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EDITORIAL
FELIZ 2004
Um Ano Novo de esperanças e muitas realizações. É assim que estamos antevendo 2004. E, um
bom sinal desse novo tempo é o acordo firmado com a Sistel, pelas Associações Estaduais e
Fenapas, aprovando o PCE – Programa de Coberturas Especiais, iniciando uma nova era do Pama,
com melhores condições para a nossa saúde.
Com o acordo PCE-PAMA, pomos fim numa pendenga jurídica que já durava três anos, virando
uma triste página da nossa história, que deixou cerca de 10.000 (dez mil) assistidos excluídos dos
serviços médicos, no momento que eles mais precisavam do Pama.
A partir de agora, cada sistelado que aderir ao PCE, passará a ter um bom plano de saúde, ficará
livre das pesadas dívidas e sem maiores riscos de exclusão dos serviços médicos, como ocorriam
no antigo Pama.
É com a certeza de um futuro com melhor qualidade de vida para todos nós, que lhe desejamos um
Feliz 2004.
A DIRETORIA

NOTICIAS SOBRE O PCE-PAMA
PCE-PAMA - CHEGADA DO KIT-PCE
Até o final deste mês, cada sistelado estará
recebendo o KIT-PCE, com o regulamento,
cartilha,
termo
de
inscrição,
adesão,
refinanciamento de dívidas, envelopes e carta de
encaminhamento. Estão aí, todas as informações
e esclarecimentos necessários para fazer de
forma consciente a adesão ao PCE-PAMA. Mas,
mesmo assim, se você precisar de alguma
orientação adicional, entre em contato com a
Aspases, para tirar suas duvidas.

•
•
•
•

•
•
PCE-PAMA - ALGUMAS VANTAGENS
• Internações
hospitalares,
cirurgias,
quimioterapia,
radioterapia
e
hemodiálise, sem custos para os
assistidos e seus dependentes.

•
•

Direito a acompanhante nas internações
hospitalares.
Sem limites de consultas.
Programa de saúde, com orientação,
prevenção e gerenciamento de casos
crônicos.
Reembolso de 100 % dos gastos com
medicamentos relacionados às doenças
crônicas para os participantes inscritos no
programa de gerenciamento de casos
crônicos.
Programa de farmácia, com aquisição de
medicamentos com desconto.
Cobertura em obstetrícia para cônjuge ou
companheira.
Inscrição de filhos solteiros maiores de 21
anos, desde que estudantes.
Risco muito pequeno de endividamento e
suspensão dos serviços médicos.

CONSULTA
EXAMES SI

PCE-PAMA - TABELA DE
CONTRIBUIÇÃO MENSAL
FAIXA DE RENDA (INSS + SISTEL)
Até
R$

R$

600,00

OUTRAS NOTICIAS

CONTRIBUIÇÃO
FAMILIAR
45,00

600,01

a

R$ 1.200,00

65,00

R$ 1.200,01

a

R$ 1.800,00

120,00

R$ 1.800,01

a

R$ 2.600,00

145,00

R$ 2.600,01

a

R$ 3.400,00

156,00

R$ 3.400,01

160,00

acima de

PCE-PAMA - TABELA DE
COPARTICIPAÇÕES
INTERNAÇÕES
RADIO/QUIMIO/HEMODIALISE
CONSULTAS
EXAMES SIMPLES
EXAMES ESPECIAIS
OUTROS EVENTOS

ZERO
ZERO
30 %
25 %
20 %
20 %

PCE-PAMA
–
ALGUMAS
INFORMAÇÕES DO ACORDO COM
A SISTEL
• Refinanciamento das dívidas existentes
com o Pama, por até 10 anos, sem juros
e sem correção monetária.
• Reativação imediata dos assistidos que
estão suspensos do Pama.
• Garantia que o fundo assistencial ( R$
478 milhões), será usado exclusivamente
para cobertura das despesas médicas do
Pama.
• Continuidade do PCE-PAMA com
equilíbrio econômico-financeiro de
longo prazo.
• Criação de Fundo formado com as
cobranças das dívidas dos inadimplentes
(R$ 10 milhões) com a finalidade de não
repassar aos cônjuges e dependentes do
falecido o saldo da dívida de despesas
médicas.
• Inicio de um novo ciclo de trabalho e de
relacionamento salutar entre a Sistel e
Associações.
• Reconhecimento formal da Sistel, da
representatividade dos aposentados pela
Fenapas e Associações Estaduais.

1- BOLETOS DA SISTEL COM
VENCIMENTO EM 16/01/2004
Para aqueles que receberam e pagaram os
Boletos com vencimento em 16/01/2004, os
valores
pagos
serão
devolvidos
integralmente no contracheque de janeiro.
Para quem não pagou esse Boleto, não
haverá nenhuma penalidade.
Um novo Boleto será emitido com
vencimento para 15/02/2004, com o valor
correto de dezembro e mais o valor das
despesas do Pama do mês de janeiro.
Esse transtorno, foi motivado por um erro da
empresa responsável pelo processamento e
emissão dos boletos, que esperamos não
venha mais ocorrer.

2- RECADASTRAMENTO DE 2003
Alertamos aos nossos associados que no dia 06
de fevereiro termina
o prazo para o
recadastramento na Sistel. Se você ainda não
devolveu o formulário de recadastramento, com
a sua assinatura reconhecida em cartório, deve
faze-lo imediatamente, para não ter o
pagamento do seu benefício interrompido.
Fique atento! Se no mês seguinte ao envio do
formulário não constar do seu contracheque à
mensagem que o recadastramento foi feito,
entre em contato com a Sistel para saber o
motivo.
3ENCONTROS,
PASSEIOS
E
CURSOS – AVALIAÇÃO POSITIVA
A avaliação muito positiva feita pelos
participantes dos nossos encontros, reuniões,
passeios e cursos, fez crescer muito a
responsabilidade em programar outros eventos
de interesse dos associados. A satisfação
demonstrada pelos participantes do passeio ao
Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu, o dia de lazer
que passamos no Parque Moxuara, as diversas
reuniões e encontros festivos que fizemos ao
longo de 2003, são incentivos muito fortes para
programarmos outros momentos felizes em
2004. Fique atento a divulgação deles e venha
sonhar junto!

4- CONFRATERNIZAÇÃO DE
NATAL – UM GRANDE SUCESSO
Organizado pela comissão de eventos da
Aspases em parceria com o SINTTEL,
realizamos em dezembro uma grande festa
de confraternização de Natal, reunindo
quase 200 pessoas entre associados,
dependentes e convidados.
A festa foi realizada no salão da ACIAssociação Capixaba dos Idosos, muito bem
decorado para a ocasião. Animados pela
excelente musica ao vivo, com sorteios de
diversos brindes e com a grata surpresa da
troca de “carinhos quentes”, fizeram da
confraternização um momento inesquecível.
Você que não tem participado dos nossos
encontros festivos, reuniões e passeios,
precisa experimentar!
Portanto, fique atento aos próximos eventos
e participe!
5- FESTA DE 10 ANOS DA ASPASES
No mês de março a Aspases estará completando
10 anos. Para festejar essa data, estaremos
programando para o mês de março uma bonita
festa de comemoração. Em breve estaremos
fazendo a divulgação do evento e contamos com
a sua importante participação.
6- FESTA DAS EX-TELEFONISTAS
DA TELEST
No próximo mês de maio estaremos realizando
a II Festa das Ex-Telefonistas da Telest. É um
momento imperdível, com um sabor especial
para você que em algum momento fez parte
desse importante grupo das telecomunicações.
Anime-se e, entre em contato com a Aspases
para ajudar na organização e divulgação dessa
festa. Contamos com a sua colaboração!
7-FGTS – PROCESSOS DO SINTTEL
O SINTTEL, está elaborando um cronograma
para a partir do mês de fevereiro, convocar as
pessoas relacionadas nos processo do FGTS,
para uma reunião, onde será informada a
situação que se encontra cada processo e
discutido os encaminhamentos a serem tomados.

Portanto, você que está na ação do FGTS,
aguarde o contato da convocação pelo
SINTTEL/ASPASES.
8- PARTICIPAÇÕES EM CONSELHOS,
FÓRUNS E COMISSÕES
Numa experiência inédita, os Associados da
Aspases estão participando ativamente de
diversos Conselhos, Fóruns e Comissões,
responsáveis pela definição de uma boa parte
das políticas pública municipais e estadual. Se
você ainda é capaz de se revoltar com as
injustiças e acredita que um outro Mundo mais
solidário é possível, junte-se a nós e venha
ajudar na transformação da nossa realidade
social.

9- NOVA ASSOCIAÇÃO DE
APOSENTADOS TELEFÔNICOS
Foi constituída oficialmente em 19/11/2003, a
APAS-DF – Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Setor de Telecomunicações no
Distrito Federal.
Aos companheiros da APAS-DF, desejamos
muito sucesso na defesa dos interesses dos
nossos amigos aposentados que estão sediados
no Distrito Federal.

10DIA
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
No dia 26 de janeiro, no Rio de Janeiro, numa
grande solenidade promovida dentre outros, pela
ABRAPP, ICSS, SINDAPP, os Aposentados
dos Fundos de Pensão de todo o Brasil, estarão
sendo homenageados.
Para representar os aposentados telefônicos, foi
indicado muito merecidamente, o companheiro
FRANCISCO CANTISANO, da APAS-RJ.
Colaborador durante muitos anos do setor de
Patrimônio e Contratos do Departamento
Jurídico da Telerj, primeiro presidente da
APAS-RJ, fundador da FENAPAS e atualmente
Presidente do Conselho de Representantes da
FENAPAS, não poderia ter sido melhor a
escolha. Parabéns pelas justas homenagens ao
companheiro CANTISANO e a todos nós
aposentados.

11- AGRADECIMENTOS
A Diretoria da Aspases, agradece a todos os
seus associados o apoio e incentivo que nos
transmitiram ao longo de 2003. As realizações
conseguidas só foram possíveis graças a essa
sustentação do nosso quadro social.
Um agradecimento especial ao grupo de
voluntários da Aspases, pois sem eles seria
impossível desenvolver os nossos trabalhos.
Temos a certeza que em 2004 estaremos mais
unidos,
fortes
e
organizados
para
transformarmos os nossos sonhos em realidade.

12-REORGANIZAÇAO
ADMINISTRATIVA DA ASPASES
Visando ampliar as nossas ações para atender
melhor aos associados, iniciamos um trabalho
de reestruturação operacional, definindo
coordenações
que
permitirão
maior
participação dos associados e melhor
distribuição dos nossos trabalhos. Para que essa
nova
pratica
administrativa
funcione
adequadamente, vamos precisar ainda mais, da
sua valiosa participação. Se você se identifica
com uma das coordenações abaixo, entre em
contato com a Aspases, se inscreva e venha
colaborar com a administração da sua
Associação.

3- Coordenação Administrativa – Coordenar o
funcionamento administrativo da Associação.
4- Coordenação de Assuntos Previdenciários –
Acompanhar e fiscalizar a gestão de entidades
de previdência que tenham vínculos com a
Associação.
5- Coordenação de Relações Institucionais –
Estabelecer relações institucionais com a
federação,
órgãos
públicos,
entidades
congêneres, conselhos, fóruns e comissões.
6- Coordenação de Eventos Sociais – Promover
eventos sociais, culturais e de lazer para os
associados.
7- Comunicação e Divulgação – Coordenar a
comunicação e divulgação interna e externa.
8- Coordenação de Desenvolvimento Social –
Coordenar as ações para a promoção do
desenvolvimento humano e econômico dos
associados.
9Coordenação de Assistência Social –
Planejar e acompanhar os serviços de assistência
social.
10- Coordenação Jurídica – Coordenar a
assessoria e orientação jurídica aos associados.

1- Coordenação de Planejamento - Realizar o
planejamento da Associação.

11- Coordenação Regional Sul – Organizar e
representar a associação na região Sul do ES.

2Coordenação Financeira – Realizar o
controle contábil, econômico, financeiro e
orçamentário.

12- Coordenação Regional Norte – Organizar e
representar a associação na região Norte do ES.

“A MESSE É GRANDE, MAS OS TRABALHADORES SÃO POUCOS”

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: aspases@uol.com.br

