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INFORMATIVO DA ASPASES 
 
      
1 - ELEIÇÃO NA ASPASES  
 
     A nova diretoria da ASPASES, eleita para o período de 2001 a 2004, ficou assim constituída: 

 
CARGO NOME 

Diretor Presidente Demilson Guilherme Martins 
Diretor Tesoureiro Luiz César Ribeiro de Sá 
Diretor Administrativo Augusto Feltmann Silva 

Suplentes 
Elcione Pires de Araújo 

Maria Ermelinda Panetto 
Roberto Silva 

 
Por força do estatuto, mantivemos a estrutura de diretores efetivos e suplentes. Mas, na prática isto não 
existe.  Todos os diretores estão dividindo igualmente a administração da Associação. Enquanto isto, 
estamos discutindo um novo estatuto para adequar a ASPASES, as novas exigências. 
 
Registramos e agradecemos aos diversos associados que deixaram seus nomes para  colaborarem com a 
administração da Associação. Em breve estaremos solicitando a sua efetiva participação. 
 

Se você dispõe de algum tempo vago, entre em contato com a 

Aspases e deixe seu nome para ser mais um a colaborar  

com a nossa administração! 

 
 
2 - PAMA  
 
A vitória conseguida através da liminar concedida pela justiça, impetrada pela FENAPAS( Federação 
Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Participantes de Fundos de Pensões do Setor 
de Telecomunicações), representando as Associações estaduais de aposentados, impediu que a 
SISTEL, implantasse as Novas Regras do Pama.  
 
A reunião dos aposentados do ES com a Sistel, viabilizada pela Aspases e realizada no auditório do 
Sindibancários em 08/2001, na qual foram rejeitadas, por unanimidade, as novas regras do PAMA, 
foi fundamental, pois fortaleceu muito a luta dos aposentados unificados pela Fenapas. 
  
A primeira batalha está ganha.  Entretanto a guerra está apenas começando.  Pois a Sistel fará de tudo 
para reverter esta situação. O nosso entendimento, porem, é que a Sistel não tem competência legal para 
fazer estas mudanças de forma unilateral e sem a nossa anuência.  Vamos a luta com muita confiança! 
 

Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases. 
 
 
3 - EXAMES MÉDICOS PREVENTIVOS          
 
A prevenção é o melhor remédio para o nosso bem-estar.  Com este pensamento, estamos buscando 
uma alternativa que possibilite o(a)s aposentado(a)s e pensionistas, o resgate dos Exames Periódicos, 
semelhantes aos que tínhamos enquanto trabalhadores da ativa. 
 
A colaboração da Graça, Zezé e Dr. Vitor, está sendo fundamental para a concretização deste trabalho, 
que em breve estaremos dando maiores detalhes. 
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4 - ENCONTROS FESTIVOS     
 
A amizade, coleguismo ou companheirismo, são formas de relações interpessoais essenciais para o 
nosso bem-estar.  Para fortalecer estas relações estamos planejando a realização de Encontros Festivos 
do(a)s aposentado(a)s  e pensionistas, quebrando o isolamento que fomos envolvidos com a 
aposentadoria e  permitindo uma maior integração dos telefônicos. 
 
Para colocar em prática estes encontros estamos contando com a imprescindível ajuda de 
colaboradores, como: Graça, Zezé, Morini, Wald, Ignes Guasti, Zezé nadadora, Néia, Ana Baldi, 
Heloísa,......, que estão com um grupo organizado e muito participativo. 
 

“Poderia suportar, não sem dor, que tivessem morrido todos os meus 
amores, mas enlouqueceria  se morressem todos os meus amigos”.   

( Vinícius de Moraes – Poeta ) 

 

Entre em contato com a associação!  Dê sua idéia!   Participe! 
 
 
5 - CREDITEL   
 
A ASCOOP – Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito, criada pelos cooperados que 
estão com seus investimentos bloqueados na Creditel, tem como um dos seus principais objetivos a luta 
pela recuperação da Creditel e das aplicações feitas na cooperativa. 
  
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.  Esta é uma ação prioritária da ASCOOP, que solicita ajuda e participação de todos. 
 

Maiores informações contatar: Paulo Marques ou Orlando Guizzardi 
 
 
6 - ASSOCIE-SE A ASPASES  
 
A nossa luta fica mais forte quando todos se unem à entidade que os representa e defende seus direitos. 
 

“Sozinho seu caminho é muito lento. 

Você luta com o moinho, quando a luta é 

contra o vento”. 
 
 
7 - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADO(A)S 
 
 
DIA 13 DE DEZEMBRO ÀS 16 HS  NO  CAMBURI  CLUBE 
 
END: AV: JUDITH LEÃO CASTELO, 272 -  JARDIM CAMBURI  (Próximo Colégio Nacional) 
 
PARTICIPE!  VENHA REVER OS AMIGOS E FORTALECER NOSS AS AMIZADES! 
 
 
DÚVIDAS: LIGAR PARA  INAH, 3223-1700 / 3223-4844   DAS 13:30  AS  17: 30 HS   


