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Eleições 2010
O poder do voto do idoso
Não deixe de votar no dia 05 de outubro próximo. Compareça às
urnas, mesmo que você tenha mais de 70 anos e pode votar se quiser

S

ua participação nas
eleições de 5 de
outubro será decisiva e importante para
a democracia. Escolha
representantes comprometidos com ações,
serviços e programas
direcionados aos cidadãos
idosos. Isso vale tanto na
área de medidas sócio-

assistencias como saúde,
educação, moradia, segurança pública, transporte
e lazer. Infelizmente,
faltam serviços e rede
de proteção àqueles que
sempre trabalharam tanto,
criaram suas famílias e
esperam agora viver de
forma mais tranquila e
digna. Temos milhões

de idosos acamados, que
depende de remédios de
uso contínuo e que são
caríssimos; gente que está
nas ruas, nos hospitais,
nos asilos, sem ninguém
por eles. A sociedade, de
um modo geral tem que
se envolver com a questão do envelhecimento
da população e os idosos
precisam se movimentar,
ter esperança com um
futuro melhor para sua
família. Vamos lutar por
uma velhice respeitada,
digna. Definido seu voto,
compareça à seção eleitoral. Participe da vida
de seu país! Não importa
qual seja a sua idade.
Pegue seu título, que é o
documento que será exigido nestas eleições, vá à
sua seção eleitoral e vote
para presidente, deputa-
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dos federais e estaduais e
senadores. Se perdeu seu
título, não deixe de ir ao
cartório eleitoral de sua
cidade para tirar a segunda via do documento.
Esse serviço é rápido, sai
na hora.

É tempo de
reflexão
Todas as quintas-feiras um grupo de filiados
tem horário certo em
suas agendas. Se reúne
na sede da Aspases para
conversar e refletir sobre
a vida.
Há sempre um palestrante/facilitador desenvolvendo temas de interesse social relevante.
A coordenadora de
Desenvolvimento Social,
a nossa colega Rosângela Gomes Monteiro,
prepara com muito carinho, um cronograma de
palestras até dezembro
do corrente ano.

Editorial
Assumimos a Diretoria da Aspases, instituição que caminha para a
maioridade, na plenitude
de seus 16 anos de existência, devemos destacar a
efetiva contribuição de todos os meus antecessores
e seus diretores que, com

trabalho sério e dedicado,
ajudaram a consolidar o
nome de nossa associação.
Temos consciência e clareza dos inúmeros desafios existentes. Não temos
dúvidas de que todos eles
serão enfrentados, graças ao envolvimento dos
diretores, coordenadores,
voluntários e associados.
Podemos, devemos e

queremos experimentar
novas formas de caminhar, sem esquecer o longo percurso já percorrido
de nossa existência.
Que Deus nos ajude a
conduzir esta missão com
o mesmo entusiasmo que
inspiraram seus idealizadores.

Presidente Francisco de
Assis Nobre Souto

Sistel vai distribuir superávit
Na reunião do Conselho Deliberativo da Sistel,
realizada no mês de julho
passado, foi aprovada a distribuição da Reserva para
Revisão de Plano (superávit) do Plano PBS-A, com
base em dezembro de 2009.
De acordo com a SISTEL, em razão dessa
aprovação, a Fundação
adotará algumas medidas
necessárias para viabilizar
a distribuição desse superávit obedecendo as seguintes
etapas: aprovação pelo
Conselho Deliberativo de

alteração do regulamento
do Plano PBS-A sobre a
distribuição do superávit;
aprovação do novo regulamento pelas patrocinadoras
do Plano PBS-A; aprovação do novo Regulamento pela PREVIC, órgão
fiscalizador dos fundos de
pensão; e, finalmente, a distribuição do superávit.
A expectativa é de que
todas essas etapas possam
ser cumpridas até o final
do exercício de 2010. Os
assistidos da Sistel serão
comunicados por meio da

home page do portal Sistel,
informativo eletrônico (email marketing) e revista
Sistel nº 4. Como parte da
campanha de comunicação do superávit do plano
PBS-A, a Sistel desenvolveu filme para explicar
a todos os assistidos do
PBS-A o que é o superávit
e como será feita a distribuição.
Os aposentados e pensionistas poderão assistir a
um vídeo sobre o assunto,
no portal da Sistel (www.
sistel.com.br).

Aspases agora
funciona de 2ª a
6ª feira de 9 às
12 e 13 às 17h.
Expediente
Rua Barão de Monjardim, 251
Centro, Vitória/ES
CEP: 29.010-390
Tel.: (27) 3223-1700
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Diretoria da Aspases

Diretoria Executiva
Francisco de Assis Nobre Souto
Diretor Presidente

Ignez Guasti
Diretora Tesoureira

Aspases está com diretoria nova
Em Assembléia Geral Ordinária
realizada no 8 de junho foi eleita
a nova diretoria da Aspases para o
mandato de dois anos (julho/2010
a junho/2012). A posse dos novos
membros da Diretoria Executiva e
dos Conselho Fiscal ocorreu no dia
1º de julho. A nova diretoria tem
muito trabalho pela frente, mas o
que não falta a todos é disposição
para ir à luta. Há inúmeros planos
em vista para melhorar a atuação
da entidade junto aos associados.

Há inúmeros projetos em vista.
Palestras, oficinas, passeios, cursos, reuniões dos grupos de reflexão, visitas domiciliares e hospitalares a colegas acamados ou que
estejam precisando de apoio e de
um ombro amigo, enfim inúmeras
atividades de promoção da cidadania, saúde, lazer, assistência e de
atenção.
Tudo isso está sendo pensado e
as sugestões de atividades serão
bem vindas.

Fernando Antônio Manzini
Diretor Administrativo

Diretores Suplentes
João Baptista Marchezi
Maria Orminda Corsini Pagani
Regina Celi Sthel Duque
Conselho Fiscal Titular
Augusto Feltmann Silva
José Irineu Ferreira
Paulo Roberto Marques
Conselho Fiscal Suplente
Getúlio Rebelo
Julio Cardoso Pereira
Luiz Alves Filho
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“Só super-herói pode lutar sozinho. Na força de cada um, o super-poder é de todos”.

Festa Natalina
Começamos a pensar na
nossa Festa Natalina.
Local, dia, decoração etc,
tudo que envolve o nosso esperado congraçamento de final
de ano.
Nos proximos dias, a comissão, que envolve as duas
instituições, Aspases e Sinttel,

parceiras do eventos, começarão a fazer o planejamento.
Este é o último ano que
ainda permitiremos a presença
de não associados.
A partir do proximo ano,
toda a programação da Aspases, será destinada aos associados.

Ação de bitributação está em andamento
Tem direito todos os
aposentados que trabalharam do período de janeiro
1989 a dezembro 1995,
que tiveram seus benefícios (Sistel/Atlântico) concedidos posterior a janeiro
de 1996 até os dias atuais
e que tenha a retenção do
Imposto de Renda(IR) em
um contracheque atual
da fundação. Durante o
período de janeiro 89 a dezembro de 95 existia uma
lei que dizia que era certo

cobrar o IR das pessoas
quando elas estavam na
ativa. Esse regime de lei,
no entanto, mudou. Atualmente a cobrança é feita
de quem está aposentado,
contudo, alguns aposentados contribuíram na ativa
(foram tributados), e estão
contribuindo após aposentados (estão sendo Bitributados).
Documentação necessária:
2 cópias RG

2 cópias CPF
2 cópias comprovante
de residência – em nome
do aposentado
2 cópias documento
com data de aposentadoria
da previdência privada
(Sistel/Atlântico)
2 cópias contracheque
atual (Sistel/Atlântico)
Cópias de todos os contracheques do período de
jan. 89 a dez. 95
2 vias procuração (ajuizada na Justiça Federal)

Saúde em dia
Pacote de exames preventivos da Sistel
O objetivo do Pacote
de Exames Preventivos
é reforçar junto aos
usuários do PAMA e
do seu Programa de
Coberturas Especiais
(PCE) a importância da
cultura de prevenção
gerando mais saúde,
qualidade de vida, uso

consciente dos recursos
e consequentemente,
menor contribuições e
co-participações.
Os usuáriios do
PAMA e de seu PCE,
com mais de 40 anos,
receberão em casa as
guias para a realização dos exames e da

consulta que compõem
o Pacote de Exames
Preventivos 2010.
A novidade desse
ano é que será enviada,
junto com as guias, uma
carta de apresentação
que deverá ser entregue
ao referenciado na hora
do atendimento.

Lembre-se:
• O prazo para realização de todos os procedimentos do Pacote Preventivo é de
60 dias a partir da realização do primeiro procedimento.
• Desconto taxas de co-participação do plano, desde que todo o grupo familiar
(titular e beneficiários acima de 40 anos) realize os exames e consulta, utilizando
as guias remetidas para a sua residência e dentro do prazo.

Espaço Poético

AH! Querem
uma Luz Melhor
AH! QUEREM uma
luz melhor que a do Sol!
Querem prados mais
verdes do que estes!
Querem flores mais
belas do que estas que
vejo!
A mim este Sol,
estes prados, estas flores
contentam-me.
Mas, se acaso me
descontentam,
O que quero é um sol
mais sol que o Sol,
O que quero é prados
mais prados que estes
prados,
O que quero é flores
mais flores que estas
flores Tudo mais ideal do
que é do mesmo modo e
da mesma maneira!
Fernando Pessoa
Mande sua poesia,
poema ou conto para
este Espaço Poético. O
texto deve ter no máximo 450 caracteres.

ASPASES reforça campanha de filiação
Transcorridos 16 anos da
Aspases, um entidade forte,
atuante e competente frente
às lutas em defesa dos aposentados e pensionistas do
setor de telecomunicações,
estamos passando por um
processo de reestruturação
da nossa diretoria.
O objetivo para a criação
da Aspases foi de oferecer
aos que dedicaram tantos
anos de sua vida para o
crescimento do setor de
telefônico uma associação
própria, que pudesse levar
adiante todos os seus anseios e necessidades, além
de recreação.
Você que ainda não é
associado esta é uma boa
oportunidade para refletir
um pouco sobre a importância do fortalecimento da

entidade.
Como pode ver, o
momento é esse para se
associar e fortalecer a nossa
Associação, uma entidade
que defende seus direitos. Contamos com sua
consciente filiação, já que
esta é a única forma que a
Aspases dispõe para captar
os recursos necessários
para a continuidade do seu
trabalho.
É através das mensalidades que a entidade consegue os recursos financeiros
que dão suporte a todas as
ações em prol dos filiados.
Para maiores esclarecimentos sobre as atividades da
Aspases entre em contato
com a diretoria e conselheiros fiscais, e mais, aproveite para conhecer a sede da

Fique de olho no
recadastramento junto
à Sistel
O recadastramento somente será efetivado mediante
a devolução do formulário
devidamente assinado, com
reconhecimento de firma em
cartório, acompanhado de um
comprovante de recebimento
do benefício do INSS.
O não recebimento do formulário devidamente assinado,
com firma reconhecida, juntamente com os documentos
solicitados, implicará na suspensão imediata do pagamento
de seu benefício.
Para os usuários do PAMA
e usuários do PAMA-PCE,
a suspensão do pagamento
de seu benefício implicará na
suspensão da utilização da
Assistência Médica.
Quando ocorrer reativação,

em razão da suspensão por falta de recadastramento, poderá
ocorrer aumento no imposto
de renda retido, em razão do
aumento na base de cálculo
para desconto do imposto de
renda (quando houver acúmulo de benefício a ser pago).
Lembre-se, o prazo para
envio a Sistel do recadastramento é de 40 dias a partir da
data de seu aniversário.
Em caso de dúvidas e
havendo a necessidade
de atualizar outros dados
cadastrais, utilize o FALE
CONOSCO na área restrita
do Portal Sistel
(www.sistel.com.br) ou entre em contato com a Central
de Relacionamento SISTEL
pelo 0800 8877005.

entidade que funciona no
Centro de Vitória, no mesmo prédio do Sindicato de
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações
e Operadoras de Mesas
Telefônicas no ES (Sinttel/
ES).

Endereço:
Rua Barão de Monjardim, 251- Centro – Vitória
Ed. do Sinttel – 1º andar
Telefone: (27) 3223-1700-3222-6371-Fax 3222-5049
E-mail: aspases@uol.com.br
Novos sócios da Aspases:
TEREZINHA DE FÁTIMA DA SILVA
Se filiou em 05/07/2010.
Francisco Gomes de Souza
Se filiou em 13/08/2010
Sejam bem-vindos ao quadro da Aspases.

Qual é o seu diferencial?
Se você associado presta algum tipo de serviço e/
ou comercializa algum produto, poderá fazer parte
do Cadastro de Prestação de Serviços e Produto, oferecido pelos e para os associados da Aspases. Para
tanto, entre em contato com Aspases, envie e-mail
ou preencha a ficha Cadastro de Habilidade e Serviços, informando o serviço prestado e/ou produtos
comercializados, acompanhados de um texto curto
para divulgação entre os associados da Aspases.
Para maiores esclarecimentos, entre em contato
pelos telefones
(27) 3223-1700-3222-6371-Fax 3222-5049

Atualize seu cadastro
na Aspases
Mantenha atualizado seu cadastro na Aspases, entre
em contato conosco sempre que houver alterações no
seu endereço, telefone e e-mail.
Telefone: (27) 3223-1700/3222-6371-Fax 3222-5049
E-mail: aspases@uol.com.br

