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Convocada Eleição para
 a Diretoria da Aspases

N
o dia 31 de maio, haverá 
eleição para a DIRETORIA 
e CONSELHO FISCAL da 
ASPASES referente ao 

biênio 2016/2018. A Assembleia 
eleitoral será realizada na sala de 
reunião da Associação, no horário 
das 14 horas às 17 horas.

A eleição é a prática da cida-
dania e a continuidade e fortale-
cimento da associação. Portanto, 

todos os associados em condição 
de voto, estão convocados para 
participar dessa Assembleia Elei-
toral que escolherá a nova Direto-
ria e Conselho Fiscal.

A comissão eleitoral, que con-
duzira o processo, é constituída 
pelos associados José Luiz Sar-
mento e Luiz Alves Filho e o assis-
tente administrativo da Aspases, 
Dejair Silva dos Santos.

CALENDÁRIO 
ELEITORAL

• 15/04 – Publicação do 
Calendário Eleitoral no quadro 
da Aspases;

• 27/04 – Publicação do 
Calendário Eleitoral no 
Informativo da Aspases;

• 25/04 a 26/05 – Registro de 
Chapas;

• 26/05 – Publicação no quadro 
de aviso da Aspases das chapas 
registradas, que concorrerão à 
eleição;

• 31/05 – Eleição das 14h às 
17h – Assembleia Eleitoral no 
Auditório do SINTTEL – ES;

• 01/07/2016 – Posse da Chapa 
Eleita

Solicitamos aos 
interessados em participar 
da eleição para formarem 
e registrarem suas chapas, 
conforme o Regulamento 

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 
em conformidade com o Art. 37º e 40º do Estatuto Social, convoca todos 
os seus associados/as, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL, que será 
realizada no Auditório do SINTTEL-ES, situado na Rua Barão de Monjardim, 
251 - Centro - Vitória (ES), no dia 31/05/2016, 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 Diretoria Executiva dos exercícios 
de 01/07/2014 a 30/06/2016;  

2. Eleição dos membros da Diretoria Executiva para o mandato de 
01/07/2016 a 30/06/2018; 

Veja o regulamento 
eleitoral na
página 3

Vote, se 
responsabilize. 

Fortaleça a 
Aspases
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Como vem ocorrendo trimestralmente, em JULHO comemo-
ramos o aniversário dos associados nascidos em ABRIL/MAIO 
E JUNHO. Como é bom completar mais um aniversário. Melhor 
ainda é ser cumprimentado(a) pelos amigos. Ser lembrado(a). É 
sempre um encontro muito especial e festivo.

VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO NA ASPASES.

Rua Barão de Monjardim, 251  
Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-390 

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

E-mail: contato@aspases.org.br
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Noticias da Sistell
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EDITORIAL

RECEBIMENTO DO 
PECÚLIO SISTEL

O assistido da Sistel portador de uma 
das doenças abaixo e isento de Imposto 
de Renda, poderá solicitar a antecipação 
de até 50% do valor do pecúlio por morte.

As doenças previstas na legislação da 
Receita Federal são: 

AIDS, ALIENAÇÃO MENTAL, CARDIOPATIA 
GRAVE, CEGUEIRA, CONTAMINAÇÃO POR 
RADIAÇÃO, DOENÇA DE PAGET EM ESTADO 
AVANÇADO, DOENÇA DE PARKINSON, 
ESCLEROSE MÚLTIPLA, ESPONDILOARTROSE 
A N Q U I LO S A N T E, F I B R O S E  C Í S T I C A , 
MUCOVISCIDOSE, HANSENÍASE, NEFROPATIA 
GRAVE, HEPATOPATIA GRAVE, NEOPLASIA 
MALIGNA, PARALISIA IRREVERSÍVEL E 
INCAPACITANTE, TURBERCULOSE ATIVA.WW

Iniciando as atividades do ano 
de 2016,  o Grupo de Visitação 
se reuniu nos dias 23/02 e 05/04, 
fazendo avaliação dos casos exis-
tentes, novos casos e discutindo 
alternativas para aperfeiçoamen-
to do trabalho. 

Em 07/04 aconteceu o primei-
ro encontro dos aniversariantes. 
Foram homenageados os asso-
ciados com datas natalinas dos 
meses de janeiro, fevereiro e 
março. São momentos de ale-
gria, descontração, depoimentos, 
abraços e, claro, alguns “comes e 
bebes” e o tradicional parabéns 
para você. Aos aniversariantes 
trimestre, parabenizamos, dese-
jando vida longa com alegria e 
saúde.

A Importância da Amizade

A
migos são pessoas in-
dispensáveis em nossas 
vidas. Ninguém vive sem 

e, normalmente as amizades são 
feitas em determinadas épocas.

Amigos de infância, do colégio, 
do trabalho, da faculdade, etc... 
Mas, sempre é tempo de fazer 
novos amigos em qualquer época 
de nossas vidas.

È importante estarmos abertos a 
conhecer novas amizades, porque 
a vida da gente vai tomando ru-
mos diferentes e sem que queiramos 
há afastamentos naturais.

E, quando ocorre a possibilidade 
de se fazer novas amizade, sempre 
há um crescimento em nossa vida, 
devido as diferentes formas de ser, 
agir, de pensar de cada pessoa.

Na fase adulta o processo para 
construirmos novas amizades é sem-
pre mais difícil porque participamos 
de menos grupos.

Daí a importância fundamental 
de participarmos de algum grupo, 
comunidade, associação, igreja, etc.

Não dá para vivermos sem os 
amigos. Lembrar que eles estão 
por perto é muito importante 
para nossa saúde emocional. Além 
de ser fundamental para o bem-
-estar mental, ter amigos também 
faz bem ao coração e corpo. Ou 
seja, deixa todo mundo mais feliz.

Portanto, procuremos sempre 
cultivar nossas amizades, lem-
brando sempre que a AMIZADE 
está acima de qualquer ideologia 
política, de religião, de raça, de cor, 

de opção sexual, etc. e lembrando 
sempre que o RESPEITO, A CONFIAN-
ÇA E A TOLERANCIA são palavras 
chaves nessa troca tão importante 
para o nosso crescimento como seres 
humanos.

A diretoria

INFORMES ASPASES: 

ANIVERSARIANTES
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REGULAMENTO 

ELEITORAL
No dia 31/05/2016 realizar-se-á eleição 

para eleger os membros da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da Aspases. 
Essa eleição reger-se-á pelo seguinte 
Regulamento: 

I – DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 1º - O presente Regimento tem por 
finalidade estabelecer procedimentos 
para a realização de eleições para a 
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal 
da Aspases, conforme determinação do 
artigo 40º do Estatuto Social da Aspases.

II – DA PARTICIPAÇÃO  
Art. 2º - Poderão participar todos os 
associados da Aspases, em dia com suas 
obrigações sociais e com um mínimo de 
6 (seis) meses de filiação.

III – DA CONVOCAÇÃO DAS ELEI-
ÇÕES E DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 3º - A convocação das eleições 
será feita pela Diretoria Executiva, com 
a indicação da data de realização da 
eleição e da designação da Comissão 
Eleitoral. 

Art. 4º - O processo eleitoral será con-
duzido pela Comissão Eleitoral, constitu-
ída pelos 3 (três) membros designados 
pela Diretoria Executiva, destacando uma 
dessas pessoas para presidi-la. 

Parágrafo 1 - Caso algum membro da 
Comissão Eleitoral venha a ser candidato, 
deverá ser substituído.

Parágrafo 2 - A Comissão Eleitoral, se 
desejar, recrutará voluntários que servi-
rão de mesários e escrutinadores.

Art. 5º - O calendário eleitoral elabo-
rado pela Comissão Eleitoral será afixado 
nos quadros de aviso da associação, ime-
diatamente após a sua definição.  Além 
disso, deverá ser publicado também, no 
informativo da Aspases com pelo menos 
30 (trinta) dias antes da data de realiza-
ção da eleição.

Art. 6º - A Comissão Eleitoral operará o 
processo de votação e de apuração. 

IV – DO REGISTRO E IMPUGNAÇÃO 
DE CANDIDATOS

Art. 7º - As eleições se darão por cha-
pas completas com candidatos a todos 
os cargos da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes.

Art. 8º - Poderão compor as chapas 
todos os associados da Aspases, em dia 
com suas obrigações sociais e com um 
mínimo de 6 (seis) meses de filiação.

Art. 9º - O registro de chapas deverá 
ser efetuado na Aspases, no período de 
25/04/2016 a 26/05/2016. 

JORNAL DA ASPASES - ABRIL2016

De acordo com o calendário de 
eventos da Aspases, ocorreu no dia 
31 de março no Centro de Treina-
mento Dom joão Batista na Praia 
do Canto, o IV ENCONTRO DOS 
ASSOCIADOS DA ASPASES, reunindo 
aproximadamente 60 participantes.

Após a abertura feita pelo presi-
dente da Associação, Francisco de 
Assis Nobre Souto, tivemos informa-
ções gerais de interesse dos associa-
dos, prestados pelo colega Augusto 
Feeltmann Silva. Em seguida, ainda 
pela parte da manhã, tivemos duas 
palestras:

GOLPES – Como Prevenir-se? Pro-
ferida pelo Técnico em Segurança 
Eletrônica  Marcos Artur de Almeida 
Bacalhau em que foram abordados 
os crimes financeiros contra apo-
sentados e pessoas idosas: estelio-
natário, saídas de banco, exploração 
financeira cometidas por estranhos 
(telefone, internet, etc), cometidas 
por familiares e cuidadores, entre 

outros. 
ESPIRITUALIDADE, MISSÃO 

TERRENA E FINITUDE, onde a 
professora Dalva Silva Souza Silva 
discorreu sobre a trajetória do ser 
humano pela vida, abordando prin-
cipalmente a questões da morte, 
que em nossa sociedade e tratada 
como tabu.

Após o almoço que foi realizado 
no próprio local, aconteceu a orien-
tação e a aula prática “DANÇAR – Por 
que não?” ministrada pelo  professor 
de dança de salão Elias Adriano da 
Silva, ressaltando a importância e 
resultados da dança na saúde das 
pessoas.

E, finalizando tivemos o BINGO 
RECREATIVO, com brindes repre-
sentados por “VALES COMPRA”nos 
valores de R$ 150,00 (dois vales), R$ 
200,00 e R$ 300,00, sendo ganha-
dores: Ignez Guasti, Alceu Albani e 
Sebastião Mendes da Silva ficando 
com os dois últimos brindes. 

Aconteceu o IV Encontro
dos Associados da Aspases
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Cantinho da 
Saúde

Qual a diferença entre  
DENGUE, ZIKA VIRUS 

E CHIKUNGUNYA ?
O mosquito aedes aegypti tem sido combatido há 

anos em todo o Brasil. No entanto, nos últimos meses a 
batalha foi intensificada devido à capacidade de adapta-
ção do inseto, que agora é transmissor de outras doenças 
além da dengue, como zika vírus e chikungunya. Apesar 
de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, elas apre-
sentam sintomas diferentes e necessitam de cuidados 
especiais.

DENGUE
Existem quatro tipos de dengue, segundo a in-

fectologistas e professora da universidade Federal 
de São Paulo, Nancy Bellei. A doença pode ser ainda 
mais grave quando a pessoa for infectada pela se-
gunda vez. Por isso, é necessário conhecer os sinto-
mas e adotar medidas de prevenção.

Os sintomas vão de febre elevada, cansaço e dor 
de cabeça até fortes dores abdominais, sinais de 
desmaio e náusea (alertas que também indicam a 
dengue hemorrágica). ``Potencialmente, a dengue 
hemorrágica é a mais grave em termo de mortalida-
de``, diz Mancy

ZIKA VÍRUS
Também existem dois tipos de zika vírus, o africano e 

o asiático (transmitido pelo aedes aegypti no Brasil). ``A 
doença é benigna na maioria dos pacientes. Contudo, 
em alguns casos, pode causar um distúrbio neurológico 
chamado síndrome de Guillain-Barré``, explica a infecto-

logista.
A síndrome, que pode paralisar os membros inferiores 

e superiores, é uma das associações que têm sido feitas a 
esse vírus, além da condição neurológica grave chamada 
microcefalia nos fetos, fator que tem preocupado todos 
o Pais, especialmente gestantes. Somente em 2015 foram 
registrados 2.782 casos no Brasil, segundo o Ministério da 
Saúde.

CHIKUNGUNYA
A chikungunya atinge as pessoas causando febres ele-

vadas e se diferencia das outras duas doenças por gerar 
fortes dores nas articulações. “O que chama mais atenção 
é que alguns pacientes evoluem até uma artrite crônica”, 
destaca Mancy

TRATAMENTO E PREVENÇÃO
Assim que os sintomas forem identificados, é impor-

tante procurar um médico. A prevenção contra dengue, 
zika vírus e chikungunya é feita pelo controle e afasta-
mento dos mosquitos.

Fique atento quanto à limpeza de sua casa e de seu 
bairro, para que nenhum recipiente com água parada ou 
acúmulo de lixo possa servir de criadouro para as larvas.

Além disso, utilize telas em janelas e portas, use roupas 
compridas, sempre que possível, e aplique repelente dia-
riamente nas áreas do corpo que estivem expostas.

Fonte: transcrito do Jornal da AXISMED
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Ë bom viajar com os amigos! Conheça as excursões e 
passeios previstos para o ano:

Parceria Aspases x Regina Ronchi Turis-
mo
CONSERVATÓRIA – RJ   de 20 a 22/maio 2016

DIAMANTINA – MG

Datas disponíveis para a VESPERATA:

DIAS: 4/junho - 25/junho – 9 e 16/julho – 17/setembro de 
2016

RAPOSO – RJ - DATA: 10 a 12 de junho/2016

Parceria Aspases X Vida Bella Turismo
TRES SANTAS - ES - de 30/abril a 1/maio/2016

AGUAS DE PINON – ES   de 18 a 19/junho/2016

CAMPOS DO JORDÃO – SP   de 4 a 8 de setembro/2016

Para informações e reserva entre em contato com a AS-
PASES pelos telefones (27) 3223-1700 / 3222-6371 e pelo 

PASSEIOS E EXCURSÕES

DIAMANTINA- MG


