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Aspases monta Museu
das Telecomunicações

m curioso museu está sendo
montado na sede
da Aspases, centro de
Vitória. O projeto, ainda
embrionário, reúne peças,
ferramentas, livros e equipamentos antigos do setor
de telecomunicações. O
espaço alternativo promete se tornar ao longo dos
anos um ponto cultural
de referência do setor no
Espírito Santo.
A idéia louvável e muito educativa foi lançada
por um grupo de sócios,
diretores e colaboradores
da Aspases que tornou o
projeto uma realidade no
último dia 07 de julho.
O objetivo do Museu é
resgatar a trajetória das
Telecomunicações até os
dias atuais, tornando-se,

tiva dos seus fundadores
é receber mais e mais
doações. “A semente foi
plantada, agora estamos
buscando doadores de
peças que ajudem a reconstruir essa história”,diz
Maria Orminda Corsini,
diretora Administrativa
da Aspases. A diretoria da
Aspases e os conselheiros
Jose Irineu Ferreira e Ignez Guasti são os mentores da iniciativa.

Museu busca doações para o acervo
assim, um depositário da
memória, sem esquecer da
contribuição dos trabalhadores que ajudaram a
construir o sistema que
vêm revolucionando a
vida das pessoas, colocan-

Comunicado sobre Plano de saúde
Após realizar pesquisa
junto aos associados sobre
plano de saúde, a Aspases
comunica que está analisando proposta apresentada
pela Santa Casa de Saúde
(SCS). No momento, a cobertura da SCS é restrita à
Região da Grande Vitória.
Em breve deveremos concluir os entendimentos com

a direção da Santa Casa e
os resultados dessa negociação serão comunicados
a todos.
Você que está interessado em conhecer este plano
de saúde, entre em contato
com a Aspases e demonstre
o seu interesse. Esta informação é muito importante
para contratarmos o plano.

do-as cada vez mais perto
uma das outras.
Por causa do seu acervo
que ainda está em formação, o espaço vem sendo
apelidado de Mini-Museu
das Teles, mas a expecta-

Museu busca
doações para o acervo
Quem tiver peças de
telecomunicações e aparelhos telefônicos antigos
e queira contribuir com
o projeto deve procurar o
colega Ferreira na Aspases
ou fazer contato pelo telefone (27) 3223-1700.

Atualize
seu cadastro
Mantenha seu cadastro na Aspases sempre atualizado.
Para 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: aspases@uol.com.br
Para maiores esclarecimentos, entre em contato pelo
telefone (27) 3223-1700.
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Editorial

Debutante: Aspases, 15 anos de luta
A Aspases completou
quinze anos em março.
E se formos fazer um
paralelo com a existência humana poderíamos
dizer que a nossa entidade é uma adolescente. Transcorridos todos
esses anos de jornada, a
Aspases se consolidou
como uma das mais
importantes das entidades de representação
dos trabalhadores telefônicos.
Temos consciência,
no entanto, que há muito a conquistar. E nesse

caminho para o amadurecimento não há como
esquecer daqueles que
com visão pioneira fundaram a nossa entidade.
O objetivo para a
criação da Aspases foi de
oferecer aos que dedicaram tantos anos de suas
vidas para o crescimento
do setor telefônico uma
associação própria, que
pudesse levar adiante
todos os seus anseios e
necessidades, além de
recreação.
A diretoria agradece
aos associados, familia-

res, amigos e colaboradores que tanto auxiliaram
nessa jornada. Temos
consciência do trabalho
importante que foi colocado em nossas mãos
e esperamos continuar
merecendo a confiança
daqueles que acreditam
em nós.
Aos que só participam
com suas presenças em
nossos eventos, convidamos para que venham de
forma mais efetiva para
a Aspases, preenchendo
uma proposta de filiação. Estamos planejando

Idosos contam com
credencial para estacionar
Se você tem mais de 60
anos ou é portador de deficiência ou, ainda, apresenta
dificuldade de locomoção já
pode retirar sua credencial
para usar vagas reservadas
nos estacionamentos da
Grande Vitória. A credencial
é válida para todo o país. De
posse dela, é preciso lembrar
de deixá-la no painel do veículo ou em local visível para
efeito de fiscalização.
Para obter o direito de
utilizar as vagas é preciso

se cadastrar junto à prefeitura de seu município.
Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana já contam com
postos de atendimento. Na
Serra, o serviço deve começar só em dezembro.

Documentos
necessários

Para efetuar a inscrição,
a pessoa deve preencher
um formulário na prefeitura, além de apresentar
cópia da RG, CPF, CNH,

comprovante de residência
e, no caso dos deficientes,
laudo médico recente com
Código Internacional de
Doenças (CID).
Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que entrou em
vigor em dezembro do ano
passado, determina que os
municípios reservem 2%
das vagas de estacionamento para deficientes e 5%
para idosos.
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Vivia Fernandes
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Produção

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

Onde ir
Em Vitória: Rua Vitorino Nunes da Motta, 220,
Edifício Ítalo Batan Régis
- CIAC, Enseada do Suá
(antigo prédio da Telemar). Informações pelo
telefone 156.
Atendimento: 2ª, 4ª e 6ª
feiras, de 8h às 14h (para

nosso encontro natalino
com bastante antecedência. Podemos adiantar que será no mesmo
clube do ano passado e
a data já está definida:
05 de dezembro. Novas
informações no próximo informativo.
“Há grandes homens
que fazem com que
todos se sintam pequenos. Mas o verdadeiro
grande homem é aquele
que faz com que todos
se sintam grandes.”
Chesterton, Charles
Dickens.

Elias Rozalem

Idosos acima de 60 anos) e
3ª e 5ª feiras, de 8h às 14h
(para deficientes ou pessoas
com dificuldades de locomoção).
Em Vila Velha: Avenida
Champagnat, 792, Centro.
Mais informações com a Coordenação de Trânsito, pelo

telefone 3185-5719.
Atendimento: de 2º a 6ª,
de 8h às 18h.
Em Cariaciaca/Viana:
Ciretran de Cariacica Rodovia BR 262, Km 03
- Trevo de Alto Lage
Atendimento: de 2ª a 6ª,
de 9h às 17h.

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

Aspases e Sinttel
preparam festa
de fim de ano

Todo fim de ano os telefônicos da ativa, aposentados,
pensionistas e familiares se
reúnem para confraternizar e
fazer um balanço do ano que
passou. E este ano não será
diferente. A Aspases e o Sinttel já se mobilizam em torno
dos preparativos de mais um
congraçamento natalino no
Clube Álvares Cabral. Um
churrasco de primeira, regado
com muita música, descontração, cordialidade e alegria,
promete bons momentos.
“Está tudo certo para a
festa. Já estamos fechando
todos os detalhes do evento
que, a exemplo dos anos anteriores, será sem dúvida, um
grande sucesso”, diz o diretor
Francisco Souto. Os associados e familiares, segundo
ele, engrandecem e dão um
brilho especial à festa. O
momento é aguardado com
grande expectativa, afinal de

contas é a oportunidade de
rever os amigos e comemorar
com os colegas e familiares
a proximidade do Natal e do
Ano Novo.
A cada ano, o público é
crescente, registrando sempre a presença de colegas
do interior do estado e da
grande Vitória, que aproveitam para relembrar saudosas festas promovidas pela
ARTE. Para participar da
confraternização é preciso
apresentar a carteira de associado junto com o convite.
O não associado tem até
novembro para se filiar e adquirir o direito de participar
desta festa como associado.
Vale lembrar que a partir do
próximo ano todos os eventos organizados pela ASPASES serão exclusivos para os
associados, portanto junte-se
ao quadro da entidade.

Ouvidoria da Sistel

No dia 3 de agosto a Sistel lançou o seu
serviço de Ouvidoria.
A Ouvidoria deverá ser acionada sempre que o
assistido desejar manifestar sua opinião sobre o
atendimento prestado pelos canais da Fundação. A
Ouvidoria receberá demandas da seguinte natureza:
elogio, sugestão, reclamação e manifestação.

Informações sobre
Ações decorrente da
PL Proc. 1471/84
Já virou uma novela
o processo que trata das
ações referente a participação nos lucros dos
antigos empregados da
Telest (atual Oi Telemar).
A empresa ajuizou
novo recurso junto ao
Supremo Tribunal Federal para tentar rediscutir
a prescrição. Caso a
empresa não tenha êxi-

to, o processo retornará
ao Tribunal Regional do
Trabalho para ser apreciado o mérito, ou seja
o TRT dirá se os empregados têm ou não direito
a revisão do pagamento
das ações. A decisão do
TRT, no entanto, é passível de recurso no TST.
Resumo de conversa:
o final desta história terá
ainda muitos capítulos.

Eleições para os
Conselhos da Sistel
A Diretoria da Aspases agradece a grande votação
nos candidatos apoiados pela Aspases e Fenapas,
elegendo para os Conselhos da Sistel a chapa 1, que
ficou 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)

Grupo de
reflexão ganha força
Todas as quintas-feiras,
das 14 às 16 horas, funciona um grupo de reflexão na sede da Aspases.
Coordenado pela pedagoga Rosângela Gomes e
Francisco Souto, o encontro ganha a cada semana
novos participantes. O
grupo está aberto aos
associados que tenham

interesse em discutir temas de interesse coletivo.
Os assuntos são definidos
pelos próprios integrantes,
permitindo com isso o
crescimento humano e intelectual, além do fortalecimento de laços afetivos.
Participe! Venha conhecer
o espaço de reflexão que já
é um sucesso.
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Diretores da Aspases
participam de
Assembléia em Curitiba
Os diretores Augusto
Feltmann e Orminda Pagani participaram de 15 a
17 de abril em Curitiba-PR,
da Assembléia Nacional da
Fenapas – Federação Nacional das Associações de
Aposentados Telefônicos,
da qual a Aspases é filiada.
Vários assuntos de interesse dos aposentados foram colocados em pauta.
Dentre eles: as eleições da
Fundação Sistel, Fundação
Atlântico, Fundação 14 e
Fundação Brt Prev; ações
conjuntas com a COBAP
e ANAPAR em defesa dos
aposentados; fortalecimento do Fórum de debates da Fenapas; criação
da Comissão Especial de
Planejamento Estratégico;
aprovação dos relatórios
de Administração de
2008 e do Orçamento

para 2009. Por último foi
a eleição e posse da nova
Diretoria da Fenapas
para o mandato de 2009
a 2011, que ficou com a
seguinte composição:

Diretoria Executiva
da Fenapas
Presidente: Aldenora
Gonçalves (MG)
Vice-Presidente Norte:
Jandira Siqueira e Silva
(PE)
Vice-Presidente Sul:
Enrique Fernandez de
Aramburo Pardo (PR)
Diretor Financeiro:
Flordeliz Maria de Moura
Rios (MG)
Diretor de Seguridade:
Augusto FeltmannSilva
(ES)
Diretor Administrativo:
João Pereira da Silva
Filho (RN)

Cooperados da
ASCOOP pedem
revisão de sentença
A decisão do juiz da
10ª Vara Cível de Vitória reconhecendo a
dívida do antigo BANCOOB com os cooperados da ASCOOP saiu
em 27 de julho último,
porém a sentença prevê
que o ressarcimento pelos prejuízos materiais
seja corrigido somente a
partir de março de 2003,
data do ajuizamento da
Ação. Para evitar a perda dos créditos retroativos a outubro de 2001,
época da liquidação do
BANCOOB, a advocacia Santos Câmara vai
requerer a reformulação
da sentença. A intenção
é impedir que os credo-

Ação pedirá suspensão de
descontos do IR

A assessoria jurídica do
Sinttel ingressa ainda este
mês com Ação Coletiva de
Bi-Tributação, que é a cobrança em duplicidade do
imposto de renda (IR) sobre
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a complementação no
plano de previdência
privada.
De acordo com o
recente entendimento
do STJ não pode ser
cobrado Imposto de
Renda sobre aposentadoria complementar ou resgate das
contribuições dos
assistidos dos fundos
de pensão.
Para mais informações,
os aposentados e pensionistas devem procurar a
Aspases ou a assessoria
jurídica do Sinttel.

1- Somente se aplica
aos desligados a partir de
Agosto/99 devido a prescrição e que contribuíram
para o plano de benefícios
de previdência privada no
período de 01/01/1989 à
31/12/1995, pois à época
ocorreu tributação do imposto de renda na fonte.
2- Não se beneficiam
desta decisão, todos
aqueles que obtiveram
concessão de resgate ou
benefício complementar
até a data de 31/12/1988
ou passaram a contribuir a
partir de 01/01/1996.

res percam 16 meses de
correção dos seus valores.
O novo Recurso,
segundo os advogados, não deverá
provocar mais demora no processo (n°
024.030.03397-1),
porque o BANCOOB
certamente irá recorrer.
Além disso, as duas
reparações na sentença
terão grande influência
na determinação dos valores na fase de sua execução. O risco também
do Tribunal de Justiça
(TJ) inverter a decisão do juiz é mínimo,
ou quase impossível,
já que existe sentença
idêntica no TJ.

Pacote de Exames
Preventivos
Sistel
Visando proporcionar
melhor qualidade de
vida aos possuidores dos
planos PAMA e PAMAPCE, a Sistel encaminhou
a todos um pacote de
exames preventivos, que
devem ser realizados até
janeiro de 2010. Com os
resultados em mãos, você
deve marcar uma consulta
com seu médico para análise do material. Um lembrete importante: o prazo
entre o primeiro exame e a
consulta médica não pode
ultrapassar 30 dias. Ainda,
não é necessário enviar os
resultados para a SISTEL.

