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Você, que é associado, 
informe-se e participe 

 da eleição. 
Fortaleça sua Associação! 

Informativo  - Abril/2014

A ASPASES convoca to-
dos os associados - em con-
dições de voto, para partici-
par da Assembleia Eleitoral 
que escolherá a Diretoria 
e o Conselho Fiscal para a 
gestão 2014/2016.

A Assembleia Eleitoral 

Datas e prazos
15/04 - Publicação do Calendário Eleitoral no quadro 
de aviso da ASPASES;

27/04 - Publicação do Calendário Eleitoral no infor-
mativo da ASPASES;

15/04 a 15/05 - Registro de Chapas;

15/05 - Publicação no quadro de avisos da ASPASES 
das chapas registradas que concorrerão à eleição;

27/05 - Eleição – das 14h ás 17h – Assembleia Elei-
toral no Auditório do SINTTEL-ES e Apuração.

01/07 - Posse da nova diretoria eleita.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Setor de Telecomunicações do Espírito Santo – ASPASES, em conformidade com o Art. 37º e 40º do Estatuto Social, convoca todos os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL, que será realizada no Auditório do SINT-TEL-ES, situado na Rua Barão de Monjardim, 251 - Centro - Vitória (ES), no dia 27/05/2014, às 14:00 horas, em primeira convocação, com no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, ou em segunda convocação às 14:30 horas, com qualquer número, para  deliberarem sobre a  seguinte Ordem do Dia:

1) Aprovação da prestação de contas da Dire-toria Executiva dos exercícios  de  01/07/2012 a 30/06/2014;  
2) Eleição dos membros da Diretoria Executiva para o mandato de 01/07/2014 a 30/06/2016.

Vitória/ES, 10 de abril de 2014.
Augusto Feltmann Silva - Presidente

27 de maio tem eleição para 
a diretoria da ASPASES

Calendário Eleitoral
A Comissão Eleitoral constituída pelos associados, 

Dejair Silva dos Santos, José Luiz Sarmento e Romildo 
Pereira Barbosa, conduzirá todo o processo eleitoral 
que elegerá a nova diretoria e Conselho Fiscal da AS-
PASES para o mandato de 01/07/2014 a 30/06/2016.

será realizada no auditório 
do SINTTEL-ES, das 14 às 
17 horas.

 A eleição é um espaço 
para a prática da cidadania, 
para a participação social e 
um instrumento de transfor-
mação da Associação. 

Os interessados em formar e  registrar chapas, 
devem consultar o Regimento Eleitoral 

disponível na secretaria da ASPASES
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Editorial

Foi assim no II Encontro Anual dos Aposentados 
Telefônicos, mais um evento promovido pela ASPASES em 

que reencontramos amigos. São nesses encontros que 
percebemos a passagem do tempo. 

O tempo é claro, impõe sua 
vontade a todos nós.

O tempo aprimora as 
coisas. Nós ficamos mais maduros, 
mais acolhedores, mais seremos. 
Já sobrevivemos a tanta coisa; já 
vimos quase tudo: guerras, perdas, 
dor, fim de formas de governo, fim 
de relacionamentos, crises de negó-
cios, escassez de dinheiro, o horror 
da dívida,... etc. 

Por que  reencontrar amigos 
 é bom demais?

Apesar de tudo, ainda estamos 
aqui e aprendendo mais a cada dia 
que passa.

O tempo é bom, desde que nós 
o aproveitamos bem. Ele é nosso 
principal recurso, e não é renovável. 
E, é por isso que temos que valo-
riza-lo! Não é para termos pressa! 
É para estarmos presente em cada 
momento!

Tratar o tempo como AMIGO 
nos dá um elevado sentido à vida e 
nos incentiva a descobrir e aprender 
mais, pois não há um só aconteci-
mento que não tenha nos ensinado 
alguma coisa sobre a vida.

Portanto, passeie, viaje, veja 
filmes, ouça música, reze, mas não 
perca, sempre que possível, as opor-
tunidades dos reencontros com as 
velhas amizades.

Na satisfação de sentirmos o pas-
sar do tempo é que percebemos que 
estamos vivos!

Diretoria da ASPASES

Fundada em 8 de março de 1994, a As-
sociação 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 as-
sociados e sua adesão é fundamental para 
o crescimento e atuação da ASPASES.

Seja sócio 
da ASPASES!
Sua adesão é importante 

para a ASPASES!

No dia 11 de março, a coorde-
nadora das Relações Institucio-
nais da Sistel,  Ana Cristina, vi-
sitou a ASPASES com o objetivo 
de estreitar as relações entre as 
duas entidades. A visita fez parte 
de uma programação da Sistel 
para conhecer melhor todas as 
17 Associações de Aposentados 
Telefônicos do Brasil.

Na oportunidade foi apresen-
tado à coordenadora o Programa 
de Trabalho da Associação, bem 
como, discutidos alguns assuntos 
pertinentes.

Em 2003, nos meses de feve-
reiro, abril e junho a ASPASES 
recebeu a visita de técnicos do 
Sistel que fizeram atendimento 
individuais esclarecendo sobre 
seu programa de saúde comple-
mentar Sistel Parceria.

Sistel visita 
ASPASES

Rua Barão de Monjardim, 251 
Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-

390. Tel.: (27) 3223-1700
Site: www.aspases.org.br

E-mail: contato@aspases.org.br
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20 anos de ASPASES

O trabalho da ASPASES é desenvolvido graças à dedica-
ção e empenho de pessoas que doam parte de seu tempo em 
favor de uma causa que escolheram como opção voluntária, 

de forma totalmente gratuita. 

Nesta oportunidade em que a 
ASPASES completa 20 anos de 
existência, queremos registrar jun-
to aos nossos leitores que nosso 
ex-colega Roberto Silva, pensan-
do no futuro privatizante das tele-
comunicações liderou, juntamente 
com outros colegas, a criação da 
entidade no Espírito Santo, o que 
ocorreu em 08 de março de 1994, 
graças ao seu trabalho, esforço e 
empenho.

Roberto Silva, faleceu no ano 
de 2007 e de onde estiver que 
receba o nosso eterno agradeci-
mento. Agradecimento este tam- Roberto Silva foi o primeiro Presidente 

da ASPASES no período de 1994 a 1996. 
Assumiu a entidade novamente no período 

de 2005 a 2007, ano em que faleceu.

Augusto Feltmann Silva foi presidente no 
período de 2007 a 2008 e é o presidente da 

atual gestão 2012 a 2014.

Francisco de Assis Nobre Souto
Período: 2010 a 2012

Demilson Guilherme Martins
Foi presidente no período de 1998 a 2001  

e de 2001 a 2004.

Luiz Carlos Valentim Vidal 
Período: 1997 a 1998

bém extensivo à sua esposa Dona 
Carlita Cozendey da Silva, que 
sempre o apoiou e continua hoje 
presente na ASPASES. 

Depois de Roberto Silva, a 
ASPASES teve outros quatro 
presidentes, sendo que dois deles, 
assim como Roberto Silva, presi-
diram a entidade por dois manda-
tos. 

Todos foram importantes para 
que chegássemos até aqui, somado 
à dedicação e empenho de vo-
luntários que tem um importante 
papel dentro da entidade.

A todos nossa gratidão!

Demais presidentes e seus mandatos
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COLUNA DOS ASSOCIADOS
Alertamos para a importância 

de se manter o cadastro atuali-
zado, para facilitar a comunica-
ção com os associados, princi-
palmente o número de telefone, 
endereço e E-mail.

Basta entrar em contato com 
ASPASES pelos telefones 
(27) 3223-1700 ou 3222-6371 
ou por meio 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 
o pagamento das contribuições 
atrasados devem comparecer à 
ASPASES para negociar a me-
lhor forma de acertar o débito. 

Queremos que você continue 
participando das nossas ativida-
des. Venha, converse conosco 
e seja um ativo participante da 
sua associação.

Boletos do PAMA 
e PAMA-PCE

A ASPASES alerta que o não 
pagamento de dois boletos conse-
cutivos ocasiona a suspensão do 
plano de saúde. Com o atraso é ini-
ciado a contagem da inadimplência 
acumulada no ano. Quando atingir 
90 dias de inadimplência, o plano 
de saúde será cancelado. Com o 
cancelamento perde-se o direito à 
assistência médica. As dificuldades 
para reativá-la são enormes.

Se precisar de maiores esclare-
cimentos procure a ASPASES.
PAGUE EM DIA OS BOLETOS 

E MANTENHA SEU PLANO DE 
SAÚDE ATIVO

No dia 27 de março no Centro 
de Treinamento Dom João Batis-
ta na Praia do Canto, em Vitória, 
foi palco de um momento único. 
Foi realizado pela ASPASES o II 
Encontro dos(as) Aposentados(as) 
Telefônicos reunindo, aproximada-
mente, 70 participantes e palestran-
tes cujo tema central da discussões e 
das aulas práticas foi “Prevenção da 
Saúde na Terceira Idade”.

A palestra inicial foi proferida pela 
Geriatra Drª. Walesca Binda Wrock 
que falou sobre “Saúde e Nutrição’’, 
alertando para a importância de se 
saber comer na melhor idade.

O professor Giovani, que atua no 
Serviço de Orientação ao Exercício 
da Prefeitura Municipal de Vitória, 
ministrou uma aula prática intitula-
da “Alongue-se para evitar dores”. 
Giovani não poupou a galera dos 
exercícios.

Já a professora Maria do Carmo 
C. Mendes, da empresa franqueada 
Supera, falou da necessidade de 
cuidarmos também do cérebro com 
a palestra: “Ginástica do Cérebro – 

Encontro anual reuniu cerca de 70 
telefônicos aposentados(as)

Estimulação Cognitiva”.
A organização do Encontro reser-

vou um espaço para comemorar aos 
20 anos da ASPASES. O Presidente 
Augusto Feltmann, fez uma breve 
explanação sobre a evolução da 
entidade, desde a sua criação em 
1994 até os dias de hoje. Augusto 
também repassou informações de 
interesse geral dos associados.

Outra homenagem foi feita ao 
do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março. 

O músico Norton de Oliveira foi 
o responsável pela alegria e descon-
tração musical com o “Quem canta 
seus males encanta’’. 

Além dos costumeiros comes e 
bebes, houve sorteio de brindes e o 
parabéns para você, com direito a 
bolo e velas, pelos 20 anos de exis-
tência da ASPASES.

Com dicas práticas sobre a saúde 
o evento deu a contribuição para 
melhorar o dia a dia de todos os 
associados à ASPASES. 

Encontro anual sobre “Prevenção da Saúde na Terceira Idade” reuniu aposentados(as) telefônicos
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