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EDITORIAL
BEM VINDO O NOVO
“Meu coração bate forte. Sei que estou
sintonizado com a esperança de milhões e
milhões de outros corações. Estou
otimista. Sinto que um novo Brasil está
nascendo!”
LULA- 28/10/2002 Logo após conhecer o
resultado das eleições.

A esperança venceu o medo! Quebramos
a tradição de mais de 500 anos de uma
mesmice de governos e, pela primeira vez
vamos poder colocar em pratica uma
experiência de governo absolutamente
nova na nossa história.
Muita coisa irá acontecer! Mas, não é isso
que importa. O que importa mesmo, é
que tivemos a coragem de mudar,
despertar emoções, liberar energias e

voltar a sonhar! O primeiro e importante
passo foi dado. O seguinte, será
transformar nossos desejos e sonhos em
realidade.
Sabemos que não será fácil, pois a
situação do país é muito grave, mas, se
não fosse as dificuldades não existiria a
luta. E, é nas fortes tormentas que se
conhece um grande comandante para
fazer a travessia.
VAI LÁ LULA! Que Deus te ilumine para
comandar essa grade travessia que
faremos juntos!
Bem vindo o novo e tudo de bom que ele
irá nos trazer!
A DIRETORIA

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
Foi um grande sucesso a nossa festa de
confraternização realizada em 04/12 no
Clube 106, em Vitória.

momentos de integração com os amigos são
importantes nas nossas vidas.

Animados pela música ao vivo, comes e
bebes, brincadeiras e brindes, quase 200
pessoas puderam matar as saudades dos
amigos e ex-colegas de trabalho, num
ambiente de muita alegria e descontração.

O sucesso da festa foi fruto da participação
das aposentadas e aposentados telefônicos e
da comissão que organizou a festa, formada
pela Zezé-nadadora, Graça Elísio, Francisco
Souto, Wald, Maria Pessim, Inah,Sonia, Elisa
e o apoio sempre valioso do SINTTEL-ES.

Foi também motivo de grande satisfação a
participação do nosso associado Wolmar
Miranda e sua família, mostrando como esses

Fica a nossa torcida para que a participação
cada dia seja maior para dar mais
representatividade e força a nossa ASPASES.

RESUMO DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Foi realizada no dia 04/12 no Clube 106, uma Assembléia Extraordinária da ASPASES discutindo e
deliberando sobre os seguintes assuntos:
1- Limite de Descontos para os Sistelados.
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se
Aprovado por unanimidade o aumento do
você tem um tempinho disponível, entre em
limite de desconto para ASPASES de R$ 10,00
contato conosco e colabore no planejamento e
para R$ 15,00. Somente as suplementações com
organização dessas palestras.
valores acima de R$ 1.000,00 sofrerão um
5- Descontos
para
a
Creditel.
Estamos
pequeno aumento, limitado a R$ 15,00.
interagindo com a SISTEL, para que os
2- Desconto para os Não-Sistelados. Aprovado o
descontos mensais dos assistidos que estão
desconto de 1% sobre o valor mensal da
saindo no contra-cheque como se fosse da
aposentadoria dos Não-Sistelados. Aqueles que
ASPASES mas creditados à CREDITEL, sejam
são aposentados somente pelo INSS, já podem
regularizados.
associar-se a ASPASES.
6- Ação indenizatória contra a TELEMAR. Os
3- Grupo de Voluntários. Referendada a criação
participantes da assembléia, na sua grande
de um grupo de voluntário(a)s para
maioria associados da ARTE, respondendo a
desenvolver trabalhos sociais voltados para os
consulta feita no plenário, aprovaram a
Telefônico(a)s. Você que se identifica com esta
intenção de entrar com uma ação indenizatória
causa e acredita que é possível sentir-se feliz
contra a TELEMAR, pelas benfeitorias
proporcionando momentos de felicidade ao
construídas pela ARTE. Estamos constituindo
outro, entre em contato com as ASPASES e se
uma comissão para apresentar uma proposta
inscreva para participar da primeira reunião.
com um parecer jurídico e custos da ação, para
4- Atividade Física Orientada. Serão organizadas
ser avaliada numa assembléia específica da
pela ASPASES, palestras de conscientização da
ARTE. Se você se dispuser a participar da
importância da Atividade Física Orientada, na
comissão entre em contato com a ASPASES.
prevenção e tratamento de doenças e na

OUTRAS NOTÍCIAS
RECADASTRAMENTO SISTEL.
A SISTEL prorrogou para o final de
janeiro/2003, o prazo para a entrega dos
formulários de cadastramento.
SEGURO COM A PREVI-MINAS.
Aguardamos a concretização das negociações
entre FENAPAS e Previ-Minas, sobre o
SEGURO que dará cobertura total aos gastos do
PAMA, acabando de vez com o nosso desespero
a cada atendimento médico de alto custo.

ÍNDICE DE CORREÇÃO.
Será de 12,55 % o índice de correção das
suplementações a partir de dezembro, que
corresponde ao INPC(IBGE), no período de
dezembro de 2001 a novembro de 2002.
PROCESSO DO PAMA.
Com o recesso da justiça ficará provavelmente
para janeiro a decisão definitiva da ação
principal do PAMA.

MENSAGEM DE NATAL
Deixe o Natal entrar pela janela e ocupe seu
coração. Deixe a alegria do Ano Novo vir
chegando de mansinho.
Deixe a felicidade tomar conta de você. Afinal
de contas, este novo ano vai ser o melhor de sua
vida.
Basta você soltar a sua imaginação criadora e
acreditar que o seu pensamento, ativa um poder
infinito que existe no seu interior e tudo que
você aspira se concretizará.
“E assim vai ser, você verá.

Não importa a sua crença, nem a forma de
pensar.
É só você querer e lá no fundo acreditar.
É só você querer que amanhã assim será!”
Lembre-se: As grandes conquistas, um dia não
passavam de um pequeno sonho.
Que todos os seus dias possam ser um Feliz
Natal.
São os votos da diretoria ASPASES.

ASSOCIE-SE E FORTALEÇA A ENTIDADE QUE DEFENDE SEUS DIREITOS.
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases.
Tel: 3223-1700 / 3223-4844 – e-mail: aspases@escelsa.com.br

