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Informativo - Outubro/2013

Encontro de fim de ano volta ao Álvares

F

A Aspases eo Sinttel-ES realizam no dia 7 de dezembro a sua 16ª Festa de Confraternização.
Este ano no Clube ÁLVARES CABRAL, onde fora realizada várias vezes. Participe!

im de ano é sinônimo
de festas natalinas,
ocasião em que todos se confraternizam. E na
Aspases todos se empenham
para realizar a 16º Festa de
Confraternização da Família
Telefônica. Será no dia 7 de
dezembro de 2013, no Clube
Álvares Cabral, em Vitória
A Aspases e o Sinttel-ES já estão trabalhando na
organização do evento, que
contará com o tradicional
churrasco, acompanhando
de boa música, encontro de

velhos e queridos amigos,
recordação dos tempos idos,
atualização do papo, abraços
saudosos, enfim, é o momento esperado por muitos.
Todos os telefônicos da
ativa, aposentados, pensionistas e respectivas famílias
da Grande Vitória e do interior do Estado, estão convidados a participar. Fique
atento. Acompanhe pelo site
as informações: www.aspases.org.br.
Confraternização do ano passado, no Recreio dos Olhos

Seja sócio da Aspases!

Sua adesão é importante
para a Aspases!

Fundada em 8 de março de 1994
a Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Setor de Telecomunicações do Espírito Santo - ASPASES, tem como objetivo defender
os direitos dos aposentados e pensionistas telefônicos. É uma entidade forte e atuante, mas, precisa se
fortalecer ainda mais e contar com
a sua colaboração e participação.
Estamos promovendo uma campanha de filiação para aumentar o
quadro de associados e sua adesão
é fundamental para o crescimento e
atuação da Aspases.
Eis, algumas ações desenvolvidas pela ASPASES em defesa dos
nossos direitos:

• Esclarecimentos e encaminhamentos de problemas dos associados;
• Acompanhamento das ações realizadas pelas fundações de seguridade vinculadas
aos telefônicos;
• Atuação em conjunto com a FENAPAS, ANAPAR, COBAP;
• Visitas sociais aos associados;
• Apoio no processo de recuperação da ARTE;
• Parcerias com plano odontológico e Terapeuta Ocupacional;
• Convênios com SESC;
• Reuniões e encontros semanais com os associados;
• Na área de lazer e recreação fazemos diversas atividades, dentre outras: encontros
com os aniversariantes de cada trimestre; festa junina; passeios e excursões e a confraternização de final de ano.
Você que ainda não é associado, esta e a oportunidade para refletir sobre a importância
do fortalecimento da entidade que defende seus direitos.

Venha conhecer a sede da ASPASES, associe-se e participe das nossas atividades.
Endereço: Rua Barão de Monjardim, 251 – Centro – Vitoria - Ed. Sinttel – 1 andar
Contatos (27) 3223-1700 / 3222-6371 – Fax (27) 3222-5049
E-mail: contato@aspases.org.br . Visite nosso site: www.aspases.org.br
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Editorial

Junte-se a Nós!

Os tempos vão mudando e as inovações vão surgindo. Um dos exemplos é a maneira a que estávamos
acostumados no passado a nos comunicar, e que tem
hoje se mostrado diferente.
Antes, eram as cartas, telegramas que deixaram
recordações e foram maciçamente substituídas pelos
e-mails. Por causa da velocidade que vivemos hoje,
estes vem perdendo espaço para a comunicação A Jato
das mensagens instantâneas e o imediatismo das redes
sociais.
A ASPASES vem procurando se adaptar aos novos

PROGRAMAÇÃO
MENSAL
Primeira quinta-feira de cada mês,
das 14 às 16h30min - Programa CRC
– CAMINHO DA RENOVAÇÃO
CONTINUA, tem por objetivo possibilitar
aos participantes, através de técnicas
apropriadas, o encontro consigo mesmo
(autoconhecimento) com a troca de
experiências com colegas, e a compreensão
da coletividade.
Segunda quinta-feira de cada mês, das
14h às 16h30min – GRUPO DE REFLEXÃO – Consiste na realização de palestras
ou discussão de temas ou assuntos de interesse geral, como por exemplo: Saúde, Alimentação Saudável, Previdência, Bullying
e etc, com palestrantes convidados.
Terceira quinta-feira de cada mês,
das 14h às 16h30min – CINE ASPASES
– apresentação de um filme previamente
selecionado, com direito a guaraná, pipoca,
telão, projetor de alta definição, e posterior
discussão dos pontos mais importantes do
filme.
Quarta quinta-feira de cada mês, das
14h às 16h30min – Este dia é destinado a
EVENTOS ESPECIAIS como: comemorações dos aniversariantes do trimestre, dia
das telefonistas, seminários, homenagens
diversas e etc. É um momento de festa e de
confraternização entre os participantes.

tempos e também vem procurando manter um relacionamento “ao vivo’’ com seus associados, no sentido de
possibilitar lazer, cultura, outros conhecimentos, informação, entretenimento e “papo de verdade”.
Com esse objetivo, a programação das atividades
para 2013 foi elaborada com muita atenção e carinho
para que você possa usufruir de um convívio saudável, alegre e atual, com nossos colegas aposentados e
pensionistas.
Por isso, reserve um tempo em sua vida e venha participar conosco.

PROGRAMA DE
VISITAS SOCIAIS

Instituído em 2007 de forma pro
visória, ao
longo do tempo tornou-se uma ativ
idade de
grande importância para o assisti
do visitado,
seus familiares e os visitadores.
Em 2012, o
programa foi reformulado, passan
do a fazer
parte das atividades institucionai
s da Aspases.
Não podemos deixar de ressaltar
a satisfação
que tem nos dado, a emoção dos
reencontros
com colegas e o resgate de mome
ntos inesquecíveis vividos entre os ex-trab
alhadores/
as da Cia. Telefônica do Espírito
Santo, Telest,
Telemar, etc.).
Visitar, estar com, unir-se, celebr
ar, um
gesto solidário simples com pod
er de amenizar
a solidão, melhorar a autoestima,
fazer alguém
sorrir, trazer de volta a alegria. Isto
é o que
observamos nas visitas.
Temos vivenciado momentos de
muitas
emoções. “Vale ressaltar as palavr
as proferidas por colegas visitados, ditas com
amor, tal
como: ‘‘Vocês que visitam, talvez
vejam neste
ato, algo comum, mas para mim
, que estou
sendo visitado, quero dizer o qua
nto é importante cada visita”.
Portanto, ex-colegas de trabalho,
participem
conosco destes momentos e perceb
am o quão
gratificante é saber que num sim
ples gesto solidário, você pode fazer a diferença
. Entre em
contato com a Aspases e obtenh
a mais informações sobre este programa. Par
itipe!

“Sistel Parceria” para melhorar o atendimento
Com o objetivo de estreitar o
relacionamento com os assistidos
e melhorar o atendimento dos
serviços oferecidos relacionados a
Saúde e Previdência Complementar, a Sistel lançou o Programa
Sistel Parceria com as associações de aposentados em diversos
estados.
Assim, em fevereiro, abril e
junho a Aspases recebeu a visita
dos técnicos que fizeram atendimentos individualizados às
pessoas que se inscreveram para
receber esclarecimento ou soluções de problemas existentes.

Sistel presente

Como vem ocorrendo anualmente, a equipe da Sistel esteve
em Vitória no dia 19/junho/2013
no Sheraton Hotel, realizando
palestra informativa de assunto
de interesse dos assistidos, bem
como, conversar sobre assuntos
jurídicos, nutrição, saúde, endividamento familiar e educação
financeira.
Foi realizada, também por uma
Foram
nas reuniões
da Sistel?

equipe especializada, a medição
da pressão arterial e do índice de
glicose dos presentes.
Esteve presente entre nós a
Diretora de Seguridade Social
Adriana Meirelles e uma equipe
de aproximadamente 15 técnicos
da Sistel.

Plano
odontológico –
Parceria Sistel
e a 1-A Odonto

A Sistel firmou parceria com a
1-A Odonto, empresa com ampla
rede credenciada no Brasil, objetivando prestar assistência odontológica aos seus assistidos.
O custo inicial é de R$ 15,80
(quinze reais e oitenta centavos)
por pessoa, ao mês, podendo se
inscrever no plano qualquer pessoa ligada ao assistido e a adesão
ao plano será feita diretamente ao
1-A O donto, por telefone. Outras
informações poderão ser obtidas
pela internet no Portal da Sistel e
na própria 1-A Odonto.

Agora tem
um novo plano odontológico
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SUPERÁVIT DO
PBS-A – SISTEL
Histórico
Sem encontrar respaldo na legislação
(lei nº 6.435/77, decreto nº 81.240/78, LC
nº108/2001 e LC nº 109/2001) que tratam
do tema, as patrocinadoras buscaram
na resolução do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar - CGPC nº
26/2008 a forma de participar do SUPERÁVIT. Notadamente inconstitucional, a
resolução do CGPC 26 está sendo contestada judicialmente por contrariar toda
legislação sobre o assunto. Além disto,
esta resolução não se aplica ao PBS-A
devido as suas características únicas, que
o torna diferente e sem comparação com
qualquer outro plano de benefícios. Mesmo assim, de forma astuciosa, as patrocinadoras sem respaldo na legislação para
participar do PBS-A, querem aproveitar
a sua maioria momentânea no Conselho
Deliberativo e estabelecer novas regras
no regulamento do PBS-A, para garantirem 50% do SUPERÁVIT, que a partir
daí, servirão como base para receberem
os futuros SUPERÁVITs, dando assim,
um cunho legal para se apropriarem do
patrimônio dos assistidos.

Situação Atual

ELEIÇÕES NA FUNDAÇÃO ATLANTICO
Os “representantes dos participantes e assistidos” nomeados
em 2005, mesmo perdendo as
eleições diretas em 2006 e utilizando-se de artifícios judiciais
permanecem nos cargos até hoje.
Pressionada por denúncias da
Fenapas, Anapar e Previc para a
realização de eleições suspensas
desde 2006, a Fundação Atlântico
desobedecendo o próprio estatu-

to, convoca eleições indiretas, da
mesma forma como fez em 2005,
demonstrando total desrespeito
aos participantes e assistidos que
exigem mais transparência, gestão democrática e eleições diretas
na Fundação.
Vamos aguardar e acreditar
que a Previc não permitirá que
este novo golpe eleitoral se
concretize.

Esgotadas as negociações da Fenapas
com a Sistel e patrocinadoras, a Fenapas,
orientada por sua assessoria jurídica,
solicitou à PREVIC que “em respeito
aos direitos adquiridos” seja aplicada a
lei 6.435/77, em vigor desde janeiro de
2000, quando foi realizada a cisão dos
planos da Sistel e criado o PBS-A. Existe
precedentes na PREVIC reconhecendo
que os assistidos devem seguir a regulamentação e legislação vigentes à época em
que adquiriram o direito. Assim, a nossa
expectativa é que a PREVIC autorize a
distribuição do SUPERAVIT com base
na lei 6.435/77. Esta lei determina que
100% do SUPERÁVIT seja aplicado no
plano de benefício dos assistidos sem ter
que dividir com as patrocinadoras.
Agora é aguardar a decisão da PREVIC!
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Veja como foram os encontros festivos da Aspases
Festa junina

I Encontro dos Aposentados Telefônicos
Em março/2013 foi realizado em Ponta Formosa, o I Encontro dos Aposentados Telefônicos do Espírito Santo. O Evento contou com palestra, depoimentos,
homenagens, músicas, brindes, café da manhã, almoço e lanches, bem como a
comemoração dos aniversariantes do trimestre.
Foi um dia bastante produtivo e alegre e os participantes avaliaram como muito
bom, sugerindo a realização de outros (eventos) dessa natureza. Assim, o II Encontro já foi incluído na Programação de 2014.
Encontro de
aposentados
reuniu muitos
associados
que fizeram o
planejamento
das ações que
foram sendo
implementadas
em 2013

O Arraiá da Aspases foi realizado no
dia 27 de junho, no Clube dos Oficias em
Jardim da Penha,Vitória, com a tradicional quadrilha, sorteio de brindes, comemoração dos aniversariantes do trimestre,
comidas e bebidas típicas, muita música,
alegria e descontração.
A comunidade telefônica dando uma
demonstração de solidariedade para com o
próximo, fez doações de fraldas descartá
veis para as obras sociais da ASPASES em
quantidade superior a esperada.
.

A quadrilha
da Aspases
foi um show

Grupo visitou Marechal Floriano
e o Parque da Pedra Azul

Passeios e
excursões

COLUNA DOS
ASSOCIADOS
Atualização de cadastro

Alertamos para a importância de se manter o
cadastro atualizado, para facilitar a comunicação
com você, principalmente o seu numero de telefone, endereço e e-mail.
Basta entrar em contato com Aspases pelos telefones (27) 3223-1700 ou 3222-6371 ou através
do nosso e-mail: contato@aspases.org.br e pelo
site: www.aspases.org.br.

Associados em débito com a Aspases

Os associados que estão com pagamento das
contribuições atrasados devem comparecer à ASPASES para negociar a melhor forma de acertar o
débito.
Queremos que você continue participando das
nossas atividades. Venha, converse conosco e seja
um ativo participante da sua associação.

No dia 1 de maio realizamos
uma excursão ao Parque Estadual
Pedra Azul, região do agroturismo
do Estado. Oportunidade em que
conhecemos as montanhas capixabas, a boa comida caseira, os
sabores regionais e o artesanato.
Novas excursões estão sendo
programadas para 2014.

FALECIMENTOS

Informamos que no período de
Janeiro a Setembro/2013, faleceram
os nossos colegas:
Nome
Nivaldo Fernandes Coelho
Reinaldo Alves
Donato Grazziotti
Luiz Gonzaga de Oliveira
Dav Zaradai Leal
Rita de Cassia Peterle Garioli
Josemar Arruda Peres
Valter do Valle Mascarenhas
Pedrinho Muniz Delfino

Data
27/09/2013
04/07/2013
10/06/2013
22/05/2013
04/05/2013
27/04/2013
26/04/2013
27/03/2013
22/03/2013

Aos familiares e amigos a nossa
solidariedade e saudade.
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