Informativo - Setembro/2016

Arraiá de muita alegria e animação é com a gente!
Aspases

O arraiá de 2016, realizado no dia 28 de julho,
contou com grande participação dos integrantes para produzir a decoração, comidas típicas e
muito mais. Outro ponto alto da festa julina foi
a quadrilha e o forró que
animaram a festança até
o final do dia! Pg.3

Novo local marcado para festa de confraternização

Conheça nossos
grupos do
Whatsapp e
permaneça em
contato
Pg.4
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A festa deste ano vai
ter um lugar mais amplo
e confortável para todos
os nossos associados, família e amigos que quiserem comparecer. Será no
CEG - Centro Esportivo
Garoto, em Vila Velha, no
dia 3 de dezembro. Não
fique de fora! Pg.4

Sesi oferece
vários serviços
médicos
gratuitos para
a população Pg.3

A nova diretoria
da Aspases já
está no posto!
Veja os novos
integrantes Pg.2
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Editorial
Ocorreu
recentemente
a
eleição para a nova Diretoria
da Aspases e constatamos mais
uma vez a falta de interesse dos
telefônicos aposentados em
participarem da administração da
entidade, que é destinada a cuidar
e representar nossos interesses.
Falta de tempo, outros
afazeres,
compromissos,
entidade localizada em local
inadequado, questões políticas,
mágoas, enfim são inúmeros os

motivos que ouvimos de pessoas
para justificar essa ausência e
consequentemente fazer com
que algumas pessoas idealistas
e dedicadas se revezem, na
administração da entidade.
São muitos os desafios
que estão colocados para os
aposentados
telefônicos
e
somente com uma entidade
representativa, forte e unida
teremos chance de superá-los. E
isto, só conseguimos com a maior
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Novo site Aspases
A Diretoria da Aspases está
desenvolvendo o novo site da
entidade, através da contratação
de TIAGO DEOLINDO DA COSTA –
ME que possibilitará aos associados
conhecer e acompanhar as
atividades da associação, bem
como, oportunizar o dialogo

Fica aqui o nosso alerta para
que todos reflitam sobre essa
realidade e se perguntem:
QUE ASPASES QUEREMOS?

GRUPO DE VISITAÇÃO

Eleita nova diretoria
da Aspases para o
biênio 2016 a 2018

Com inscrição de chapa única,
foi eleita no dia 31 de maio de 2016
a nova Diretoria, para o mandato
de Julho/2016 a Junho/2018,
Confira a constituição de cada
diretoria recém empossada:

participação e engajamento dos
associados nos rumos da sua
associação.
Participe! Venha contribuir
com as suas experiências para
fortalecer a entidade que defende
seus direitos.

virtual. Previsão de funcionamento
Setembro/2016.

No dia 21 de junho o grupo
de visitadores, responsáveis
pelas visitas aos colegas que
se encontram enfermos em
suas residências, hospitais,
clinicas e entidades de longa
permanência, reuniu-se sob a
coordenação de Graça Elizio
para avaliar e discutir assuntos
de interesse do grupo,
constando da agenda:
• Confecção de camisas
• Confecção de cartão de visita
• Ajuda de custo para
combustível, quando em
viagens intermunicipais
• Representantes em Cachoeiro,
Colatina, Linhares e Guarapari
• Companha de fraldas
geriátricas
• Analise das pendencias
existentes
• Agendamento de outras
visitas
Todos os assuntos discutidos
já estão em andamento e
a capacitação prevista para
SETEMBRO.
Ao grupo de visitadores da
ASPASES, parabenizamos pelo
importante e imprescindível
trabalho realizado que é
traduzido como um ato de
amor ao próximo.
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No dia 28 de julho aconteceu
no Clube dos Oficiais, na Praia de
Camburi, a Festa Julina da nossa
Associação
O evento bombou! O local
bastante aprazível, a ornamentação
linda, a música alegre e animada de
RUBIA FIALHO e seu teclado, com
muito forró, dança e a tradicional
quadrilha, proporcionaram as
condições necessárias, para que a
festa fosse do agrado de todos, sem
contar, é claro com a farta variedade
e gostosa comida típica que foi
compartilhada pelos presentes.
Mais uma vez, a Aspases
cumprindo com o seu papel,
proporcionou esse encontro social
aos seus associados, buscando o
reencontro de velhas amizades e
possibilitando horas agradáveis
de lazer.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Estamos programando a
atualização cadastral dos
associados da Aspases, através
de contato telefônico, que deverá
ter início ainda em agosto.
Posteriormente divulgaremos o
nome dos voluntários que farão
esse contato.

TELEFONES ASPASES

Além dos telefones 3223-1700
e 3222-6371 já está disponível
o celular número 9-8895-9526
para contato com a Aspases,
facilitando a comunicação.

SESI OFERECE ATENDIMENTO
MÉDICO À ASSOCIADOS

O SESI possibilita o atendimento
no campo da saúde à
comunidade em geral. Para
utilizar esses serviços, o
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O arraiá da Aspases foi bom demais!

Aos organizadores do evento e
a todas as pessoas que colaboram
direta e indiretamente para sua
realização o nosso agradecimento.
Um obrigado especial aos doadores
das fraldas geriátrica para o

interessado deverá fazer a
‘’carteirinha do SESI’’, na Unidade
local, ou, na escola do SESI da
região onde mora. Confira os
benefícios do serviço:
• DOCUMENTO NECESSÁRIO APOSENTADO:
Carta de concessão do benefício
do INSS/CPF/Carteira de
Identidade/ Foto 3 x 4;
• DEPENDENTES: Certidão de
nascimento (filhos) / certidão de
casamento (cônjuge) /Foto 3x4
de cada dependente (filhos até 5
anos, não é necessária foto);
• SERVIÇOS OFERECIDOS:
Exames laboratoriais;
Atendimento médico em
consultório: clinico geral,
oftalmologia, pneumologia,
cardiologia e otorrinolaringologia;
Especialidades médicas
terceirizadas: Neurologia,
ortopedia, hematologia, pediatria,
dermatologia, endocrinologia;

atendimento social aos nossos
colegas. O agradecimento especial
ao Dejair, que sem a sua efetiva
participação, a festa não seria
possível.
O ano que vem, tem mais!

• EXAMES TERCEIRIZADOS:
ecocardiograma,
eletroencefalograma, holter,
mamografia, mapa cardiológico,
radiografia, teste ergométrico,
ultrassonografia;
Odontologia: Tratamento de
canal, periodontia e prótese;
• CUSTO: Para o atendimento
médico em consultório o
valor atual é de R$ 50,00
(cinquenta reais). Para os demais
atendimentos, o custo é variável
de acordo com a especialidade e
exames.
CONTATO SESI
Mais informações podem ser
obtidas diretamente com o SESI.
- Telefone: 3232-1700
- E-mail: sesiclimica@findes.org.br
- Endereço: Rua Candido Portinari,
27 – Ed. River Center, 9 andar
– Santa Luiza – Vitória – CEP:
29045,415 – Espírito Santo
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Festa de confraternização
2016 – Aspases e Sinttel
Aspases

Divulgação

TELEST

’’A HISTÓRIA DA
TELEST ’’ - PARTICIPE
DESTE PROJETO

Bem-vindo à Festa de
Confraternização ASPASES e
SINTTEL 2016.
Já estamos trabalhando nos
preparativos para a Festa de
Confraternização 2016, que será
realizada no dia 3 DE DEZEMBRO
(SÁBADO).
Buscando um local que
proporcione
melhores
condições de conforto e
bem estar aos participantes,
optamos pelo CEG – Centro

Esportivo Garoto – situado na
Av. Ministro Salgado Filho – 712
– Soteco – Vila Velha. Marque
na sua agenda para comparecer
a esse compromisso com seus
amigos e ex-colegas da TELEST
/TELEMAR.
Os
convites
estarão
disponíveis para venda a partir
do DIA 3 DE OUTUBRO ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO/2016.
AGUARDE INFORMATIVO COM
MAIS DETALHES SOBRE A FESTA.

Conheça os grupos do whatsapp
Diversos
companheiros
da
extinta
Telest vêm se
o rg a n i z a n d o
ASPASES em grupos nas
redes sociais,
buscando
os contatos frequentes, batepapos, informações e até mesmo
encontros pessoais em lanches,
almoços e churrascos.
A animação desses reencontros
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traduz em momentos agradáveis
e participativos desses grupos.
O espírito generoso e solidário
também
se
faz
presente
através da doação de fraldas
geriátrica para as obras sociais
da Aspases. Ao grupo Telest e
Grupo das telefonistas o nosso
agradecimento.
Contato com o grupo Telest
– Sandra 9.9755-2370 – grupo
das telefonistas – Graça Elizio
9.8895-9529.

A Aspases está planejando
desenvolver
um
projeto
visando organizar a história da
Telest, ou das telecomunicações
no Espírito Santo.
Para tanto, necessita de
pessoas
voluntarias
que
estejam interessadas em
trabalhar
nesse
projeto,
tendo como ponto de
partida organizar o material
fotográfico, fitas, vídeos que
a Aspases dispõe, bem como,
realizar, entrevistas, pesquisas
e até mesmo buscar apoio em
órgãos que possam colaborar
nesse objetivo.
Se você tem perfil para esse
trabalho e gostaria de participar
desse empreendimento, ligue
para a Aspases e deixe seu
nome e telefone.

PROCESSO 1471 – PL
– AÇÕES DA LINHA
TELEFÔNICA
Este
processo
referese
à
participação
dos
empregados nos lucros da
TELEST, beneficiados com
ações correspondentes a uma
linha telefônica. Depois de
percorrer as várias instancias
da justiça, teve decisão final
do STF favorável à empresa.
Com esta decisão o processo
foi encerrado sem êxito para os
empregados.
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