Eleições na SISTEL
Entre os dias 1º e 8 de abril, você vai escolher os representantes dos assistidos
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Sistel
A ASPASES e FENAPAS estão apoiando a Chapa 1, uma vez que todos os
integrantes são ligados às
suas Associações regionais
e conhecem muito bem as
reivindicações dos assistidos e pensionistas. São
colegas que se identificam
com a causa dos representados.
O nosso representante na
Chapa 1, é o atual presidente da Aspases, Augusto
Feltmann.
Eis, alguns compro-

missos da Chapa 1 para o
próximo triênio: Buscar
distribuição de superávit
do PBS-A; Plano odontológico; Pagamento de 50%
do Pecúlio ao assistido que
completar 80 anos; Fundo
de quitação de dívida com
o PAMA em caso de óbito;
Empréstimo às viúvas;
Expandir a rede credenciada do PAMA/PCE;
Medicamentos grátis para
doenças graves; Reduzir
taxas de juros dos empréstimos; Buscar paridade nos

Senhas para Votação
Se até 22 de março você não receber na sua residência
a senha e as orientações para votação, entre em contato
impreterivelmente, até ás 19 horas do dia 24 de março
pelo 0800 887 7005 e solicite a 2ª via da sua senha.

Entrega das carteiras
de sócio da ASPASES
Você que é sócio da
Aspases, já pode apanhar a sua carteira de
sócio que dará acesso
aos diversos convênios
e parcerias que estamos
firmando, em condições
sempre mais vantajosas.
Em breve estaremos
fazendo a divulgação
de todos os convênios
realizados.

As carteiras de Sócios,
mais o Estatuto do Idoso
e a Lei Maria da Penha
serão distribuídas gratuitamente, por: Inah e
Dejair (na sede da Aspases); Maria Helena - (28)
3522-0272 - para os associados de Cachoeiro de
Itapemirim); Ponciano (27) 3711-0465 - para os
associados de Colatina.

Conselhos da
Sistel; Indicar o diretor
de Seguridade.
Salientamos que
os nossos
representantes eleitos
em 2006
conseguiram diversas melhorias tais como:
Recebimento de 50% do
pecúlio, para portadores
de invalidez; Correção
do SRB de 2000 a 2008 e
pagamento da diferença do
pecúlio; Correção anual do
SRB para todos os assisti-

dos; Ligação
direta pelas
Associações
com a Sistel,
via internet
(Fale Conosco); Exames
preventivos
grátis no mês
do aniversário – previsto
para 03/2009;
Extensão
de empréstimo, em até 36
meses, para maiores de 70
anos; Reabertura da adesão
ao PCE, com a adesão de
2750 assistidos; Recadastramento no mês do aniversário; Acompanhamento de
internações.

A Chapa 1 apoiada pela ASPASES e
FENAPAS está assim constituída:
Conselho Deliberativo
Titulares
Almir Dantas Alcântara (BA)
Mauro Roberto Capela (SC)
Sebastião Tavares (RJ)
Ezequias Ferreira (AM)

Suplentes
José Ribamar da Silva (CE)
Gerson A.S.Rodrigues (RJ)
José Danilo Meira (BA)
Luiz Fernando T. Cardoso
(PR)

Conselho Fiscal
Titulares
Sebastião Geraldo Mamão
(MG)
Germar Pereira da Silva (SP)

Suplentes
Augusto Feltmann Silva (ES)
Sergio Dório (SP)

1

Editorial

PLs dos Aposentados
Dos vários PLs - Projetos de Lei - que tramitam na Câmara Federal,
três deles são muito
importantes para os
aposentados. O PL 58/03,
que atualiza o valor das
aposentadorias e pensões
pagas pelo INSS, garantindo aos aposentados
a mesma quantidade de
salários mínimos a que
tinham direito na data
em que requereram o
benefício. O PL 3299/08,
que prevê o fim do fator
previdenciário. E o PL
01/07, que concede aos
aposentados os mesmos
reajustes dados ao salário
mínimo, acabando com
a política de aumentos
diferenciados para os
aposentados que ganham
acima de um salário
mínimo. Essa perversa
prática, que vem acontecendo desde 1992, além
de discriminatória, fere o
princípio da isonomia e
ao longo do tempo, todos
os aposentados e pensionistas com benefícios acima do SM terão seu valor
minguado e nivelado a 1
(um) Salário Mínimo, o
que já está acontecendo
com milhares de benefícios do INSS.
Aspases e Fenapas estão nesta luta, mas, para
vencermos, é preciso que
os aposentados e pensionistas, também façam
a sua parte, enviando
cartas, e-mail e fax aos
Deputados Federais aos
quais foi dado o seu voto,
cobrando deles a aprovação na Câmara Federal, do PL 58/03, do PL
3299/08 e do PL 01/07.
A Diretoria
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Conheça a Lei Maria da Penha

Ao observar a maior
fragilidade física e psicológica da mulher em relação

ao homem, evidenciada por
incontáveis casos de agressão e impunidade, surge
em 2006, a tão comentada
Lei Maria da Penha, com
o nobre intuito de coibir
a violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Embora altamente divulgada, há que se mencionar
que certas peculiaridades
são desconhecidas por boa
parte da população, que
acredita ser a referida Lei,
empregada tão somente nos
casos de agressão física
à mulher, quando, com

Conheça o
Estatuto do Idoso
O Estatuto do
Idoso com vigência
a partir de janeiro
de 2004 destina-se
a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade
igual ou superior a
60 anos. A sua finalidade principal é o
interesse do idoso,
conforme dispõe o seu art.
3º: “É obrigação da família,
da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação
do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à

liberdade, à dignidade, ao respeito
e à convivência
familiar e comunitária”. Entretanto, é importante
salientar a grande
distância que
existe entre o que
garante o Estatuto
e o que de fato
ocorre na prática. E, esta
distância somente será
encurtada, quando aposentados e idosos conhecerem,
entenderem e colocarem
em prática os seus direitos
assegurados pelo Estatuto.
Conheça o Estatuto que
estamos distribuindo e exija
os seus direitos.

Nota de Agradecimento
A ASPASES e seus associados agradecem publicamente a
Sonia Ciríaco pela disponibilidade e dedicação que sempre
demonstrou nos serviços voluntários prestados na nossa Associação. Ao externar os nossos agradecimentos, desejamos
a Sonia muitas felicidades nesta nova fase da sua vida.
Aproveitamos a oportunidade para informar que os atendimentos da ASPASES contam com os novos colaboradores
Inah e Dejair.

efeito, respalda igualmente
qualquer ação ou omissão que cause sofrimento
sexual e psicológico, bem
como, dano moral ou material.
Neste sentido, a Lei Maria da Penha, dá um passo
importante para o enfrentamento da violência contra a
mulher, além de proporcionar estimáveis mudanças
no que tange o respeito e os
valores sociais.
Conheça esta Lei e
combata a violência contra
a mulher.

Expediente
Rua Barão de Monjardim, 251
Centro, Vitória/ES
CEP: 29.010-390
Tel.: (27) 3223-1700
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T&T Comunicação
E-mail tetcom@gmail.com
Tel.: 27 3084-5666

Diretoria da Aspases
Diretoria Executiva
Augusto Feltmann Silva
Diretor Presidente

Francisco de Assis Nobre Souto
Diretor Tesoureiro

Maria Orminda Corsini Pagani
Diretora Administrativa

Elias Rozalem
Diretor Assuntos Jurídicos

Fernando Antonio Manzini
Diretor de Eventos Sociais

Samuel Luiz Rosa Vassallo
Diretor de Seguridade

Conselho Fiscal Titular
Demilson Guilherme Martins
José Irineu Ferreira
Paulo Roberto Marques
Conselho Fiscal Suplente
Getulio Rebello
João Baptista Marchezi
Luiz Alves Filho

Mensalidades e taxas
cobradas no boleto
Lembramos que por dificuldades no novo sistema, a
Sistel não está descontando
nos contracheques de benefícios, nenhum valor referente ao PCE e PAMA. As
mensalidades e taxas do PCE
e PAMA serão cobradas no
boleto mensal, junto com as

co-participações das utilizações médicas.
Ao receber o seu contracheque, verifique se não
houve o desconto do PCE ou
PAMA e, neste caso, fique
preparado para pagá-los no
boleto do mês.

Campanha de
ﬁliação a ASPASES

Somente com uma
entidade forte, atuante e
competente faremos frente
ás lutas em defesa dos
aposentados e pensionistas
telefônicos.
E você que ainda não é
associado, precisa também
dar a sua contribuição.

Pois, é através destas
mensalidades que conseguimos os recursos financeiros que dão suporte
a todas as nossas ações.
Entre em contato, se associe a Aspases e fortaleça
a entidade que defende os
seus direitos.

Formação de Cadastro
Se você presta algum tipo de serviço e/ou comercializa algum produto, poderá fazer parte do Cadastro de
Prestadores de Serviços e Produtos, oferecidos pelos
e para os associados da Aspases. Para tanto, entre em
contato com a Aspases ou envie um e-mail, informando o Serviço Prestado e/ou Produtos comercializados,
acompanhado de um texto curto para divulgação entre
os associados da Aspases.

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 suspensão 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 como
uso indevido, cabendo ao

participante pagar o valor
integral (100 %) dos serviços utilizados e de uma
única vez (sem direito a
financiamento).
Recomendamos também: não emprestar sua
carteira de acesso à rede
referenciada e procurar
fazer consultas de rotina
em consultório médico,
deixando o pronto-socorro apenas para os casos
de emergência.

Conselheiros
eleitos na
Fundação Atlântico
Faz mais de dois anos
que a Fundação Atlântico
mantém em seu Conselho
os representantes indicados por ela e que perderam as eleições em 2006.
A posse dos Conselheiros legitimamente eleitos,

prevista para 01/06/2006,
até hoje não foi realizada,
apesar da liminar que
impedia a posse ter sido
derrubada na justiça. A
luta pela justiça e pela
posse continua!

Atualize seu cadastro

Projeto Grupo de Reflexão

Mantenha seu cadastro na Aspases sempre atualizado.
Para você receber informações da Associação é
muito importante que seu endereço, telefone e e-mail
estejam corretos.
Sempre que houver alteração, nos avise por telefone
ou pelo e-mail da Aspases:

Todas as quintas-feiras, ás 14 as,
na Aspases, realizamos um encontro com os associados para reﬂetir
sobre temas de
interesse do grupo,
com o objetivo de
fortalecer as amizades, trocar experiências e propiciar o crescimento humano e intelectual dos participantes.
Venha conferir este projeto feito especialmente
para você!

aspases@uol.com.br

Associe-se e fortaleça a Entidade
que defende seus direitos
Para maiores esclarecimentos, entre em contato
com a Aspases.
Tel.: (27) 3223-1700
E-mail: aspases@uol.com.br
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Para sua Reflexão

H

oje levantei cedo pensando no que tenho
a fazer antes que o
relógio marque meia
noite. É minha função escolher
que tipo de dia vou ter hoje.
Posso reclamar porque está
chovendo ou agradecer às águas
por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou
me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando
o desperdício.
Posso reclamar sobre minha
saúde ou dar graças por estar
vivo. Posso me queixar dos meus

pais
por
não terem
me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter
nascido. Posso reclamar por
ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho.
Posso sentir tédio com o
trabalho doméstico ou agradecer a Deus por ter um teto
que abrigue minha família
e meus pertences. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a
possibilidade de fazer novas

amizades.
Se as coisas
não saíram como planejei posso ficar feliz por ter
hoje para recomeçar. O
dia está na minha frente
esperando para ser o
que eu quiser. E aqui
estou eu, o escultor
que pode dar forma.
Tudo depende só de
mim.
“Depende na maneira
de ver as coisas”
(Charles Chaplin)

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher
Em mil oitocentos e cinqüenta e sete
A mulher ali padeceu
Deixando um saldo terrível
De tudo que ali se deu
No início do século XX
Ela tinha um papel inferior
Não participava da política
Era algo sem valor
Sujeita à tutela do pai,
Irmão, marido, que horror!
Hoje a mulher vem lutando
Contra toda opressão
Conseguindo seu espaço
Com a vida marcada pelo não
Lutando sempre por justiça
Contra a discriminação

O direito de identidade
Fazendo com que se entenda
A nossa sensibilidade
Pra desfrutar cada momento
Em clima de igualdade

Maria Geneci Dias Costa
Arame (MA)

E para finalizar
O que a mulher hoje quer
É o direto de ser respeitada
E viver em clima de fé
Em condições de igualdade
Na relação homem/mulher.

Já no terceiro milênio
Ainda se vê a diferença
De toda a descriminação
E do machismo a essência
Em que a mulher é oprimida
Impondo o homem sua crença
A mulher quer conquistar

Críticas e Sugestões
Estamos abertos a receber criticas e sugestões, com o objetivo de conhecer as necessidades e idéias dos
nossos associados, ampliar os canais de comunicação, melhorar o nível de satisfação dos usuários e aumentar
a eficiência da Associação. Faça parte desta experiência participativa. Aguardamos o seu contato.
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