentem uma perda de identidade, parece que a sua função foi esgotada.
A sensação de “casa vazia”, de solidão e perda, principalmente, quando acompanhada de depressão, caracteriza um
fenômeno chamado “síndrome do ninho vazio”.
É uma fase pela qual homens e mulheres passam e que geralmente coincide com a menopausa nas mulheres e a
aposentadoria dos homens, o que pode exacerbar a depressão.
O que fazer com essa sensação de desânimo, perda, tristeza, inutilidade e inadequação?
Evidentemente, buscar novas razões para viver!
Promover mudanças é a chave para preencher o vazio.
·A saída dos filhos libera recursos financeiros e de tempo livre que podem ser usados para:
- voltar a estudar (realizar aquele sonho antigo)
- buscar novos interesses, desenvolver novos hobbies: leitura, música, curso de cerâmica
- fazer novos amigos
- envolver-se com grupos de sua igreja ou comunidade
- ajudar com trabalho voluntário em asilo, creche ou hospital
· Conversar com outras mães, cujos filhos também já saíram de casa onde possam espelhar-se
· Se for mãe ou pai solteiro, talvez seja uma boa hora para encontrar um parceiro
· Principalmente, usufruir da companhia do parceiro de uma vida inteira, voltando a se conhecerem na idade
madura, frente a frente. O casal pode se dedicar finalmente mais um ao outro, desfrutar de viagens, encontrar
amigos ou sair sozinho, como quando namorava.
Claro que nem tudo são rosas nesse reencontro. É preciso se adaptar a uma nova realidade, quando estão apenas os dois,
envelhecendo juntos. Algumas vezes os esposos se afastam tanto por causa dos afazeres diários, que esse reencontro
face a face pode ser penoso, podendo expor aspectos ocultos, divergências e gostos por coisas muito diferentes,
Como fica este casamento?
Desde que ambos queiram, é possível reconstruir um casamento ou relacionamento antigo, olhando honestamente para os
motivos do afastamento e das divergências.
Mas se isso falhar, serão necessárias ainda mais mudanças, podendo haver necessidade de ajuda através de uma terapia
de casal, em busca de si mesmo, de novos objetivos e novas conquistas.
Todavia nem todos os pais vivem dramaticamente a saída de seus filhos do lar.
Muitos casais e principalmente mães, planejam sua vida para quando seus filhos saírem, preparando-se para enfrentar
esse novo momento, seja porque ambos os pais ainda trabalham ou porque construíram alternativas para esta fase.
Mantiveram o seu círculo de amigos e alimentaram sua relação amorosa. Aprenderam a conciliar o papel conjugal com o
papel parental, para que este não substituísse o primeiro.

Para estes casais, a autonomia dos filhos não é uma ameaça, pelo contrário, a sua saída de casa favorece o
aparecimento de novos projetos a dois.
Colaboração de:
Dra. Anna Anita Tarasiewicz ( esposa de nosso associado Jean Trips )
Terapeuta de casal e família – (conveniada da AAPS)
Rua Dr.Neto de Araujo 320/ 806 – V. Mariana - F. 5575-2152 http://www.anita-tarasiewicz.com.br/
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CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICA

Finalizamos a negociação com o Grupo Semmler – Corretora e Administradora
de Planos de Assistência Médica – de um convênio para prestação destes serviços
para todos os aposentados da Siemens.
Agora, todos os beneficiários da Previ Siemens – associados ou não da AAPS –
podem ingressar em um novo plano de saúde, ou migrar para outro que julguem
mais conveniente.
Para conhecer as alternativas que o Grupo Semmler oferece acessem:
http://www.gruposemmler.com.br/home

Fato ocorrido no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Abertura da Copa do Mundo, Passeata de protesto

Participe ! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo deste NEWSLETTER, entre em contato
conosco pelo e-mail aaps@aaps.org.br, ou através do nosso site www.aaps.org.br, FALE CONOSCO,
ou ligando para a AAPS no telefone (11) 3969-2666. Nossa assistente Sueli terá o máximo prazer de
lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.
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