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EDITORIAL
Os resultados obtidos com os esforços
desenvolvidos pelas Associações estaduais de
aposentados (APA’S), em conjunto com a
nossa federação (FENAPAS) e na defesa dos
direitos dos aposentados telefônicos, nos dão
a certeza de que estamos no caminho certo.

índice mais justo; promessas de que não haverá
mais contra-cheques zerados; que os bloqueios
dos cartões Bradesco-Saúde serão mais
criteriosos e que os valores cobrados
individualmente dos atendimentos pelo SUS,
serão ressarcidos.

As ultimas noticias comprovam isto e nos
deixam um pouco mais aliviados quanto ao
nosso futuro, pois iremos aumentar a nossa
representatividade nos conselhos da SISTEL,
com base nas leis 108 e 109 da SPC
(Secretaria de Previdência Complementar).

Como se vê, muita coisa tem sido feita, mas,
muito ainda se tem por fazer. Por isso, é
imprescindível que todos os aposentados se
associem a ASPASES, fortalecendo-a para
aumentar ainda mais a nossa representatividade,
permitindo maior respeito e equilíbrio de forças
nas futuras negociações com a SISTEL.

Conheçam nossas conquistas mais recentes:
injeção de 50 milhões no Fundo do PAMA, que
passou de 350 para 400 milhões de reais, fruto do
acordo feito sobre a reserva contingencial da
Sistel; reajuste das suplementações Sistel por um

Só assim, com esta união de forças e de
propósitos, poderemos garantir os nossos direitos.
A DIRETORIA

FESTA DA ASPASES
No dia 25 de setembro, quarta-feira, a partir das 16 hs, no CLUBE 106, em
Jardim da Penha, estaremos realizando o nosso 3º encontro. Faremos uma bonita
festa, bem informal e com muita alegria, como sempre acontece nas nossas
reuniões.
Não perca esta oportunidade para rever os amigos, jogar um pouco de conversa
fora e prestigiar a nossa festa!
Para colaborar com os nossos comes e bebes, estamos solicitando para quem
puder, levar um pratinho de doce ou salgado. Mas, não se esqueça o mais
importante é a sua presença!
Notícias da Ascoop
A ASPASES agora também é associada da ASCOOP a fim de se habilitar ao ressarcimento do crédito
de, aproximadamente, R$ 10.000,00 que tinha na CREDITEL.
A ASCOOP, além do processo que já impetrou contra o Banco Central do Brasil, está formalizando
nova ação na justiça, agora contra o BANCOOB, por entender que ele, assim como o Banco Central são
responsáveis pelo que aconteceu com a Creditel e Coopetfes, portanto devem arcar com o
ressarcimento de seus investidores/associados.
No dia 19/09/2002, a ASPASES e ASCOOP, promoveram juntas uma audiência pública na Assembléia
Legislativa, coordenada pelo Deputado Cláudio Vereza ( PT-ES).

PAMA
Mesmo com as diversas contestações por parte da SISTEL, os nossos recursos têm prevalecido e a liminar
que proíbe a implantação das novas regras do PAMA, continua valendo. Essas vitórias parciais são
resultados do trabalho de acompanhamento e inclusão de novos documentos ao processo feitos pela
FENAPAS E APA’s. Mas, precisamos continuar alertas e aguardar a decisão final, que acreditamos nos
será favorável. Aguardem mais noticias.

Seguro de Vida
Durante o nosso encontro que ocorrerá no dia 25 de setembro, a EXECUTIVO SEGUROS estará presente
em nossa festa, com um plantão no Clube 106, para esclarecimentos e venda de seguro de vida. Trata-se de
uma apólice especial, valida somente para ex-empregados e aposentados do Sistema Telebrás, e os preços
conseguidos são bem menores que os apresentados por outras seguradoras.
Faça uma reflexão sobre a necessidade de você fazer um seguro e esclareça as duvidas no dia da festa.

Conselho do Idoso/ Semana do Idoso
Fomos convidados e participamos da reunião de agosto, do conselho do Idoso da PMV, Prefeitura
Municipal de Vitória. Foram muitos os assuntos abordados e todos de grande relevância. Esse
conselho tem um papel fundamental na definição e aprovação das políticas publica para os idosos.
Portanto, não podemos ficar fora dele. Se você tiver interesse em atuar neste conselho como nosso
representante, candidate-se. De sua colaboração!
De 24/09 à 27/09 no Parque da Pedra da Cebola, durante todos os dias, será comemorado a semana do
Idoso, com diversas atividades Culturais, Lazer, Palestras, Oficinas, etc. Aproveite a oportunidade para
conhecer a beleza do parque.

Por uma ASPASES mais forte
A manutenção dos direitos da nossa classe tem sido a luta cotidiana da ASPASES. Mas, para continuar
com essa luta e garantir esses direitos no futuro, precisamos fortalecer a nossa ASSOCIAÇÃO,
tornando-a mais representativa e respeitada. E para que isto aconteça, só existe um caminho: que todos
os aposentados se associem a ASPASES e participem de suas decisões e lutas pelos seus direitos.
Lamentamos muito, mas, por questões de custos e de sobrevivência da associação, seremos forçados a
partir do mês de outubro próximo, a atender somente aos associados da ASPASES. Não temos mais
condições financeiras e humanas de atender a todos os 700 aposentados com as contribuições de apenas
150 associados. Não é justo também, que os 550 aposentados não associados se beneficiem dos
resultados obtidos, sem qualquer tipo de contribuição.
Individualmente, não temos a mínima chance de garantir nossos direitos com entidades poderosas,
como: SISTEL, Seguradoras, Governo, Justiça, etc. Qualquer ação administrativa ou judicial
impetrada individualmente, além de ser inviável pelo seu alto custo, não tem a mesma força de uma
associação. Esses processos, só se viabilizam coletivamente, através do rateio de custos, da assessoria
das APA’s e FENAPAS e da força dessa união.
Se você entende que a luta coletiva é importante para manter atualizado a aposentadoria do INSS,
suplementação SISTEL, PAMA com cobertura de 100%, maior integração dos aposentados, etc, não
fique de fora! Faça sua adesão a ASPASES!
Para se associar basta assinar uma autorização de desconto de 1% da suplementação Sistel, com
desconto máximo limitado a R$ 15,00 (quinze reais), mensais.
Aproveitamos para lembrar que desde a criação da ASPASES em 1994 o limite de desconto, não é
corrigido. Faz-se necessário, que a partir de outubro, seja feita a atualização desse limite de R$ 10,00
para R$ 15,00. Ou seja, as suplementações acima de R$ 1.500,00, terão um aumento de R$ 5,00, para o
que, pedimos a sua compreensão.

FORTALEÇA A NOSSA LUTA E A ENTIDADE QUE DEFENDE SEUS DIREITOS.
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases.
Telefones: 3223-1700 / 3223-4844

