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EDITORIAL 
 
GRAVE AMEAÇA AOS SISTELADOS 
 
Criada em 1977, através das contribuições dos trabalhadores e das empresas de 
telecomunicações, a SISTEL- Fundação Sistel de Seguridade Social, tem como 
objetivo promover e assegurar o Bem Estar de seus participantes.   Entretanto, as 
empresas privadas de Telecomunicações que sucederam as Estatais, alegando 
necessidade de adequar a Sistel a sua nova realidade privada, promovem diversas 
reestruturações na gestão e na administração da Sistel, que desvirtuam o nobre 
objetivo para o qual foi criada e contrariam compromissos assumidos pelas 
Patrocinadoras frente ao  Edital de Privatização.  
 
Na prática, essas reestruturações servem apenas para atender aos interesses das 
Patrocinadoras, em detrimento dos interesses dos participantes, assistidos e 
beneficiários, razão maior da existência da fundação. Demonstrando total falta de 
respeito, compromisso e transparência com os participantes, as Patrocinadoras de 
forma autoritária e unilateral  enfiam essas mudanças estruturais de goela abaixo, 
colocando em situação de grave risco o Fundo Garantidor das Suplementações e o 
Fundo garantidor do Pama, patrimônios que construímos ao longo de toda uma vida de 
trabalho. 
 
Em defesa do nosso patrimônio e de uma Fundação que respeite o objetivo para o qual 
foi criada, a Aspases, as demais Associações Estaduais de Aposentados e a Fenapas - 
Federação Nacional dos Aposentados Telefônicos tem encaminhado ações visando 
garantir os nossos direitos, assim como, estudando ações jurídicas que possam 
impedir novas reestruturações, reconhecer o direito adquirido e, evitando assim, graves 
prejuízos para os trabalhadores telefônicos aposentados e da ativa.   
 
 
 

NOTICIAS DA SISTEL 
 

1- CISÃO DA SISTEL 
Chama-se Reestruturação dos Planos de Benefícios da Sistel, o nome oficial da Cisão 
que tomamos conhecimento em junho de 2004, onde as Patrocinadoras da Sistel 
tentam retirar o patrocínio dos Planos de benefícios e implantar definitivamente a 
autonomia plena de administração dos Planos da Sistel. Se aprovado esse aditivo, 
ficaremos sem as garantias obtidas com o acordo celebrado em dezembro de 1999, 
entre as Patrocinadoras da Sistel, que ratificou e assegurou os direitos dos 
empregados e aposentados aos Planos de Benefícios em vigor nas empresas e seus 
convênios de adesão com a Sistel. 



 

 

 
Diante desse perigo iminente e inaceitável, com perdas de patrimônio, repasses de 
parte do nosso patrimônio para as Patrocinadoras e segregação de Planos, é 
importante que os telefônicos estejam unidos e solidários na luta contra esses grupos 
que só pensam em lucrar cada vez mais. É importante também, participarmos das 
discussões, preparando-nos para mais esse embate e para as despesas advocatícias 
inevitáveis que virão com esse processo. 
 
2- BOICOTE DA CLASSE MÉDICA  
O boicote é um movimento nacional da classe médica por uma remuneração que 
entendem ser mais justa. E, até que as negociações sejam concluídas os usuários do 
Bradesco Saúde somente serão atendidos mediante ao pagamento de R$ 42,00, na 
ocasião das consultas, com direito ao reembolso da parte que cabe a Sistel pagar. 
 
Para obter o reembolso é necessário apresentar ao Bradesco Seguro o recibo do valor 
pago nas consultas, que dentro de aproximadamente 30 dias, será feito o reembolso da 
parte da Sistel, paga antecipadamente pelo usuário.     
 
Apesar das nossas solicitações a Sistel para que apresente uma alternativa 
emergencial para essa situação, evitando os constrangimentos causados aos usuários 
que não tem como pagar as consultas. A Fundação até o momento não apresentou 
nenhuma proposta e se mantém muda sobre o assunto.
 
3- PAMA-PCE 
Os diversos problemas ocorridos na implantação do Pama-Pce, tem causado sérios 
aborrecimentos aos usuários que fizeram a sua adesão ao plano. Os problemas são 
muitos e a frustração maior ainda com a expectativa gerada e não atendida pelo PCE. 
Mas, acreditamos que a até outubro a situação fique melhor e, as promessas de um 
atendimento médico de mais qualidade se torne realidade. 
 
Reafirmamos, que a opção pelo PCE, para aqueles que tem condições de pagar uma 
mensalidade que varia de R$ 45,00 a R$ 160,00, de acordo com a faixa salarial, é 
melhor que o Pama antigo. Pois, enquanto no PCE não pagamos pelas internações, 
cirurgias e outros eventos de alto custo, no Pama antigo, o valor a pagar pelo usuário 
sobre esses eventos fica muito alto e inviabiliza o seu uso no momento que ele mais 
precisa. 
  
Se você tem dúvidas sobre as vantagens e desvantagens do PCE ou do Pama 
antigo(que continua em vigor para aqueles que não aderiram ao PCE), procure a 
Aspases para os esclarecimentos necessários e não seja surpreendido com as contas 
das despesas médicas no futuro.   

 
 

AGRADECIMENTOS AOS VOLUNTÁRIOS 
 

Participativos, motivados e colaboradores é esse o perfil dos voluntários da Aspases, 
que doam um  pouco do seu tempo e do seu talento, desenvolvendo um trabalho de 
grande importância social para os trabalhadores telefônicos. Em nome dos nossos 
associados, externamos os agradecimentos, respeito e reconhecimento pelos trabalhos 
prestados. Sem a participação de vocês seria impossível desenvolver as nossas 
atividades. 



 

 

   
CALENDÁRIO DE ENCONTROS, PASSEIOS E EXCURSÕES 

 
Pensando em fortalecer o espírito de coleguismo e amizade dos telefônicos 
aposentados e da ativa, a Coordenação de Eventos Sociais da Aspases organizou um 
Calendário com os diversos eventos sociais programados para 2004 e 2005. São 
momentos imperdíveis de descontração e muita alegria que não se pode perder.  
 
Experimente participar dos nossos encontros festivos, reuniões, passeios e excursões, 
você não se arrependerá. Temos certeza que irá gostar! 
  
Entre em contato com a Aspases e conheça os detalhes da programação. 
 
 

NOTA DA DIRETORIA 
 

Transferir para o individuo as responsabilidades que pertencem ao estado e para o 
domínio privado a gestão de recursos coletivos, são orientações que fazem parte do 
receituário neoliberal que foi aplicado no nosso país. E, o reflexo dessas reformas os 
trabalhadores aposentados e da ativa e seus familiares estão sentindo na própria pele, 
com as demissões em massa, aposentadorias precoces, redução de benefícios, 
insegurança, pressão, stress, doenças e as demais mazelas conhecidas por todos nós.  

Cumprir essas reformas ao pé da letra, doa a quem doer, tem sido a prática das 
empresas sucessoras das estatais de telecomunicações, que para atingir seus 
objetivos, pouco importa a quem vão prejudicar. Mesmo que os prejudicados  sejam os 
trabalhadores que construíram o sistema que elas hoje administram.  Portanto, não 
devemos nos iludir com a conduta ética que essas empresas usarão para aumentar 
seus lucros e atingir seus objetivos. 

Para nós, só resta uma saída. É a união de nossas forças e propósitos. Isoladamente, 
não temos a mínima chance de defendermos os nossos direitos contra essas empresas 
e entidades muito fortes que farão de tudo em prol dos seus interesses econômicos.  
Se você concorda que o caminho para garantia e conquista de nossos direitos é a luta 
coletiva, junte-se a nós. Aumente a nossa representatividade associando-se a 
ASPASES ou ao SINTTEL e fortaleça as entidades que lutam pelos seus direitos.   

 
 
 
 
 
 

 
“Estamos todos num mesmo barco, em mar tempestuoso e  precisamos 

contar cada vez mais com a solidariedade de um com o outro”  
 
 

 
 
 



 

 

 

 
ENCONTRO FESTIVO DOS TELEFONICOS 

 
Data:   22/09 - a partir dás 18 hs 
 
Local: Clube 106, em Jardim da Penha, Vitória 
 
Para amenizar os momentos de tantas lutas, estamos convidando você e seus familiares 
para participar do tradicional Encontro Festivo dos Telefônicos. Venha compartilhar com 
seus amigos e ex-colegas de trabalho, desse momento festivo de muita confraternização e 
com uma excelente música ao vivo, organizada com muito carinho pela nossa comissão 
de festas.   
 
Para colaborar com os nossos comes e bebes, estamos solicitando para quem puder levar 
um pratinho de doce ou salgado. Mas, não se esqueça o mais importante é a sua 
presença! Contamos com você!   
 
Obs. Solicitamos aos aposentado(a)s para ajudar na divulgação desse evento. 
 
 
 

 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Aposentados da Telest -  
ASPASES, de conformidade com o Art. 8º do Estatuto Social, convoca a todos os seus 
associados, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL, que será realizada no 
Auditório do Sindicato dos Telefônicos do Espírito Santo – Sinttel,  situado na Rua  
Barão de Monjardim, 251,– Vitória (ES), no dia 29/09/2004, 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- Autorizar o ajuizamento de ação contra a Reestruturação da Sistel; 
2- Definir o Valor a ser cobrado dos aposentados (associados e não associados), para          
custear a ação contra a Reestruturação da Sistel; 
3- Assuntos Gerais. 

Vitória (ES), 15 de setembro de 2004. 
DEMILSON GUILHERME MARTINS  

Presidente 
 

 
 

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 
 


