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Eleições na ASPASES

Associação abre o processo eleitoral para a escolha de
nova diretoria. A eleição será no dia 14/06/2012 das 14
às 17 horas, em Assembleia Eleitoral que se realizará
no Auditório do SINTTEL-ES. Está aberto o prazo para
formação e apresentação de chapas

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Aposentados e Pensionistas
do Setor de telecomunicações do Espírito Santos – ASPASES convoca todos os seus
associados interessados em participar da eleição para formarem e registrarem suas
chapas, conforme o Regulamento Eleitoral disponível na ASPASES.

Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação
dos Aposentados e Pensionistas do Setor de Telecomunicações do Espírito Santo – ASPASES, de conformidade com o Art. 37 e 40 do Estatuto Social, convoca todos
os seus associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL.
A ASSEMBLEIA GERAL será realizada no Auditório do SINTTEL, situado na Rua Barão de Monjardim,
251, Centro de Vitória (ES), no dia 14/06/2012, às 14
horas, em primeira convocação, com no mínimo 2/3
(dois terços) dos associados, ou em segunda convocação, às 14h30 com qualquer número de associados para
deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:
1 - Aprovação da prestação de contas da Diretoria
Executiva dos exercícios de 2010 a 2012.
2 - Eleição dos membros da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal para o mandato de 01/07/2012 a
30/06/2014.
Vitória – ES,23 de abril de 2012
Francisco de Assis Nobre Souto
Diretor Presidente

Calendário Eleitoral/ 2012
A comissão Eleitoral constituída pelos associados conduzirá todo o processo eleitoral que elegerá
a nova diretoria e Conselho Fiscal da ASPASES
para o mandato 2012 a 2014.

Acompanhe o Calendário Eleitoral
1 – Publicação do Calendário:
- No quadro de aviso da ASPASES e no informativo da ASPASES, dando visibilidade ao processo eleitoral.
2 – Registro de Chapas
Do dia 11 a 25 de maio/2012, das 14 às 17 horas.
– Publicações das chapas registradas que concorrerão à eleição, no quadro de aviso da ASPASES no dia 31/05/2012.
3 – Eleição
Dia 14/06/2012 das 14 às 17 horas, na Assembleia Eleitoral no Auditório do SINTTEL;
4 – Posse da Chapa Eleita
02/07/2012.

Lembramos aos interessados em participar da eleição, que
consultem o Regulamento Eleitoral, disponível na ASPASES, para
formarem e registrarem suas chapas.

Editorial

Um legado de compromisso
Por Francisco de Assis Nobre Souto (Presidente da Aspases)
Aproxima-se o término
deste mandato à frente da
ASPASES e por este motivo quero externar os meus
sinceros agradecimentos
aos diretores, voluntários
e associados que honraram com suas presenças
os eventos que promovemos, especialmente as
festas de final de ano e
festas juninas.
No primeiro mês
tratamos de regularizar a
situação do Dejair, nosso
primeiro e único empregado até a presente data, que
tem dado provas de que
nossa decisão foi acertada.

Dejair fez trabalho semelhante na antiga empresa
onde atuava como elo de
ligação entre a Telest e
Sistel.
No final de 2011 foi
contratada a estagiária de
Serviço Social Daniela da
Silva Santanna, que está
sendo orientada e acompanhada pela nossa grande
colaboradora Maria das
Graças Elizio, assistente
social que marcou sua
vida profissional na antiga
e inesquecível Telest.
Deixo a diretoria,
porém não abandonarei a
instituição. Há vagas em

aberto para quem queira
colaborar sem que esteja
na estrutura formal.
O programa de visitas,
a comemoração trimestral
dos aniversariantes e o
grupo de reflexão, continuarão existindo com uma
nova dinâmica, uma nova
fase.
A passagem de uma
diretoria para outra é uma
rotina na vida da instituição.
Deixei o agradecimento
final para a parceria com o
SINTTEL. Primeiramente, por ocupar o primeiro
andar de sua propriedade

Aspases entra na maioridade
Associação
completou 18 anos
de lutas em favor
dos aposentados
No dia 08 de março de 2012, a
ASPASES completou 18 anos de
existência.
Como aquela garota tímida, sem
fazer alarde, sem grandes badalações,
ela vem, às vezes em silêncio, desenvolvendo a sua missão tão importante
de defender com seriedade os interesses dos aposentados e pensionistas.
Querida e estimada por parcela significativa de seus associados, ignorada
ou esquecida por até quem já precisou
de suas orientações, sobrevive graças
ao idealismo e voluntarismo de pessoas que buscam ajudar o próximo e que
foram nossos companheiros numa em-

presa que existiu e que graças a Deus,
o senhor rigoroso chamado Tempo
não apagou de nossa memória.
A ASPASES ganhou maioridade e
maturidade e quem a conhece sabe o
quanto é importante termos uma instituição que nos represente e lute por
dias melhores para os aposentados,
dentro de um contexto cultural de perdas progressivas do poder aquisitivo,
aparecimento de doenças e desprezo
da sociedade pela condição do idoso.
Por estes motivos e apesar de tudo,
devemos parabenizá-la, vê-la com
mais respeito, incentivá-la a continuar em sua missão e desejar-lhe vida
longa.
Sem a contribuição das administrações que passaram e deixaram a sua
marca, tudo ficaria mais difícil.
A todos que se juntaram nesta corrente e aos que chegaram mais recentemente, o nosso agradecimento.

pagando um preço simbólico, com delicioso café
e apoio na limpeza dos
espaços por seus colaboradores. Finalmente, as
concorridas festas com
a divisão dos custos só
foram possíveis graças
a esse entendimento das
diretorias.
Por fim, felicidades para
a gestão 2012/2014.

Aspases agora
funciona de 2ª a
6ª feira de 9 às
12 e 13 às 17h.
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“Só super-herói pode lutar sozinho. Na força de cada um, o super-poder é de todos”.

