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FESTA DOS TELEFONICOS

ELEIÇÕES NAS FUNDAÇÕES
As chapas apoiadas pelas Associações e
Fenapas foram vencedoras das eleições para
os Conselhos Deliberativo e Fiscal nas
Fundações Atlântico e SISTEL, para o
período 2006 a 2009.
Vale ressaltar a importância desse processo
para os participantes e assistidos que ao
integrarem os Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Sistel, serão responsáveis também,
pelos rumos da Fundação e pelo
acompanhamento e fiscalização das suas
atividades.
Enquanto na Sistel os conselheiros já foram
empossados, na Fundação Atlântico, uma
liminar suspendeu a posse dos seus novos
conselheiros. A Fenapas e a Fundação
Atlântico entendendo que o processo
eleitoral foi legítimo, transparente e seguro,
entraram com processos na justiça do RJ,
visando cassar a liminar que determinou a
suspensão do ato de posse dos Conselheiros
Eleitos da Fundação Atlântico.
Desejamos a Alneci e Samuel Vassalo
nossos representantes nos conselhos da
Sistel e Fundação Atlântico, um trabalho
bastante profícuo na defesa dos direitos dos
Participantes e Assistidos das Fundações e a
certeza que poderão contar com o irrestrito
apoio da Aspases.
A Diretoria

CONVITE
VOCÊ É CONVIDADO ESPECIAL DA
PARA A
ASPASES E SINTTEL
FESTA QUE REALIZAREMOS NO
CLUBE DOS SUBTENENTES E
SARGENTOS:
DIA:

05/08/06 – ás 18 horas

Endereço: Rua Jaime Villas Boas, 356
- Ilha de Santa Maria – Vitória - ES
Ponto de referencia: Entrar na Rua da
Agencia Municipal do Trabalho (na
Avenida Vitória, no Sentido --

Centro / Praia do Canto).
Solicitamos aos participantes levarem
um prato de doce, salgado ou uma
comida típica. A bebida será adquirida
no Bar do Clube.
Participe deste momento festivo, de
confraternização e reencontro com os
companheiros de trabalho, onde a
alegria não vai faltar.
Contamos com a sua presença!

IMPORTÂNCIA DA FILIAÇÃO À ASPASES
A campanha de filiação que estamos promovendo até 31 de agosto de 2006, é uma boa
oportunidade para refletirmos um pouco sobre a importância do fortalecimento da Aspases. E
você que ainda não é associado o momento é esse para se associar e fortalecer a entidade que
defende seus direitos!
Para ajudá-lo nesta decisão, lhe enviamos antecipadamente uma correspondência com os
principais objetivos, as últimas conquistas e proposta de filiação. Além disso, ressaltamos a
seguir, mais alguns pontos para sua reflexão:
• A importância da manutenção e ampliação dos diversos trabalhos que a associação
desenvolve em defesa dos nossos direitos
• O importante trabalho de integração social dos telefônicos
• O aumento da nossa representatividade e legitimidade
• A independência financeira da associação
• A necessidade de prestar serviços cada vez melhor aos associados
• O envelhecimento do nosso grupo de aposentados que para superar os momentos
difíceis, exigem cada vez mais, o apoio da Associação
• Os trabalhos complexos que a Aspases desenvolve de relacionamento, controle e
fiscalização nas diversas Fundações ( Sistel, Atlântico, Visão Prev, Fundação 14)
preservando o patrimônio dos telefônicos
• A imprescindível atuação em conjunto com a Fenapas para que as aposentadorias do
INSS, mantenham-se atualizadas e corrigidas por um índice mais favorável aos
aposentados e pensionistas
• A necessidade de contratação de um Plano de Saúde para quem não está vinculado a
Sistel
• O apoio aos processos de recuperação dos créditos da CREDITEL
• O apoio ao processo de recuperação das benfeitorias da ARTE
• Etc.
Como você pode ver, todos esses assuntos são de suma importância para nós! E, somente
com uma entidade forte, atuante e competente poderemos fazer frente a esses desafios. Porém,
para que isto ocorra, requer entre outras coisas, recursos financeiros que dêem suporte as ações
da associação.
Sendo assim, você que ainda não é associado contamos com a sua consciente filiação, já que
esta é a única forma que dispomos para captação desses recursos, necessários para a
continuidade dos trabalhos da Aspases.

PAMA e PCE – Boletos bancários
Tanto no PAMA como no PCE o não pagamento dos boletos gera suspensão do participante e
seus dependentes. E, a utilização dos serviços médicos no período da suspensão será considerado
uso indevido, cabendo ao participante pagar o valor integral (100 %) dos serviços utilizados.
Ao não concordar com os valores a pagar no boleto entre em contato imediatamente com a
Aspases ou com a Sistel, e peça os esclarecimentos desejados. Evitando assim, possíveis
suspensões, surpresas desagradáveis e constrangimentos no momento da utilização do seu plano
de saúde.

CARTEIRINHA DE SÓCIOS
Já estão prontas as carteirinhas de identificação dos sócios da Aspases. Elas serão necessárias
para utilização dos serviços, convênios da Aspases e convênios em parceria com o Sinttel.
Solicitamos aos interessados em obter a carteirinha (que poderá ter a foto do associado), entrar
em contato com a Aspases.

PLANO DE SAÚDE
Se você está interessado em adquirir um Plano de Saúde em melhores condições, entre em
contato com a Aspases ou Sinttel, informando o seu nome, idade e município que reside,
assim como, o nome e idade dos dependentes que também utilizarão o plano de saúde. Esse
levantamento é fundamental para negociarmos melhores condições com os fornecedores do
serviço.

PENSAMENTO
“Aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisa de um
amigo brincalhão para se divertir junto”.

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

