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Uma Associação, como o próprio
nome já diz, é composta de sócios, de pes-
soas que lutam pelos mesmos objetivos. Na
Aspases, os seus objetivos são: - ter uma
representação institucional atuante no re-
lacionamento com o INSS, Sistel, Funda-
ção Atlântico, Visão Prev ou com qualquer
outra entidade representativa, assim como,
promover a integração de seus associados,
preservando o sentimento de solidarieda-
de, amizade e mútua colaboração.

Sozinhos, somos impotentes para de-
fender os nossos direitos, frente a entida-
des e grupos econômicos muitos fortes.
Mesmo assim, por razões diversas, como o
distanciamento da sede da Aspases ou por-
que ainda não conhecem de perto o traba-
lho da Associação, muitos aposentados ainda
não se juntaram a nós. Mas, tenha certeza,
cada vez mais a Aspases se torna indis-
pensável na defesa dos nossos direitos. E,
ela tem feito à diferença para aqueles que
precisam de ajuda.

Nesta luta precisamos do apoio de
todos. Você que já é sócio, incentive aque-
les que ainda não aderiram a Associação,
para juntarem-se a nós e ampliar o numero
de associados. Você que ainda não é sócio,
faça uma visita a Aspases, conheça os nos-
sos trabalhos e associe-se. Não lute sozi-
nho. Unidos, teremos mais forças para ven-
cer os desafios e defender os nossos di-
reitos.

A Diretoria
Expediente do informativo:

Aspases
Kleber Amorim - Jornalista Responsável

Editorial

 

“Sozinho seu caminho é muito
lento, você briga com o moinho,
quando a luta é contra o vento”

Não Lute Sozinho NONONONONOVVVVVOOOOO
ESPESPESPESPESPAÇOAÇOAÇOAÇOAÇO

IMPORTANTE CONQUISTA

A ASPASES, desde o
inicio de junho, está funcionan-
do no 1º andar do prédio sede
do nosso Sindicato em Vitória,
concretizando um desejo do
companheiro Roberto Silva.
Além da área de recepção, con-
tamos com mais uma sala de 36
metros quadrados que podere-
mos utilizar para diversas
atividades. Como não nos sen-
timos a vontade para decidir a
utilização deste novo espaço,
sem consultar os nossos asso-
ciados, é imperativo que cada
um dê a sua contribuição, dan-
do a sua sugestão quanto ao

tipo de atividade a ser desen-
volvida nesta sala.

Venha conhecer as no-
vas instalações da Aspases e dar
suas sugestões pessoalmente.
Se preferir, pode também se
manifestar por telefone, fax, e-
mail, etc. sobre este e qualquer
outro assunto. Mas, por favor,
não deixe de participar. Quanto
maior for à participação, maior
será a chance de conhecermos
e atender os desejos da maio-
ria. Exerça o seu direito!

Afinal, a Associação é
sua e Cidadania se exerce com
participação.



NotNotNotNotNotíciasciasciasciascias

PARA SUA REFLEXÃO

ALALALALALTERAÇÃO NATERAÇÃO NATERAÇÃO NATERAÇÃO NATERAÇÃO NA
DIREDIREDIREDIREDIRETORIA DATORIA DATORIA DATORIA DATORIA DA
ASPASPASPASPASPASESASESASESASESASES

Com o falecimento do Presidente da
Aspases, Roberto Silva e a ausência por tempo
indeterminado da Diretora Administrativa, Elisabeth
Maria Furieri, para assumir um cargo público, a
diretoria da Aspases para o mandato até 21/06/
2008, está constituída da seguinte forma:

Presidente - Augusto Feltmann Silva;
Diretor Administrativo – Demilson Guilherme
Martins;
Diretor Tesoureiro – Francisco de Assis Nobre
Souto;
Suplentes da Diretoria – Jonas Nunes do Nasci-
mento e Elisabeth Maria Furieri.

SRB – INFORMAÇÕES - SISTEL
A Sistel continua aguardando um posicionamento

da SPC – Secretaria de Previdência Complementar, sobre
o processo para pagamento da correção dos valores do
pecúlio por morte e aposentadoria por invalidez, recebidos
pelos assistidos da Sistel, após 1998.

PAMA / PCE – INFORMAÇÕES
ÚTEIS - SISTEL

1 - Em função de diferenças nas coberturas de assistência a
saúde entre os vários convênios com o Bradesco Saúde é
muito importante, que no momento do atendimento, deixe
claro que o seu plano é Bradesco Saúde / Sistel, principal-
mente nos casos de internação hospitalar.

2 - Conforme regulamento não estão cobertas pelo PAMA /
PCE as despesas hospitalares extraordinárias, tais como:
telefonemas, aluguel de televisão, refeições e bebidas não
prescritas no tratamento, frigobar, lavagem de roupa e ou-
tras despesas pessoais não relacionadas com o tratamento.
Já as refeições do acompanhante do hospitalizado, tratando-
se do plano PCE, estão cobertas, não precisando, portanto,
serem pagas pelo assistido.

BOLETOS DO PAMA E

PCE - SISTEL

Mantenha em dia o pagamento dos Boletos. Tanto no
PAMA como no PCE o não pagamento dos boletos gera sus-
pensão e cancelamento do plano de saúde. Com a suspensão,
perde-se o direito a co-participação e toda a utilização dos
serviços médicos no período da suspensão será considerada
uso indevido, cabendo ao participante pagar o valor integral
(100 %) dos serviços utilizados e de uma única vez (sem di-
reito a financiamento).

Recomendamos também: - não emprestar sua cartei-
ra de acesso à rede referenciada e procurar fazer consultas
de rotina em consultório médico, deixando o pronto-socorro
apenas para os casos de emergência.

PROCESSO DA ARTE
Em 22/07/2005 foi iniciado o proces-

so nº 024.05.014606-7, contra a Telemar, vi-
sando o ressarcimento de prejuízos. O nosso
objetivo é recuperar um espaço de lazer e um
ponto de encontro dos trabalhadores
telefônicos aposentados e da ativa. Após as
contestações e esclarecimentos das partes, a
Telemar está sendo intimada e não custa torcer
por novidades favoráveis nesta formalidade. O
momento é de pensar positivo e confiar na de-
cisão da justiça.
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PLANO DE SAÚDE ALTERNATIVO
É de grande importância a contratação de um

plano de saúde para os aposentados que estão sem esta
cobertura. Mas, a possibilidade de contratação em

melhores condições em parceria com a Fenapas e Sinttel,
nos obriga a retardar esta decisão. Pedimos a compre-
ensão de todos os interessados.

PASSEIOS E EXCURSÕES EM PARCERIA COM A  MVIX TURISMO
Cidades Históricas: MARIANA, OURO PRETO E CONGONHAS DO CAMPO (Aniversário de
Ouro Preto e Festival de Inverno).
De 05 a 08 de julho – Valor por pessoa R$ 475,00.
Inclui: Transporte leito turismo com lanche, 02 hospedagem com café da manhã, city tour (taxas
extras não estão incluídas) e acompanhamento de guias credenciados no local e durante a via-
gem.
**************************
Festival do Chorinho: CONSERVÁTORIA
De 13 a 16 de setembro – valor por pessoa R$ 498,00, em até 04 vezes
Inclui: Transporte em ônibus leito turismo completo, água mineral a bordo, acompanhamento
de guia, 02 lanches a bordo, 01 café extra no dia da chegada, 02 diárias com café da manhã,
visita e almoço na Fazenda Florença, brincadeira e com sorteio de prêmios.

**************************
Três Santas: Santa Maria, Santa Tereza e Santa Leopoldina
22 de julho (domingo) – valor por pessoa R$ 70,00
Inclui: Micro ônibus com lanche, visita aos museus de Santa Tereza, Santa Maria e santa Leopoldina e, almoço.
**************************
Passeio de Escuna: Manguezal do Rio Piraquê-Açú
12 de agosto (domingo) – valor por pessoa R$ 68,00
Inclui: Micro ônibus com lanche, passeio de Escuna no Manguezal, visita a Igreja dos reis Magos em Nova Almeida e a casa de Pedra em
Jacaraípe e almoço.
**************************
Festa das Cerejeiras: CAMPOS DO JORDÃO (Com  uma manhã em Aparecida do Norte).
De 31 de agosto a 03 de setembro - valor por pessoa R$ 580,00, em até 04 vezes
Inclui: Transporte em ônibus leito turismo completo, água mineral a bordo e lanche, acompanhamento de turismo, 02 diárias com café
da manhã, almoço e jantar em Campos de Jordão, City Tour em Aparecida do Norte.
A Cerejeira em Flor é uma festa da colônia japonesa da Região. É uma festa imperdível.
**************************

Maiores informações e reservas: Mirtes – Tel: 3235-7602 / 9968-2579 ou na ASPASES

PASSEIOS E EXCURSÕES EM PARCERIA COM REGINA RONCHI
CONSERVÁTORIA – a cidade da Seresta
De 20 a 22 de julho – valor por pessoa R$ 450,00 em até 4 vezes.
Inclui: 02 pernoites, 02 cafés da manhã, City tour em Conservatória com guia local, serviço de bordo, ônibus leito turismo, com som, TV e
DVD. Hotel localizado no Centro com TV, Frigobar e ar.
**************************
CALDAS NOVAS (GO) (Araxá e Belo Horizonte – Feira Hippie)
De 13 a 19/ de agosto – Valor por pessoa R$ 960,00 em até 4vezes.
Inclui: 01 pernoite em Araxá, 01 pernoite em Belo Horizonte, 04 pernoites em Caldas Novas, 06 cafés da manhã, 03 almoços, 01 jantar, City
Tour em Caldas Novas, City Tour em Araxá. Hotel com várias piscinas quentes, sala de jogos, massagens, recreação, etc. Apartamentos
com TV, telefone, ar e frigobar. Ônibus leito turismo com som, ar, TV, DVD e serviço de bordo.
Opcionais: Visita a Goiânia e Pousada do Rio Quente.
Maiores informações e reservas: Regina Ronchi – Tel: 3322-0021 / 9228-4798 ou na ASPASES
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A FENAPAS, na
defesa dos direitos da
chapa eleita entrou com
agravo de TERCEIROS
INTERESSADOS con-
tra o acordo celebrado
em 16/03/2007, entre a

Fundação Atlântico e a chapa perdedora, para a realização
de uma auditoria no processo eleitoral. Mais uma vez, é
priorizada a briga judicial ao invés do direito dos participan-
tes e assistidos em empossar seus representantes.

Só nos resta aguardar a decisão da justiça e torcer
para que fatos como estes não mais aconteçam!

POSSE NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICOPOSSE NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICOPOSSE NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICOPOSSE NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICOPOSSE NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

O Jornal Atlântico do
mês de junho trará como
um encarte, a ficha de
adesão as Associações
filiadas a Fenapas. E, o
assistido que ainda não
é associado da
ASPASES, poderá pre-
encher á ficha e enviá-
la a FENAPAS ou pre-
ferencialmente para
ASPASES.

JORNAL DA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

ASSOCIE-SE E FORTALEÇA A ENTIDADE QUE DEFENDE SEUS DIREITOS
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases.

Telefones: 3223-1700 - E-mail: aspases@uol.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (1)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (2)
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O Presidente da Associação dos Aposentados
da Telest - ASPASES, de conformidade com o Art. 9º,
inciso “V” e Art. 19º do Estatuto Social, convoca a todos
os seus associados, para se reunirem em ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no
dia 10/07/2007, às 14:00 horas, em primeira convoca-
ção, com no mínimo, de dois terços dos associados, e em
segunda convocação às 14:30 horas, com qualquer núme-
ro, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Alteração do Estatuto, para adequá-lo à Lei 10.406/2002
(Novo Código Civil Brasileiro);
b) Alteração da denominação social.
A AGE será realizada na sede da Associação, situada na
Rua Barão de Monjardim, nº 251 – Centro - Vitória – ES.
Vitória (ES), 18 de junho de 2007.
Augusto Feltmann Silva - Presidente (Em exercício)

O Presidente da Associação Recreativa Telest
– ARTE, de conformidade com os Arts. 78, 80 e 81, le-
tras “ c” - “e”, do Estatuto Social, convoca a todos os seus
associados, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
ESTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 10/07/
2007, às 16:00 horas, em primeira convocação, com no
mínimo, 50% dos associados, e em segunda convocação
às 16:30 horas, com qualquer número, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Alteração do Estatuto, para adequá-lo à Lei 10.406/2002
(Novo Código Civil Brasileiro);
2. Eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo
da ARTE, para o período de 2007 a 2009;
Devido à desativação da Sede da ARTE a AGE será reali-
zada no Auditório do SINTTEL, situado na Rua Barão de
Monjardim, 251 - Centro - Vitória - ES:
Vitória (ES), 08 de junho de 2007.
Gilberto Costa Mota – Presidente

As nossas assembléias são também momentos de confraternização e uma boa oportunidade para
rever os amigos. O “quorum” exigido é importante, mas, o mais importante, é a sua participação respon-
sável, contribuindo com toda a sua experiência e nos ajudando a discutir e definir os rumos das nossas
entidades. Não abra mão desse direito! Participe das assembléias!

A importância das nossas AssembléiasA importância das nossas AssembléiasA importância das nossas AssembléiasA importância das nossas AssembléiasA importância das nossas Assembléias


