
 

 

 

ASPASES 
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA TELEST 

RUA BARÃO DE MONJARDIM, 251 - CENTRO- VITÓRIA- ES- CEP: 29.010-390 – TEL: (27) 3223-1700. 

INFORMATIVO –  DEZEMBRO DE 2003 
 

 
LANÇAMENTO DO PAMA / PCE  NO ESPÍRITO SANTO 

 
PAMA / PCE – PROGRAMA DE COBERTURAS ESPECIAIS 

 
DATA .. :  10/12/2003  -  ás  08,30 horas 

 
LOCAL: Auditório do SINTTEL – Sindicato dos Telefôn icos – ES 

 
Endereço: Rua Barão de monjardim, 251, Centro – Vit ória - ES 

 
Convidamos você, para conhecer o PAMA / PCE – Programa de Coberturas Especiais 
e discuti-lo com os representantes da SISTEL e ASPASES.  
Para uma decisão mais consciente, não perca essa oportunidade de esclarecer suas 
dúvidas e discutir diversos pontos do programa, tais como: 

• Co-participação variável nos eventos de custos menos elevado; 
• Contribuição mensal por faixa de renda;  
• Custo zero, nas internações hospitalares, quimio, radio e hemodiálise;  
• Consultas médicas sem limitação de utilização; 
• Cobertura de eventos relacionados à obstetrícia;  
• Possibilidade de inscrição de filhos solteiros maiores de 21 anos;  
• Financiamento em até 10 anos das dívidas atual com o PAMA; 
• Programa de Saúde Preventiva contemplando: 

- Gerenciamento de doenças crônicas; 
- Pagamento dos medicamentos relativo a patologia crônica; 
- Aquisição de medicamentos com descontos; 
- Ações de prevenção e orientação à saúde; 

 
             PCE -  TABELA DE CO-PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL 

 
PROCEDIMENTOS 

 

  
CO-PARTICIPAÇÃO 

 
CONSULTAS 
 
EXAMES SIMPLES 
 
EXAMES ESPECIAIS 
 
OUTROS EVENTOS  
 
RADIO/QUIMIO/HEMODIALISE 
 
INTERNAÇÕES 

  
30% 

 
25% 

 
20% 

 
20% 

 
ZERO 

 
ZERO 



 

 

PCE -  TABELA DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS 
 

FAIXA DE RENDA (INSS + SISTEL) 
 

 
CONTRIBUIÇÃO FAMILIAR 

 
     Até                          R$      600,00 
 
     R$    600,01     a     R$   1.200,00 
 
     R$ 1.200,01     a     R$   1.800,00 
 
     R$ 1.800,01     a     R$   2.600,00 
 
     R$ 2.600,01     a     R$   3.400,00 
 
     acima  de               R$   3.400,01 

45,00 
 

65,00 
 

120,00 
 

145,00 
 

156,00 
 

160,00 
 
 
 
 AVALIAÇÃO DO PAMA ATUAL 
 
 Atualmente, temos no PAMA, mais de 4.600 inadimplentes, que somados aos seus 
dependentes elevam para quase 10.000 participantes sem atendimento médico, ou 
aproximadamente 20 % dos usuários do PAMA.   
 
Podemos afirmar também, que as chances de, a cada ano, o numero de participantes 
inadimplentes aumentar geograficamente, são muito grandes, em função do aumento da idade 
e com ela, o maior risco de doenças. Com isso,  cada vez mais participantes terão dificuldades 
para honrar suas dívidas, ficarão sem o atendimento médico e o PAMA ATUAL, cada vez mais, 
será utilizado por muitos poucos.  
  
Assim, temos a certeza que o PAMA ATUAL, mesmo com todas as garantias existentes, já é 
inviável hoje, acarretando frustração, revolta e piora dos doentes no momento que mais 
precisam de atendimento e atenção.  
 
No FUTURO, com o aumento das nossas idades, tudo isso tende a agravar-se e provocar um 
colapso mortal, para aqueles que tem no PAMA sua única alternativa de atendimento médico 
mais digno. 
 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE O PCE 
 
O PCE – Programa de Cobertura Especiais, se por um lado implementa algumas medidas 
muito bem vindas e nos tranqüiliza com a internação a custo zero, por outro, trás consigo, a 
contribuição mensal, que para muitos se torna uma forte barreira para sua adesão ao 
programa, além de criar uma séria preocupação com os reajustes futuro dessas contribuições, 
que obrigará as APAS/FENAPAS, a fazer um constante acompanhamento e fiscalização  do 
PCE. 
 
Mesmo que após a adesão ao PCE, esteja garantido ao usuário retornar ao PAMA original,   
por tratar-se de uma opção individual, é muito importante que esse assunto seja 
exaustivamente discutido por todos, para que a decisão a ser tomada seja aquela mais 
adequada a cada caso.   
 
 

ASSOCIE-SE E FORTALEÇA A ENTIDADE QUE DEFENDE SEUS DIREITOS. 
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a Aspases. 
Telefones: 3223-1700 / 3223-4844  –   E-mail: aspas es@uol.com.br  


