
Todo final de ano é tempo de 
reflexão. É o momento de 
realizarmos um balanço, de 
revermos o que deu certo, de 
aprendermos com o que não deu tão 
certo, de nos organizarmos, 
melhorarmos e planejarmos o futuro. 
 

Vivemos um ano atípico. Um ano de 
pandemia, de incertezas, muitas 
tristezas, angústias e medos, mas 
também de redescobertas, 
inovações, empatia e de alegrar-se 
com aqueles que triunfaram contra 
um vírus devastador. 
 

Para nós, da ASASTEL, foi um ano 
desafiador. Um ano que, embora 
complicado em diversos sentidos, 
nos trouxe muita união, trabalho, 
empenho e superação, terminando 
todos engrandecidos com o apoio e o 
orgulho transmitidos por muitos em 
fazer parte desta Associação.
 

No início do ano, por motivos de 
saúde, nossa Diretora-Presidente 
licenciou-se, assumindo o leme, de 
forma interina, a Diretora Vice-
Presidente, que, apesar de 
experiente, navegou em mares 
agitados e não antes conhecidos. 
Aliás, apesar de muitos dos nossos 
Associados serem tarimbados e 
calejados, o que vivenciamos hoje é 
uma adversidade não antes 
enfrentada.
 

A Diretoria Executiva, contando com 
colaboradores dedicados, agiu com 
firmeza no combate das fakes news 
divulgadas sobre a Associação, e,  

em suas pretensões. Diálogo para 
com os não esclarecidos, diálogo 
para afirmar conquistas, diálogo 
para demover injustiças, diálogo 
para firmar compromissos, diálogo 
para evitar litígios penosos e 
onerosos, diálogo para expor, com 
transparência, seus motivos e suas 
ideias.
 

Diante de um cenário inabitual, 
conseguimos nos comunicar de 
forma inovadora, nos reunimos on-
line, realizamos palestras, aulas e 
atividades com intenção de 
incrementar a qualidade de vida dos 
nossos Associados, trazer 
conhecimento e fomentar a 
socialização virtual. 
 

Sem comunicação, seja qual for, não 
se vai longe. Sem tolerância, o 
caminho, para todos, é nebuloso. 
Que o ano de 2021 nos traga 
excelentes notícias e que possamos 
trilhá-lo com muita serenidade, 
esbanjando saúde e alegria.
 

Um novo amanhã não se constrói 
apenas com boas intenções. É 
preciso muito comprometimento e 
seriedade, pois a ASASTEL é de 
todos nós.
 

Agradecemos, muito, a todos os 
Associados que nos apoiam, 
incentivam, elogiam, criticam com 
sapiência e que sabem tão bem tudo 
o que a ASASTEL faz. 
 

Diretoria Executiva da ASASTEL

 

Com muita consciência e 
discernimento, tomou atitudes 
que buscaram, sempre, 
esclarecer, desmitificar, ponderar 
e justificar os atos praticados.
 

É fato que a defesa do Associado 
é e sempre será o objetivo maior 
da ASASTEL, havendo, daqueles 
que a representa, coragem e 
responsabilidade para preservá-
la, mantendo-se, de forma 
concomitante, os direitos e 
garantias dos seus 
representados.

A história da Associação 
confunde-se com a história de 
muitos que hoje, diga-se, de 
forma altruísta e temporária, 
aqui estão direcionando esforços, 
tempo e empenho, sem qualquer 
contraprestação, senão zelar e 
proporcionar o melhor para os 
seus Associados, consolidando, 
cada vez mais, o modelo e 
atuação da ASASTEL. 
 

Respeito, diálogo e cooperação 
não são apenas qualidades, mas 
princípios, para nós, basilares. E 
diálogo, num momento tão difícil 
de acontecer, foi que a ASASTEL 
procurou, manteve e foi exitosa  
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EUNICE SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA MG

GLAURA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RJ

ROSA MARIA BELEM TEIXEIRA RJ

Sejam Bem-Vindas!



Diretoria Executiva: 
Maria Adelaide Abreu Lima (Presidente)
Dagmar Abreu Sousa Correia (Vice-Presidente)
Eudete Pereira (Seguridade)
José Carlos Nunes Pereira (Sociocultural e Repr. Regional)
Luiz Carlos Bittencourt (Financeiro)
 
Representações Regionais: 
(AL) Ivan Barsand de Leucas 
(AM) Antonio Eleny P. Rodrigues
(BA) Edva Magalhães Pacheco
(CE) Sandra de Borba e Veloso 
(DF) Elizabeth C. de Pinho Fragoso (Escritório)
(ES) Heraldo Gonçalves Fogos
(MA) Raimundo Pereira da Silva 
(MG) Leila Maria Diniz Dias (Escritório)

                 NOTAS RÁPIDAS
 

Pedido de Licença! A Diretora-Presidente da ASASTEL, Sra. Maria Adelaide Abreu Lima, continua, por 
motivos de saúde, licenciada.  A presidência permanece sendo exercida, de forma interina, pela Vice-
Presidente, Sra. Dagmar Abreu Sousa Correia.
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Regulamento! A ASASTEL mantém o diálogo com a TELOS e a TPA Saúde sobre o Regulamento do plano de saúde 
aos participantes do PBD da Fundação, já tendo apresentado suas sugestões e considerações. Acredita-se que, em 
meados de janeiro, tal instrumento seja colocado em consulta pública.

 
Reajustes! Aos Aposentados e Pensionistas do PCV I que optaram pela rentabilidade da Conta Coletiva, o reajuste 
foi de 18,988%, já descontada a taxa de juros de 6% quando da determinação do benefício e de 22,454% para os 
que tiveram antecipação de 3% de juros na concessão, isso tudo de acordo com os resultados obtidos pela TELOS. 
Já os Aposentados e Pensionistas do PBD e do PCV I que optaram pelo IGP-DI, tiveram o valor do benefício mensal 
reajustado em 24,283%.

 
Eleição! Em novembro, na TELOS, foram eleitas as 2 (duas) chapas mais votadas para preencher as 2 (duas) vagas 
de membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Deliberativo e a única chapa inscrita para preenchimento 
de 1 (uma) vaga de membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal. Conselho Deliberativo: Chapa 11 
(Carlos Augusto Moreira Machado / Norma Isaura Ramos Thomaz Dias) e Chapa 12 (Valmiro Zainotte Pitzer / Helio 
Manoel Dos Santos Filho). Conselho Fiscal: Chapa 100 (Tércio Galdino de Lima / Helio Losito).

Novidades!  Já no início do próximo ano a ASASTEL abrirá novas turmas on-line de idiomas e estimulação de 
memória. Há muitas ideias de conteúdo e atividades a serem realizadas. Participem, fiquem atentos e nos 
acompanhem nas mídias digitais!

Psicologia! Para nossos Associados de Belo Horizonte, Minas Gerais, de janeiro a fevereiro de 2021, a consulta com 
a psicóloga Dra. Aline D’Ávila Barbosa será, a título de experimentação, gratuita, sendo realizada no endereço da 
Representação Regional da ASASTEL naquela localidade. Maiores informações pelo telefone nº (31) 3222-5236, com 
a Representante Leila Maria Dias.

Informativo!  Assim como o antecedente, este Informativo é enviado por e-mail aos Associados e disponibilizado 
nos canais virtuais da ASASTEL, não havendo versão impressa, tendo em vista todos os obstáculos e dificuldades 
impostas pela pandemia.

Recesso! No período de 24/12/20 a 03/01/21, não haverá expediente na ASASTEL.

Parabéns! Dia 24/01/2021 comemora-se o Dia Do Aposentado. Nossa homenagem a todos que sempre acreditaram 
no futuro.

ANTONIO JOSÉ DUFFLES DE A. AMARANTE RJ
ARIOVALDO GAMA RJ
AROLDE DE OLIVEIRA RJ
CARLOS ORLANDO TAVARES VIEIRA RJ
EDMUNDO LOPES MOREIRA FILHO RJ
FERNANDO FERREIRA JORGE SP
GERALDO DA SILVA MG
JORGE ALBERTO FISCHER DF

É com imenso pesar que a ASASTEL informa sobre os falecimentos, muitos em decorrência da grave pandemia 
causada pelo novo coronavírus. Que o tempo seja capaz de transformar a dor da perda em uma saudade serena 
que acalme o coração e traga paz. Nossas reverências e solidariedade a toda família e amigos.

OBITUÁRIO

(MG) Juiz de Fora Devaldo de Souza, Elvia de Paiva Queiroz,
Paulo Magaton Aleixo
(MG) Uberlândia Satyro de Souza / Elaine Lara de Oliveira Zuza
(MG) Uberaba Ênio Cobo 
(PA) Luiz Roberto Miranda Barbosa
(PR) André Wszotek 
(RJ) Zona Oeste Oswaldo Machado
(RN) Astrogildo Fulgêncio de Medeiros
(SC) Manoel Pereira Filho
(SE) Romeu Batista Santana
(SP) Bauru e localidades vizinhas: Cezar Lopes
(SP) Francisco Aliperti Neto
 
Editores: Equipe ASASTEL
 
Diagramação: Soultec Tecnologia e Serviços de Informática 

EXPEDIENTE

LEONICE LOPES DE SOUZA SANTANA SP
MANOEL MOREIRA DA SILVA FILHO RJ
MARIA JOSÉ TEIXEIRA RJ
OCTACILIO PAZINI MG
OVIDIO CÉSAR MACHADO BARRADAS RJ
PEDRO PAULO W. DE LEONI RAMOS RJ
THALES JUSTA DE ALMEIDA SIMÕES RJ
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Realizada na Matriz de Santa Rita, igreja onde 
tradicionalmente nos reunimos para celebrar o aniversário da 
nossa Associação, a cerimônia este ano, como tudo mais, foi 
diferente, mas não menos emocionante.
 

Em função das medidas restritivas impostas pela pandemia, a 
missa on-line nos privou daquele momento final de 
congraçamento, abraços e felicitações mútuas, mas, em 
compensação, permitiu que os Associados de fora da cidade 
do Rio de Janeiro pudessem assistir à bela celebração 
conduzida por Padre Marcelo Nascimento que, com sua 
homilia, nos levou a refletir sobre os tempos atuais que, 
apesar de parecerem únicos, são uma repetição da história 
da humanidade, sempre marcada por conflitos, insucessos e 
fracassos.
 

Lembrou-nos o quão difícil é tomar decisões que nos 
mantenham fiéis aos nossos objetivos, com ética, 
responsabilidade e respeito ao próximo. Padre Marcelo 
Nascimento nos fez recordar de difíceis decisões que tivemos 
que tomar este ano, fugindo das opções mais fáceis e que, no 
nosso entendimento, colocariam em risco a saúde da maioria 
dos nossos Associados diante da pandemia que insiste em 
nos ameaçar.
 

Difícil não associar os “mortos de espírito” que, nas palavras 
do Padre, agem sem compromisso, com os que tentaram 
desconstruir um trabalho de dedicação e de defesa dos 
interesses dos Associados, com infâmias. 
 

Por fim, como se tivéssemos encomendado, nosso celebrante 
terminou a missa com palavras de esperança e pedindo: 
“Que Deus conceda à ASASTEL a sabedoria, os dons do 
espírito, a coragem e o discernimento, para que nestes 
tempos difíceis e caóticos ela (a Associação) se proponha a 
permanecer firme”.
 

Por Eudete da Silva Pereira
Diretora de Seguridade da ASASTEL

34º ANIVERSÁRIO DA ASASTEL
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Maria Luisa Batista Siqueira - RJ
Parabéns minha querida ASASTEL que só alegria nos dá, sempre está em nosso socorro sem medir esforços. Fora 
os funcionários sempre gentis e solícitos que não vou citar nomes pra não cometer injustiça. Muitas felicidades! 
Que Deus abençoe e proteja sempre a todos vocês. Feliz Aniversário! Mil beijos!!!!!
 

Aliene Quitete - RJ
Quanta alegria parabenizar a essa Associação! Tenhamos muitos outros anos para nos abraçar! Muito orgulho 
ASASTEL de participar da sua existência, da sua história!
 

Alvaro Oliveira - RJ
Parabéns por mais um ano de existência. Estamos todos em festa!
 

Luiz Carlos Nascimento - SE
Meus parabéns a toda a equipe de trabalho, bem com os filiados da nossa ASASTEL!

MURAL DOS ASSOCIADOS
ANIVERSÁRIO DA ASASTEL

José Carlos De Araújo Sousa - AM
Parabéns ASASTEL pelos seus "34 ANOS" de muitas realizações em prol dos seus 
Associados!
 

João Batista Silva - SP
Parabéns, ASASTEL! Que seja cada vez mais forte na defesa de nossos direitos!!!
 

Irene Raposo - RJ
Parabéns e muito sucesso pra nossa ASASTEL, que logo possamos nos reunir e 
confraternizar. Saudades!!!
 

Maria Regina Gomes Correa - PR
ASASTEL, parabéns pelos 34 anos de existência nos assistindo com todo carinho que vocês 
continuem esse lindo e maravilhoso trabalho. Obrigada por vocês existirem!

No final do ano passado, o mundo se surpreendeu com a notícia da “chegada” de um vírus. Mas, para nós, o 
impacto teve início em meados de março. Foi algo totalmente novo para a população atual, pois a última 
pandemia ocorrida foi a “gripe espanhola”, que durou três anos (1918 a 1920). 
 

Mas a que estamos vivenciando, segundo as autoridades e cientistas, já era esperada por causa do estilo de vida 
contemporâneo e das mudanças climáticas.  Tudo isto provocado pela intervenção humana.
 

Este mundo individualista, materialista, globalizado, estava “colocando” o homem na condição primitiva de “cada 
um por si”, como se voltássemos à animalidade da selva, reduzindo as noções de moralidade a um quase nada.
 

Mas a pandemia parece ter colocado um “freio” em nossos atos e atitudes, pois mudanças de hábitos, alterações 
comportamentais e estilos de vida estão sendo transformados. Enfim, uma grande metamorfose, tal qual a 
“transformação da lagarta em borboleta”.
 

A vivência em confinamento com isolamento social, que nos deixava angustiados, ansiosos, carentes, aos poucos, 
foi sendo abrandada pelos contatos virtuais, as, agora famosas, “lives”.
 

A solidariedade, sem dúvida, foi o divisor na vida das pessoas. Durante a pandemia, as ações solidárias se 
multiplicaram! A sociedade estava carente de empatia, respeito, tolerância, carinho e amor. E foi, neste momento 
de ruptura, que surgiram os voluntários, acenando com a perspectiva e esperança de dias melhores.
 

Somos nós os responsáveis para mudar tudo isto, mas, precisaremos, antes de mais nada, deixarmos de lado o 
orgulho e o egoísmo e praticarmos a humildade e a caridade. É assim que a humanidade sairá melhor!
 

Infelizmente, tivemos histórias interrompidas de pais, filhos, avós e amigos. Vidas que não resistiram à força 
desta pandemia. Sentimento de impotência diante da “perda”, que dói. Contudo, não nos desesperemos, e sim, 
lembrar-nos daqueles momentos marcantes vividos com nosso ente querido. O tempo será o melhor “remédio” 
para apaziguar as dores da alma! 
 

E nesta oportunidade, a ASASTEL quer expressar os sentimentos de profunda tristeza e se solidarizar com os 
familiares e amigos dos Associados que partiram após cumprirem seu papel entre nós. 
 

Para reflexão, finalizo com um ensinamento de Dalai Lama, monge budista tibetano, que recebeu o Prêmio Nobel 
da Paz de 1989:
 

“Siga os Rs: Respeito por si mesmo, Respeito pelos outros e Responsabilidade pelas suas ações”.
 

Por José Carlos Nunes Pereira
Diretor Sociocultural e de RR's da ASASTEL

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO
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O ano de 2020 foi, sem dúvida, um ano de muitas dificuldades e sofrimento para todos. Mas foi também de muita 
luta para os participantes da TELOS, em especial, os do PBD, que enfrentaram um complexo processo de mudança 
no Plano de Saúde AMAP, em plena pandemia da COVID-19, ainda não concluído e exigindo muito de nosso 
engajamento.
 

Crise econômica no país e no mundo, efeitos catastróficos da pandemia agravados por governos negacionistas, 
autoritários e incompetentes, necessidade de isolamento social, tudo isto foi se somando e se transformando em 
dúvidas e incertezas sobre as consequências de toda esta nova realidade no nosso dia a dia e no nosso futuro.
 

Em meio a este quadro, tivemos em novembro as eleições para representantes dos participantes da TELOS nos 
Conselhos da Fundação. Conseguimos apresentar e eleger chapas para o Conselho Deliberativo e Fiscal que 
buscam manter a tradição de luta e mobilização dos participantes, organizadas a partir de um trabalho histórico 
em torno das nossas entidades representativas e também de novas formas que se surgiram a partir da 
necessidade de defender nossos direitos.
 

Considero que foi uma vitória dos participantes manter a sua representação nos Conselhos da TELOS dentro desta 
tradição de mobilização e defesa dos interesses coletivos, em continuidade com o trabalho que já vinha sendo 
feito, mas também com renovação e novas energias. Por isto, gostaria de agradecer a todos os que participaram 
das eleições na TELOS e que fizeram com que pudéssemos eleger as chapas cujo nome expressa a que vieram: 
Mobilização e Compromisso com o participante. Creio que posso fazer esse agradecimento em nome de todos os 
conselheiros eleitos, que defenderam um programa de trabalho unificado.
 

Ao mesmo tempo, é preciso ver que a realidade continua a exigir nossa mobilização permanente em defesa dos 
interesses dos participantes da TELOS. 2021 vai exigir muita luta por nossos direitos, seja enquanto participantes 
da TELOS, seja enquanto trabalhadores nesta realidade de pandemia e crise que o país atravessa. Que o próximo 
ano seja de lutas e vitórias para todos nós. 

Por Carlos Augusto Machado
Membro eleito do Conselho Deliberativo da TELOS

Membro do Conselho Deliberativo da ASASTEL

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES DA TELOS

Pensando na Ouvidoria como um espaço que objetiva fortalecer a participação e a mediação entre os que estão 
envolvidos em diferentes questionamentos, visando ao  bom relacionamento entre as partes;
 

Pensando na importância da conversa “olho no olho”, na troca de atenção e respeito, na escuta cuidadosa do que 
nos é trazido pelos Associados, sempre, muito queridos;
 

2020 foi um ano avassalador, por tantos acontecimentos ao mesmo tempo. Um ano crítico por inúmeros 
questionamentos. Um ano transformador para toda a humanidade.
 

Descobrimos como é bom VER os amigos de longa data e como é bom OUVIR os seus relatos. O que devemos, 
agora, é perceber o quanto bom é que, mesmos SEPARADOS, continuamos JUNTOS!
 

Virtualmente, cada dia mais, superando nossas limitações, mantemos nosso contato, tão necessário, produtivo e 
solidário!
 

2021 está batendo à porta e, com paciência, com todos os cuidados necessários, plenos de CONFIANÇA e 
ESPERANÇA em dias melhores, deixemos que chegue com novos momentos e novas oportunidades para 
aproveitarmos e continuarmos aprendendo. Aprender é um ato fascinante, mágico e nos faz sentir vivos!
 

Permaneçamos em casa, protegendo a nós e preservando o próximo, pois isto tudo vai passar!

Por Walter Bitencourt Ferreira
Ouvidor da ASASTEL
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Obs.: Salientamos que, quando do envio deste Balanço Patrimonial , as Contas da Associação referentes ao 3º 
trimestre de 2020 ainda não tinham sido aprovadas pelo CODEL.

IMPACTOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA ASASTEL - 3º TRIMESTRE DE 2020

Em meio à toda situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, a Diretoria da ASASTEL adotou alguns 
procedimentos e planos de adaptação, que, aliados ao comprometimento e dedicação da equipe, diga-se, muitos 
em home office, possibilitou que a Diretoria Financeira possuísse os dados necessários para a devida análise, 
fechamento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras, cumprindo-se com o cronograma inicial 
estabelecido.
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Obs.: Salientamos que, quando do envio deste Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Período, 
as contas da Associação, referente ao 3º trimestre/2020, ainda não haviam sido aprovadas pelo CODEL da 
ASASTEL.
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REFLEXÕES SOBRE A DEGOLA KAPITAL x TRABALHO

§3º, art. 177 da Lei 6.404 (15 Dez 76), combinado com os incisos II e IV do §1º, art. 22, da Lei 6.385 (07 Dez 76), que 
define o uso de ativos dos Fundos de Pensão, exclusivamente, em prol dos benefícios contratados com seus 
empregados /participantes, vedando, expressamente, qualquer outra destinação, em especial, seu retorno às empresas 
patrocinadoras. [Delib. CVM nº 371 (13Dez2000/DOU, de 15Dez2000)].

“§ 16 [...]
 “a” - O fundo de pensão é legalmente separado da Entidade Patrocinadora;
 “b” – os ativos do fundo devem ser usados exclusivamente para reduzir as obrigações de benefícios aos empregados, 
não são disponíveis aos credores da patrocinadora e não podem ser devolvidos à patrocinadora, exceto os ativos 
remanescentes no fundo, no caso de sua liquidação.” [grifamos]
 [...]”

Observe-se, ainda, que o Art.21, da LC 109/01 define: “eventuais superávits devem ser destinados, exclusivamente, à 
revisão do plano de benefícios (...)”. [Isto é, rever: (1º) Hipóteses e Premissas Atuariais do Plano - taxas de juros, de 
mortalidade da massa, etc.; (2º) Plano de Custeio – taxas de contribuições e outros compromissos com o Plano, e (3º) 
melhoria nos benefícios presentes ou futuros de seus participantes e assistidos -aposentados e pensionistas].
 

Conclusão: garantir os benefícios contratados /ofertados aos empregados participantes é a única destinação legal possível 
aos recursos patrimoniais desses planos previdenciários adicionais, não havendo hipótese lógica permitida de se reverter 
a seus mantenedores as contribuições vertidas ao plano. 
 

Quaisquer outros eventuais recursos auferidos pelos mantenedores, inclusive seus patrocinadores, serão sempre 
ilegítimos e ilegais, logo, ganhos sem causa, exigindo do fisco estorno e devolução dos valores indevidos apropriados - 
custos de produção e incentivos fiscais  [como nos Fundos PGBL e VGBL]. 
 

Entretanto, gestores públicos e privados do setor, a exemplo dos capitães do mato nos regimes escravagistas, se 
esmeram em viabilizar decisões e ações políticas questionáveis que, independente dos princípios conceituais e 
normativos, incrementam benesses ilegítimas agravando as degolas Kapital x Trabalho e concentrando, ainda mais, renda 
e poder nas mãos dos mesmos privilegiados de sempre.
 

Ao final, transmito esfuziantes votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo, desejando a todos muita saúde e discernimento. 
 

Por José Francisco de Souza
Presidente do CODEL da ASASTEL

Os sistemas liberais criaram os Fundos de Pensão, capazes de harmonizar seus modos de geração e de 
apropriação da renda, visando reduzir os conflitos Kapital x Trabalho e evitar que um degolasse o outro, 
enquanto a ambição dos mercados globalizados burla regras buscando, a qualquer custo, maximizar ganhos 
legítimos ou marginais: repasses aos preços de produtos e serviços dos gastos em contribuições vertidas em 
nome dos empregados participantes desses planos de aposentadoria e pensões; incentivos fiscais /tributários; 
ganhos de produtividade e lucro das empresas.
 

Nesse sentido, cabe explicitar a alínea “b” do §16º, da Deliberação CVM nº 371 (13 Dez 2000), com base no 

SOBRE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E O DIA DO APOSENTADO

A ASASTEL, pela Diretoria Executiva e seus Representantes Regionais, decidiu pela não realização das festividades de 
final de ano, o mesmo acontecendo com relação ao Dia do Aposentado, devido à consequência da pandemia que 
estamos vivenciando, com crescentes casos de infectados em todas as áreas do território nacional e com riscos 
iminentes à saúde.
 

É fato que a necessidade do distanciamento social foi muito impactante nas atividades socioculturais disponibilizadas 
pela ASASTEL. Rever colegas, confraternizar-se, relembrar bons momentos, dar e receber abraços e beijos, foram, 
infelizmente, adiados e o valor disto tudo não pode – e não deve – ser comparado a valores materiais.
 

Com muita superação, inovação e dedicação, encontramos meios de nos adaptarmos às orientações das autoridades de 
saúde (uso correto de máscara, uso de álcool em gel, evitar aglomerações) e, pouco a pouco, fomos implementando e 
interagindo de forma virtual. 
 

Atentos aos acontecimentos futuros quanto à pandemia, poderemos analisar a flexibilização de atividades/eventos, 
porém, sempre seguindo à risca toda e qualquer orientação das autoridades sanitárias, usando a razão, o bom senso e 
o discernimento, levando-se sempre em conta o bem-estar de todos.
 

De todo jeito, em um ano de escassas comemorações, nós, da ASASTEL, imaginamos uma maneira de, longe ou perto, 
transmitir o nosso afeto e estar presente na vida dos Associados. Enviamos uma lembrança para que saibamos sempre 
ajustar os ponteiros e aproveitar, juntos, seja on-line ou presencialmente, o melhor de cada dia do ano que está por vir.
 

Que tenhamos um Natal de paz, saúde e harmonia e um Ano Novo promissor, carregado de vibrações positivas, não nos 
faltando SAÚDE e motivos para seguir adiante!!!

Por Diretoria Executiva, Colaboradores e Representantes Regionais da ASASTEL
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RECORDAR É VIVER

Você, nosso Associado, compartilhe com todos nós alguma história, momento ou 
sentimento dos tempos de Embratelino. Envie para o e-mail asastel@asastel.org.br  um 
breve relato, se possível, com uma foto que ilustre essa lembrança, colocando no 
assunto: Recordar é Viver. Nos próximos Informativos retornaremos a publicar as 
melhores recordações.

A pandemia não nos distanciou, mas sim trouxe maior união. Com as 
transmissões on-line, por meio das plataformas digitais, passamos a alcançar 
todos os nossos Associados, proporcionando maior aproximação e 
participação nas atividades e eventos realizados. Fiquem conectados! Visitem 
sempre o nosso site (www.asastel.org.br) e acompanhem a ASASTEL nas 
mídias sociais.

NOVOS TEMPOS

MURAL DOS ASSOCIADOS
LEMBRANÇA  DE FINAL DE ANO DA ASASTEL

João Celso - DF
Recebi o brinde de Natal gentilmente enviado. Não vou ter mais desculpas para chegar 
atrasado aos meus compromissos. Chegou na hora certa, muitíssimo obrigado. Que 2021 
venha bem melhor sem tantos atropelos e afastamentos. Que a missa possa ser 
presencial, com as graças de Santa Rita de Cássia.
 

Quintiliano Gobbi - ES
Agradeço o brinde enviado (relógio e calendário). Aproveito para desejar a todos os 
amigos da ASASTEL um Feliz Natal e Próspero Ano Novo, cheio de paz e saúde.

Marta da Silva Couto - MG
Gostaria de parabenizar a ASASTEL pela iniciativa de estar presente em nossa árvore de Natal nesse momento 
difícil, mas não menos harmonioso e afetivo. Obrigada pela lembrança e que o menino Jesus que está para 
chegar traga-nos dias melhores no ano novo. Que Deus abençoe a todos da equipe ASASTEL. Feliz Natal e um 
Ano Novo cheio de Paz ,saúde e esperança.
 

Geraldo Cardoso - RJ
Acabo de receber um calendário da ASASTEL e um lindíssimo relógio. Meu muito obrigado a todos os 
companheiros desta conceituada Associação. Abraços a todos e um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
 

Marcia Silva - RJ
Gostaria de demonstrar a tamanha satisfação de ter recebido a lembrança que nos foi enviada, pois, com seus 
noventa e um anos, meu pai Waldyr Wreden Silva, tem bons momentos a recordar e, incentivado pelo ato, o fez 
reviver. Meus agradecimentos! 
 

Roque Muniz de Andrade - RJ
Em um ano tão atribulado e cheio de incertezas como foi 2020 no qual perdemos pessoas que muito 
significavam para nós além daqueles que mantínhamos relacionamento não tão próximo porém, cordial, fomos 
surpreendidos com um brinde de Natal que a todos fez surgir uma centelha de esperança de que ainda 
devemos continuar acreditando em um mundo melhor o qual, através da necessária união entre os povos, 
possa se transformar numa fortaleza de combate à pandemia que se mostrou e ainda se mostra disposta a 
dilacerar os laços de amor, amizade e companheirismo que vem resistindo há séculos em todas as partes do 
universo.  

Porém, tenho a mais absoluta certeza de que sairemos vencedores dessa guerra fria que vem tentando, mas 
não conseguirá, dizimar nossos sentimentos mais puros. Agradeço de coração à ASASTEL por ter trazido - com 
a oferta de um belíssimo calendário e um relógio de muito bom gosto -, uma silenciosa mensagem de paz, 
esperança e perspectiva de novos horizontes não somente para nós, aposentados da EMBRATEL e TELOS mas 
também para nossos entes queridos para os quais teremos especial orgulho de apresentar o brinde carregado 
de amor que recebemos. 
Obrigado ASASTEL por esse gesto tão significativo para todos aqueles que, como eu, ainda possuem esperança 
em seus corações!
 

Gilda Gloria Simões de Carvalho Braga - RJ
Quero agradecer a belíssima e muito inspirada mensagem de final de ano, tão bem materializada com delicado 
e utilíssimo mimo! Parabéns aos autores! Num ano muito difícil para todos e até mesmo infelizmente fatal para 
muitos, resta sempre uma mensagem tão inspirada, tão plena de esperança e de calor humano! Obrigada pelo 
carinho, pela atenção!

mailto:asastel@asastel.org.br


Vamos Falar sobre Yoga com Tais Sousa

Vamos falar sobre Isolamento com Angela Naine Vamos falar sobre Isolamento com Angela Naine

Vamos Falar sobre Yoga com Tais Sousa

Vamos falar sobre Vacina com Dra Albertina Vamos falar sobre Vacina com Dra Albertina
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Aula de inglês Online
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Aula Espanhol Online Aula Estimulação da Memória Online
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