
Confraternização da Aspases 
e Sinttel será dia 12, sábado

Faltam poucos dias para 
o já tradicional encontro 
de fim de ano. Dia 12 
de dezembro, a partir de 

11h30, no Clube Álvares 
Cabral, teremos a oportu-
nidade para rever amigos 
e companheiros, recordar 

passagens de outros tem-
pos, atualizar os assuntos, 
de estarmos juntos.  Um 
churrasco, música ao vivo 

com o violinista Norton 
Oliveira, descontração e 
alegria irão marcar mais 
uma vez a 12ª festa dos 
aposentados e dos traba-
lhadores em telecomuni-
cações do Estado.  

O sucesso da festa é 
tanto que ela já entrou 
definitivamente para o 
calendário da categoria. E 
é justamente por isso, que 
é preciso adquirir logo o 
convite na sede da Aspa-
ses, no centro de Vitória.  
“A procura está nos surpre-
endendo”, diz o diretor da 
Aspases, Francisco Souto. 

O evento deverá  reunir 
cerca de 600 trabalhadores 

da ativa e aposentados, 
no Clube Álvares Cabral, 

a partir de 11h30.  Os 
associados da Aspases e do 
Sinttel pagam R$ 7.  Para 
os demais, o ingresso custa 

R$ 15. A venda vai até o 
dia 11 de dezembro apenas 
ou enquanto durarem os 
convites. Haverá ônibus 

para o pessoal do interior.

Numa churrascada, 
nada melhor para animar 
do que uma boa música. 
E o violinista Norton 
Oliveira é mestre nis-

Música e churrasco: 
dobradinha perfeita

Transporte para o 
pessoal do interior 

Os associados que 
residem no interior do 
Estado não precisam 
se preocupar com 
o transporte.   Será 
disponibilizado ônibus 
para quem quiser pe-
gar a estrada e partici-
par da festa em Vitó-
ria. Faça sua confirmação 
com o representante de sua 
região. Um ônibus sairá de 
Colatina (norte) e outro de 
Cachoeiro de Itapemirim 
(sul). O prazo final para 
reserva e confirmação é 
até o dia??????????????  

so. Músico do Rio de 
Janeiro, Norton Oliveira 
se apresenta com voz e 
violão no Espírito Santo 
há vários anos. No seu 
repertório música para 
dançar, ouvir e recor-
dar. Haverá também um 
painel de fotografia das 
festas anteriores de fim 
de ano.  A integração é 
marca registrada de to-
das elas. Contamos com 
a sua presença lá!

Telefones para 
confirmações

 Ponciano: ???????? 
(Colatina)

 Maria Helena: ??????? 
(Cahoeiro)



Faça sua 
carteira de associado
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Festa de 
Confraternização da 

Aspases

 Para participar da 
confraternização é preciso 
apresentar a carteira de as-
sociado e o convite. Você 
que não é ainda associado, 
mas tem recebido o mes-
mo tratamento dado aos 
sócios, precisa dar tam-
bém a sua contribuição. 
Além do mais, a partir 
do próximo ano todos os 

eventos organizados pela 
Aspases serão exclusivos 
para os associados, por-
tanto junte-se ao quadro 
da entidade. Se associe 
e nos ajude a continuar 
trabalhando em defesa dos 
interesses dos aposentados 
e pensionistas e a pro-
mover eventos sociais de 
integração. 

Data: 
12 de dezembro
Horário: a partir 

de 11h30
Local : Clube 

Álvares Cabral, em 
Vitória (perto da 

bocha, em frente a 
Baía de Vitória)

 Nada de convite 
sendo vendido na hora 

Vá de carona 
solidária ou de táxi

Estacionamento 
custa R$ 5,00
 É preciso pagar R$5,00 

para garantir entrada no 
estacionamento do clube. 
Não há limite de tempo de 
utilização do estaciona-
mento. Enquanto estiver 
na festa, a segurança do 
carro está garantida.

Se você 
vai 
abri-

lhantar o 
evento e 
ainda vai 
levar acom-
panhante, 
lembre-se 
de confirmar 
presença.  
Isso é funda-
mental para 
a contratação 
de serviço 
(garçom, co-
mes e bebes, 
e outros), afinal de contas 
você é convidado especial 
e merece ser bem atendi-
do. Por isso,  não haverá 

entrega de convites na 
portaria do clube. Um dia 
antes da festa, a  venda de 
convites será encerrada!

Na nossa festa não é 
servida bebida alcoólica. 
Quem quiser tomar um 
aperitivo ou cerveja gela-
da terá adquirir junto ao 
bar do clube. Se você vai 
beber, não tenha dúvida. 

Deixe o carro em casa, 
pegue táxi,  ou junte-se 
em grupo e contrate por 
exemplo uma  van para 
ir à festa. Assim você 
vai poder se divertir com 
segurança. 

Se for beber, 
não dirija! 

deixa que eu 
dirijo pra 

você!


