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Que associação de
aposentados queremos?

Editorial

Este foi o tema que
norteou o Seminário de
Organização e Planejamento da Aspases, que
ocorreu em 29/04, no
Centro de Treinamento
Dom João Batista. Durante esse dia os principais colaboradores da
Aspases discutiram temas
de grande relevância do
cotidiano dos aposentados e pensionistas, aju-

Última chance para
aderir ao Plano de saúde
Nós
precisamos
de, no mínimo, 30
pessoas para obter as
vantagens que o plano
oferece. O que você
está esperando?

D

epois de muitas
reuniões e discussões com a
presença do Consultor da
Santa Casa na ASPASES,
estamos convocando para
fazer o cadastramento dos
interessados no Plano de
Saúde da Santa Casa. Esta
é a última oportunidade
para contratação do Plano
em condições comparati-
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vamente vantajosas. Para
tanto, precisamos reunir
um número mínimo de
30 (trinta) pessoas, que
possibilitará a garantia
de carência ZERO, preço
super atrativo e vasta lista
de especialidades.
Os interessados devem entrar em contato
urgente com o Dejair na
ASPASES.

dando a construir coletivamente “A Associação
de Aposentados que Queremos”. Foi um momento para reflexão sobre o
QUE somos enquanto entidade? O que queremos
ser? E, o que temos que
fazer para a Aspases chegar onde queremos? Foi
hora de análisar e avaliar
de forma criteriosa a
nossa organização, com

o propósito de identificar
problemas e alternativas
de solução, os desafios e
enfrentamentos necessários, rever os rumos do
nosso barco e adequar o
modo de navegar. A programação do seminário
foi muita rica e proveitosa: palestras, debates,
estudos, trabalhos em
grupo e em plenário.
A diretoria

EXCURSÃO

A Aspases convida você para arrumar as malas
para sua primeira excursão de 2010. Venha conhecer
todo o charme de uma cidade que respira Música e
Poesia.
“Conservatória se distingue de outras cidades
porque, há muitos anos, canta pela rua em serenata,
sendo considerado o lugar mais bonito do mundo”
(escritor e jornalista Artur da Távola).

CONSERVATÓRIA - RJ
2 a 6 de JUNHO/2010
•
•
•
•
•

Agência credenciada
Ônibus confortáveis
Hotéis de turismo
Serviço receptivo
Serviço de bordo

• Sorteio de brindes
• Pagamento Parcelado
• Guias cadastrados no
Ministério do Turismo

Reserva de passagens até 15/05/2010

Valor: 5 parcelas de R$ 140,00
Entrada dia 15/05/2010 + 4 parcelas no cheque.
Informações e reservas:
Contato: DEJAIR telefones:
(27) 3223-1700 e 3222-6317
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Foi sucesso o
encontro natalino
dos telefônicos
Foi um grande sucesso o encontro natalíno dos telefônicos
capixabas que ocorreu no dia 12
de dezembro/09 no clube Álvares Cabral. Um grande número
de companheiros da Grande
Vitória, Cachoeiro e Colatina

participaram do evento, deixando um saldo altamente positivo
do encontro. Com excelente
organização, local belíssimo,
churrasco de primeira e música
da melhor qualidade, o resultado não poderia ser outro.
Foi o 3º encontro que fizemos
no belo local e a
tendência é repetilo em 2010. Veja
algumas fotos do
evento.

A festa reuniu associados e familiares

Os colegas saborearam as delícias da festa

Momentos de descontração do evento

Projeto grupo de reflexão
Todas as 5ª feiras, às
14h, na Aspases, realizamos um encontro
para a reflexão de temas
variados, criando para
os participantes um
momento para meditação, reflexão, trocas de
experiências, socialização de informações e
construção de relações

mais saudáveis consigo
mesmo e com os outros.
Convidamos você para
participar destes imperdíveis encontros de
maio, nos dias:
06/05 - Ser Humano,
é ser complexo – facilitador - Ilma Alves Pinto
13/05 - Caminho da
Renovação Contínua

aplicada aos Valores
Humanos – facilitador Regina Duque.
20/05 - Uma experiência de vida, com Parkinson e Alzheimer – facilitador - Tânia Melim
27/05 - O Bem estar
através da religiosidade – facilitador - João
Tozzi.

CONVÊNIO
A ASPASES renovou seu convenio com o SESC – Serviço Social do
Comercio. A partir de 05/04/2010, os
sócios da Aspases poderão procurar o
SESC para renovação de suas carteiras.

DOCUMENTOS - Titular

Carteira da Aspases;
Uma foto 3x4, recente;
Carteira de Identidade e CPF;
Taxa de inscrição R$ 5,00
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Expediente
Rua Barão de Monjardim, 251
Centro, Vitória/ES
CEP: 29.010-390
Tel.: (27) 3223-1700
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SESC-AR-ES
ENDEREÇO: Praça Misael Pena, 54
– Parque Moscoso – Vitória – ES

Dependente:

Certidão de casamento – Titular;
Certidão de nascimento – filhos;
Uma foto 3x4, recente;
Taxa de inscrição R$ 5,00

Diretor de Seguridade
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ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1º Congresso
da Fenapas
Aconteceu na cidade
de Natal – RN, de 06 a
09/04/2010, o I Congresso da Fenapas superando
todas as expectativas dos
participantes. No dia 06,
foi realizado o Fórum de
Debates, onde as Associações durante todo este dia
discutiram os principais
problemas dos aposentados, buscando as alternativas de solução. No dia 07,
foi realizado o Curso Básico de Previdência Complementar, ministrado pelo
Prof. Paulo Borges, considerado pelos participantes,
como um curso excelente
e, que possibilitou um
melhor entendimento da
gestão das Fundações. No

dia 08, foi a vez da Sistel
fazer a sua apresentação
institucional e dos Conselheiros eleitos que fizeram
uma prestação de contas
das suas atuações nos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal das Fundações. No
dia 09, aconteceu a AGO
da Fenapas, com a aprovação do Balanço de 2009 e
da previsão orçamentária
para 2010. Ainda neste
dia, foram definidas várias
ações do plano estratégico
para 2010. Como se vê,
foram 4 dias de muito
trabalho profícuo com resultados importantes para
a defesa dos direitos dos
aposentados e pensionistas
telefônicos.

SISTEL PRESENTE NO ES
Foi realizado no dia
13/04, no Hotel Radisson
Vitória, o Sistel Presente no
ES, com uma boa presença
dos sistelados capixabas.
Além da realização de palestras, avaliação da saúde,
consultoria financeira e
nutricionista, os participantes puderam solicitar
esclarecimentos e resolver
seus problemas diretamente
com os representantes da
Fundação. Um dos pon-
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tos altos do evento foi o
reencontro de ex-colegas de
trabalho, que aproveitaram
a oportunidade, para matar
as saudades e relembrar os
bons momentos da convivência na Telest. Tudo isto,
regado com muita alegria.
Quem participou do evento
gostou! Fique atento aos
próximos encontros promovidos pela Aspases e
aproveite a oportunidade
para rever os amigos.

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos
Aposentados e Pensionistas do Setor de Telecomunicações
do Espírito Santo – ASPASES de conformidade com o
Art. 16º do Estatuto Social convoca todos os seus associados, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL, que
será realizada no Centro de Treinamento Dom João Batista, situado na Alameda Irmã Nieta, s/nº, Praia do Canto,
Vitória, ES (Próximo ao Colégio Sacre Couer de Maria),
no dia 29/04/2010, às 16h00, em primeira convocação,
com no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, ou em
segunda convocação às 16h30, com qualquer número para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1- Aumento das mensalidades dos Associados que recebem suplementação pelas Fundações, Sistel, Atlântico,
Visão Prev e outras;
2- Aumento da anualidade para os associados que não
tem Fundação;
3- Assuntos Gerais;
Vitória – ES, 05 de abril de 2010.
Augusto Feltmann Silva
Diretor Presidente
Poesia dia das mães
Para Sempre
Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.

Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
- mistério profundo de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.
Carlos Drummond de Andrade

Atualização das
contribuições para a Aspases
Desde 2004 sem atualizar suas contribuições, a
Aspases para evitar o seu
enfraquecimento e melhorar
a prestação de serviços aos
seus associados necessita
ajustar as suas contribuições.
Para tanto, submeterá em
AGE uma proposta alterando os limites mínimo de
desconto para R$ 5,00 e o
máximo para R$ 22,00. Ou
seja, o desconto permane-

ce em 1 % sobre o valor da
suplementação mensal. Mas,
aqueles que recebem acima
de R$ 2.200,00, descontarão
R$ 22,00 e aqueles que recebem menos que R$ 500,00,
descontarão R$ 5,00. Os
associados que não recebem de Fundação Privada
pagarão uma anualidade de
R$ 60,00. Contamos com o
entendimento e a colaboração
de Todos.

5/5/2010 12:30:21

Reflexão
A noticia sobre a gestão das Fundações
14 e BrTPREV pela Fundação Atlântico,
nos levou a reapresentar esta reflexão.
Se você acredita que a
e na administração atual dos
SPC / PREVIC e o CGPC recursos;
Conselho
Se você
de Gestão
acredita
a
su
Fortaleça a
da Preque os
Associação
vidência
seus diComplereitos nos
Venha
Para a
mentar,
novos esAspases
órgãos
tatutos das
público
Fundações
gestor e
permanefiscalizador
cem idêndos fundos
ticos aos
de pensões zelam pelos seus anteriores a privatização;
direitos;
Se você acredita que não
Se você acredita que teve houve o uso do superávit
ganhos quando da cisão da
pelas operadoras para não
Sistel para as diversas Funda- contribuir com o fundo por
ções criadas pelas operadoum determinado período;
ras, a despeito do previsto no
Se você acredita que as
edital de privatização;
aplicações das Fundações
Se você acredita que hou- são sempre as mais rentáveis
ve transparência quando da
para os seus participantes;
segregação dos seus ativos
Se você acredita que as

Fonte: Astaptel
patrocinadoras criaram as
Fundações só para atender
os interesses dos participantes do plano, etc.;
Então, você realmente
acredita em Papai Noel
e deve mesmo continuar
torcendo, só que, para Deus.
E, que ele garanta no futuro,
todos os seus direitos e quem
sabe a continuidade do pagamento do seu beneficio.
Mas, se você entende que
é necessária uma fiscalização por parte dos maiores
interessados, é hora de sair
do imobilismo, de defender
os seus direitos e dar a sua
contribuição. Se associe,
participe e fortaleça a sua
Associação!
“Sozinho seu caminho é
muito lento. Você briga com
o moinho, enquanto a luta é
contra o Vento”.

FUNDAÇÃO ATLANTICO
Gestão das fundações 14 e BrTPREV
Com a aquisição da Brasil
Telecon, o grupo Oi optou por
centralizar a gestão de todos
os seus planos de previdência
complementar na Fundação
Atlântico, no Rio de Janeiro,
visando consolidar a união de
sua política previdenciária,
assumindo também a gestão
das fundações 14 e BrTPREV.
Com isto, a Fundação Atlântico passou a administrar cinco
planos de benefícios: PBSTelemar, TelamarPrev, TCSPREV, BrPREV e Fundador /
Alternativo.
No dia 06/04/2010, o MPS/
PREVIC/DETEC publicou as
portarias nº 211 e 212, extinguindo as Fundações BrTPrev
e 14.
Entretanto, no dia
20/04/2010, em ação judicial
movida pelo SINTTEL/RS e
Associação dos Aposentados
da CRT, foi deferida, em
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parte, a liminar solicitada e
determinou, que a Fundação
BRTPrev continue com suas
atividades, devendo cessar
“qualquer ato e/ou atividade, interna e externamente,
que vise a transferência do
gerenciamento e patrimônio
dos planos de benefícios para
Fundação Atlântico de Seguridade Social”. O Juiz também
fixou multa diária, em caso de
descumprimento, no valor de
R$ 5 mil.
A decisão judicial coloca
um freio nas iniciativas da
patrocinadora Oi, que adquiriu
a Brasil Telecom em 2008,
no sentido de precarizar os
direitos dos participantes e
assistidos da entidade, que vinha ocorrendo com a chancela
anterior da SPC - Secretaria de
Previdência Complementar e,
presentemente, da diretoria da
PREVIC.

Prorrogado
prazo para
pacote de
exames
preventivos
O prazo de conclusão do
Pacote de Exames Preventivos 2009 foi prorrogado
para 31/3/2010. Devido a
essa excepcionalidade, a implantação do novo percentual de coparticipação ocorrerá
a partir de 1º de julho.
Lembre-se: é importante
que os exames e a consulta
sejam realizados por todo
o grupo familiar (titular
e beneficiários) até dia
31/3/2010 para que o seu
Pacote seja concluído com
sucesso e receba desconto
nas novas taxas de coparticipação.
Para conferir a situação
de seu Pacote Preventivo,
acesse a área restrita do Portal Sistel [www.sistel.com.
br] com matrícula e senha,
clique no menu “Planos Assistenciais”, opção “Acompanhe seu Pacote de Exames
Preventivos”.

Atualize seu cadastro
na Aspases
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:
aspases@uol.com.br
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.

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
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