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INFORMATIVO DA ASPASES
LIMINAR SUSPENDE AS NOVAS REGRAS DO PAMA. MAS, ATÉ QUANDO!
Apesar das diversas tentativas da Sistel, a
justiça tem mantido a liminar que proíbe a
implantação das novas regras do PAMA, que
traria enormes prejuízos para os assistidos.
Entretanto, levará ainda algum tempo para o
julgamento do Mérito da Ação Principal,
para que isto se resolva. Até lá, a FENAPAS
e APAS, continuam com o acompanhamento
no dia-a-dia do processo, para que os
recursos e artimanhas da SISTEL, não nos
surpreendam.
De qualquer forma, o desfecho deste processo
é preocupante, pois mesmo com a decisão a
nosso favor, corre-se o risco do “tiro no pé”.
Ou seja, a Sistel obrigada pela justiça a

bancar o PAMA, utilize-se deste argumento
para
desviar
recursos
da
nossa
suplementação para cobrir as despesas do
PAMA.
As custas iniciais (R$ 20.000,00) e o custo
mensal (R$ 1.500,00) enquanto durar o
processo do PAMA, movido contra a Sistel
está sendo rateado entre as APAS
(associações estaduais de aposentados).
É assim trabalhando de forma coletiva e
unida que conseguiremos manter os nossos
direitos adquiridos ao longo da nossa vida de
trabalho.
Isoladamente, não teríamos
nenhuma chance de bancar este processo.

AÇÃO DA APAS ( BAHIA) E FENAPAS ELEVA A CORREÇÃO DE 8,15 % PARA 9,24 %

O trabalho de acompanhamento do INPC feito pela APAS (Bahia) e FENAPAS fez com
que a SISTEL, corrigisse o índice de aumento das suplementações de 8,15 % para 9,24
%, retroativo a dezembro de 2001. Mais uma vitória do nosso trabalho coletivo.

FALTA GERENCIA DOS APOSENTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DOS SEUS FUNDOS
Na reunião da FENAPAS com as APAS,
ocorrida em Brasília nos dias 22 e 23 de
janeiro de 2002, ficou muito claro que os
assistidos da Sistel encontra-se numa situação
extremamente crítica. Pois o administrador
dos nossos fundos não tem nenhum
compromisso com os aposentados. O
compromisso deles é somente com as
patrocinadoras que são seus patrões. Desta
forma, não será muito difícil ver todo o nosso
dinheiro ser usado para outros interesses ou
até mesmo, de hora para outra, transformado
em pó por incompetência ou desleixo,

deixando-nos com mais este prejuízo. E isto,
já pode ser evidenciado pelas “inexplicáveis”
aplicações do fundo Pama (R$ 350 milhões),
feitas com taxas bem menores que o mercado,
conforme constatou o relatório dos nossos
auditores.
Precisamos com urgência fazer valer as leis
108 e 109 do SPC-Secretaria de Previdência
Complementar, para que os aposentados
tenham representatividade na estrutura de
poder da Sistel e possam ter mais gerencia
dos fundos que lhes pertence.

INTERVENÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA CREDITEL
A ASCOOP-Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito e a ASPASES, estão
discutindo e definindo as ações necessárias para recuperar os recursos financeiros dos associados
que foram bloqueados, em função da ação fraudulenta que foi tomada a CREDITEL.
A transformação do processo de LIQUIDAÇÃO em INTERVENÇÃO na Creditel pelo Banco
Central, é fundamental para a recuperação das aplicações e da cooperativa. É também a garantia
de apuração dos desmandos ocorridos e punição dos responsáveis, que uma simples
LIQUIDAÇÃO, poderá camuflar.
Para maiores detalhes entre em contato com PAULO MARQUES ou ORLANDO GUIZZARD.
Novo Endereço: Rua Barão de Monjardim, 251 - Centro - Vitória - ES - CEP 29.010-690 - Tel. (27) 3223-1700.
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OUTROS ASSUNTOS QUE TAMBÉM FAZEM PARTE DA NOSSA PAUTA DE DISCUSSÃO
Cobertura de 100 % das despesas com o
PAMA.
Conhecer e discutir os critérios para
suspensão da carteira do Bradesco/PAMA.
Adiantamento de 50% do pecúlio nos casos
de doentes terminais.
Garantir no mínimo 30 % da suplementação,
nos casos da despesa do PAMA superar os
limites estabelecidos.
Implantar exames médicos preventivos.
Firmar convênios diversos.
Convênio para atendimento geriátrico.
Avaliar plano de saúde alternativo.
Seguro de Vida para os aposentados.

Realizar eventos para maior integração dos
aposentado(a)s.
Instalar a biblioteca desativada pela Telemar
e doada ao SINTTEL.
Elaborar o novo estatuto da Aspases.
Discutir as propostas de alterações
do
estatuto da FENAPAS.
Eleger um diretor para o plano PBS-A/Sistel.
Melhorar o atendimento aos associados.
Estudar a cobrança de contribuição dos
associados não sistelados.
Planejar campanha de adesão de sócios.
Participar de conselhos e grupos de idosos.
Etc.

Como você pode observar, todos os assuntos são de extrema importância e tem um grande
impacto na nossa vida e de nossos familiares. A ASPASES mesmo com muita dedicação,
sozinha não tem como resolver satisfatoriamente todos estes assuntos. Somente com a
experiência, ajuda e participação de cada aposentado(a), poderemos enfrentar e
ultrapassar estes desafios. Por isso, é muito importante a sua colaboração nas discussões e
decisões a serem tomadas sobre cada um deles.
Outro assunto também de grande importância, que pedimos a sua reflexão é que contamos
hoje com 570 aposentado(a)s e pensionistas cadastrados, mas somente 150 são associados
da ASPASES. Isto enfraquece a nossa representatividade e as nossas lutas. Por outro lado,
não é justo que os 420 que não são associados, se beneficiem dos resultados conseguidos,
sem dar nenhum tipo de contribuição.

Neste sentido, solicitamos para você que ainda não é associado ou por algum
motivo deixou de sê-lo, associe-se a ASPASES, contribuindo com 1% da sua
aposentadoria, limitada a R$ 15,00 mensais.
Fortaleça a nossa luta e a entidade que defende seus direitos.
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases:
tel: 3223-1700 / 3223-4844 das 13:30 as 17:30 hs - Falar com INAH

PRIMEIRO ENCONTRO FESTIVO DE 2002
Será no dia 18 de abril, a partir das 15 hs, no CLUBE 106, em Jardim da Penha, o nosso
primeiro encontro de 2002. Faremos uma bonita festa e você não pode faltar. Participe!
Não perca esta oportunidade para rever os amigos e fortalecer os laços de amizades.
Para melhor organização do evento, confirme a sua participação com:
INAH - 3349-0741
NÉIA - 3347-1112

MORINI - 3325-7781
WALD - 3325-0093

ZEZÉ NADADORA - 3325-6692
GRAÇA ELÍSIO
- 3327-9438
ERMELINDA
- 3315-8439
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