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INFORMATIVO – ABRIL DE 2003
EDITORIAL
A REFORMA DA PREVIDENCIA
Sistema único de previdência para todos os
trabalhadores sem distinção para o setor
publico ou privado, idade igual para
homens e mulheres, teto de aposentadoria,
aumento de alíquotas de recolhimento,
redução de benefícios, taxação para os
inativos, esperar mais tempo para se
aposentar,
fim
das
aposentadorias
especiais, fim das renuncias fiscais que em
2002 deixaram de arrecadar 10 bilhões de
reais para a previdência, contribuição
sobre a folha de pagamento ou sobre o
faturamento, tirar mais de 40 milhões de
brasileiros da informalidade, que não
recolhem nada para a previdência, mas,
também não tem direitos a aposentadoria,
deixando-os marginalizados e uma vida
sem dignidade no seu envelhecimento. Estes
são alguns dos muitos assuntos que
trabalhadores, aposentados e pensionistas
terão que debater, pois afetam diretamente
suas vidas agora e no futuro. Sem a nossa

participação será muito provável que a
reforma da previdência sirva somente para
reduzir os valores das aposentadorias e
cortar benefícios, premiando apenas os
fundos de pensão privados, que ficarão com
a fatia mais gorda e mais lucrativa do
mercado, formada pelos contribuintes de
maior salário.
Somente uma forte mobilização popular,
fará com que deputados e senadores não
aceitem que os trabalhadores da ativa,
aposentados e pensionistas, paguem mais
uma vez a conta, através dessa reforma que
tem como objetivo reduzir o déficit publico
e garantir o pagamento dos juros das
dívidas.
Portanto, vamos nos mobilizar para
garantir uma reforma que nos atenda.
Senão, a exemplo do que ocorreu com a
privatização da Telebrás, iremos chorar
sobre o leite derramado.

A DIRETORIA

PRIMEIRO ENCONTRO FESTIVO DE 2003

Será no dia 24/04, a partir dás 17 hs no
Clube 106, em Jardim da Penha,
Vitória, o nosso primeiro encontro de 2003.

Para colaborar com os nossos comes e bebes,
estamos solicitando, para quem puder, levar
um pratinho de doce ou salgado.

Venha compartilhar com seus amigos e excolegas de trabalho, desse momento festivo, de
muita confraternização e com uma excelente
música ao vivo, organizada com muito carinho
pela nossa comissão de festas.

Mas, não se esqueça o mais importante é a sua
presença! Contamos com você!

PRIMEIRO ENCONTRO DAS EX-TELEFONISTAS DA TELEST

No dia 05 de maio, a partir dás 17 hs,
na ACI – Associação Capixaba dos
Idosos, Rua Paulino Torres, 574, Ilha
de Santa Maria ( próximo a Rede
Tribuna), estaremos realizando o 1º
Encontro das Ex-Telefonistas da TELEST.

E você telefonista, não pode perder esta
oportunidade de rever e matar as saudades
das suas ex-colegas de trabalho.
Para ajudar na divulgação e organização
desse encontro estamos solicitando que
entrem em contato com :
Sonia Ciriaco: 9949-6358 / 3341-1790, ou
Graça Elísio : 9989-7873 / 3327-9438.

Contamos com a sua participação e
colaboração!
PAMA
A FENAPAS e as Associações estaduais de
aposentados Telefônicos, reunidos em Brasília,
nos dias 11 e 12 de março, rejeitaram a
proposta da SISTEL sobre o PAMA, por
entenderem que as patrocinadoras ficariam
liberadas de qualquer participação no custeio
do PAMA, criando para isso uma contribuição
extra para os assistidos. Entretanto, buscando
resolver as internações e outros eventos de alto
custo, solicitamos a Sistel, para que nos
apresente uma proposta que substitua a nossa
co-participação nas despesas de alto custo por
uma contribuição mensal.
Caso você receba alguma correspondência
da Sistel para decidir sobre o Pama, não
tome nenhuma decisão, até discutir esse e
outros assuntos de seu interesse, com a
Aspases.

Lembre-se, uma decisão tomada sem estar
bem esclarecido sobre o assunto poderá
prejudicar você e todos os demais assistidos
da Sistel.

Reunião sobre o PAMA dia 30/04 as 14
hs, no auditório do Sinttel. Contamos
com a sua presença.
Estamos programando também uma
reunião em Colatina e outra em
Cachoeiro do Itapemirim, para fazer
essa discussão com os assistidos dessas
regiões.

TELE-MÁ
Mais uma vez a Tele-má demonstra o seu
desrespeito com aqueles que construíram as
telecomunicações no ES e o patrimônio que
hoje lhe pertence. Se já não bastasse os duros
golpes que os telefônicos vem sofrendo com as
fraudes na CREDITEL, com as demissões em
massa, com a pressão insuportável no ambiente
de trabalho, com a destruição da ARTE,
acabando com uma das poucas opções de lazer

de seus empregados e ex-empregados, a Telemá, faz mais uma das suas, ao apresentar uma
proposta vergonhosa de pagar 80 % do valor
da participação nos lucros de 98, para os seus
ex-colaboradores.
Alem de receber apenas 80 % da PL 98, temos
que pagar as despesas com contador e
advogado constituídos, pela obrigatoriedade da
empresa em empurrar essa causa pra a justiça.

OUTRAS NOTÍCIAS
1. PL 98 - No dia 02/04 a assembléia
convocada pelo Sinttel aprovou a
proposta da Telemar em pagar 80 % do
valor da PL 98. Com esta decisão
dentro de mais ou menos 30 dias a PL
98 estará sendo paga. Para tanto, devese entrar em contato com O Sinttel
(3223-4844), para informar a sua conta
bancária onde será feito o crédito ou
combinar outra forma de recebimento.
2. O
Grupo
de
voluntários
está
entusiasmado e muito motivado com os
trabalhos
sociais
que
estão
desenvolvendo
junto
aos
companheiro(a)s telefônico(a)s. Você
que se identifica com esta causa e
acredita que é possível sentir-se feliz
proporcionando momentos de felicidade
ao outro, entre em contato com as
ASPASES e conheça os trabalhos que
estão sendo realizados.
3. Descontos para a Creditel. Você que
recebeu o comunicado e ainda não os
devolveu para a Aspases, faça isso o

mais rápido possível para que os
descontos mensais dos assistidos que
está saindo no contra-cheque em nome
da ASPASES e os créditos feitos a favor
da CREDITEL, sejam regularizados e
passem a serem feitos para a Aspases.
4. CONEAS – A Aspases foi eleita no dia
02/04 como representante dos idosos no
Conselho estadual de Assistência Social
– CONEAS. O passo seguinte será
indicar os nossos dois representantes
que irão atuar neste conselho, que tem
importante função na definição das
políticas para os idosos do ES.
5. Ação
indenizatória
contra
a
TELEMAR. Conforme decisão da
Assembléia estamos constituindo uma
comissão para discutir uma proposta
com um parecer jurídico e custos da
ação de indenização das benfeitorias da
ARTE, e decidir sobre o seu
encaminhamento. Se você se dispuser a
participar da comissão entre em contato
com a Aspases.

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

