
EDITORIAL 
 
TELEFONICOS MAIS UNIDOS 
 
A participação da Aspases no Seminário de Planejamento Estratégico para a 
próxima gestão do Sinttel, realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2004, permitirá  
que diversas ações de interesse dos trabalhadores telefônicos possam ser 
desenvolvidas em conjunto pelas duas entidades que os representa. A Aspases e o 
Sinttel.  
Essa parceria que aproxima mais as entidades possibilitará, além das ações 
conjuntas, rateio de despesas, ajuda mutua, mais união e fortalecimento das 
nossas lutas. 
Foram dois dias de muitos debates e reflexões importantes que resultaram no Plano 
Estratégico que subsidiará as ações do sindicato durante todo o mandato sindical.    
 
Parabenizamos a nova direção do Sinttel pela realização do evento, pelos 
resultados obtidos e pela determinação em organizar os trabalhadores para 
enfrentar os desafios do complexo mundo do trabalho moderno. 

 
Agora, é mãos a obra e colher os frutos dos trabalhos que estão sendo executados.  
 
A Diretoria 
 
 
 
 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 

 
A ASPASES E SINTTEL tem a satisfação de convidar os trabalhadores telefônicos 
aposentados e da ativa, para participarem da festa de confraternização que será 
realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 18 horas, no Clube dos Oficiais 
da Policia Militar, na Praia de Camburi, em Jardim da Penha. 
 
Diferente dos anos anteriores os doces e salgados serão oferecidos pela Aspases e 
Sinttel. Entretanto, a bebida ficará por conta de cada um, de acordo com o que 
consumir. 
 
Organizado pela Comissão de Festas com muito carinho, você não pode perder esse 
momento festivo, de muita confraternização, musica ao vivo com o excelente China 
Bahia e muitas surpresas especialmente preparadas para você. 
 
Contamos com a sua presença!  
 
  
 

 
 
 
 
 
 



NOTICIAS DA SISTEL 
 

1- CISÃO DA SISTEL 
Finalmente em outubro a Sistel enviou para os aposentados uma carta circular 
informando as alterações pretendidas nos planos de benefícios. Como se observa 
na carta, a Sistel afirma que o nosso patrimônio não será afetado, assim como, não 
haverá alteração nos direitos dos participantes. Entretanto, esse processo de 
Segregação Patrimonial que a revelia dos aposentados se deu em dezembro de 
1999, que dele muito pouco conhecemos e que não sabemos se ele nos prejudicou, 
precisa ser passado a limpo. Temos também, muitas duvidas quanto a sua 
legalidade, em função dos vários pontos desse acordo, que conflitam com o edital 
de privatização.    
 

2- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL 
 No dia 22 de outubro de 2004, a Fenapas representando as associações de 
aposentados, requereu a justiça do Rio de Janeiro, Notificação com expedição de 
carta precatória contra a Sistel e 34 patrocinadoras aos juízos em que elas 
possuem sedes, a fim de que se abstenham de formalizar o Primeiro Aditivo ao 
acordo de dezembro de 1999, bem como providenciar o restabelecimento do 
Sistema de Previdência Complementar vigente a época da privatização em 
obediência ao Edital de Privatização MC/BNDES 01/98. Ou seja, estamos tentando  
na justiça barrar as alterações que as patrocinadoras estão tentando fazer na 
Sistel, através de um aditivo que aprofunda as alterações realizadas pelo acordo de 
dezembro de 1999.  
 

3- OUTRAS AÇÕES EM ANDAMENTO 
A Fenapas já recebeu e está analisando as proposta dos escritórios de advocacia 
que foram licitados, para selecionar a proposta que melhor atenda aos nossos 
interesses. Será uma ação mais abrangente contra a Sistel e suas patrocinadoras, 
visando garantir os nossos direitos conforme o edital de privatização e a certeza de 
que o compromisso futuro com os pagamentos das suplementações e do plano de 
saúde dos aposentados ficarão assegurados. 
 
No próximo informativo daremos detalhes sobre esta ação. 
 

4- REFORÇO DO CAIXA PARA AÇÕES JUDICIAIS 
Foi aprovada por unanimidade na assembléia da Aspases realizada em 29/09/2004, 
a cobrança de uma cota extra a ser pago por todos os aposentados, para fazer 
frente às despesas advocatícias que virão com as ações judiciais contra a Sistel e 
suas patrocinadoras. 
A cota prevista para a Aspases pagar no rateio da associações é de R$ 2.500,00, 
podendo chegar a R$ 5.000,00, no final do processo.  
 
Os aposentados conforme decisões da assembléia deverão fazer um único  depósito 
no Banco do Brasil, Agencia: 0021-3, conta: 8983-4, observando o seguinte:  
   
Depositar R$   5,00, para aqueles que recebem aposentadoria até R$ 1.000,00 e  
Depositar R$ 10,00, para aqueles que recebem acima de R$ 1.000,00. 
 
Como se trata de uma causa coletiva contamos com a solidariedade de 
todos os aposentados. 
 
 
 
 



5- REUNIÃO COM A SISTEL 
 
Por motivos alheios a nossa vontade, a reunião marcada para o dia 05 de 
novembro e remarcada pela Sistel para o dia 12 de novembro, não se realizou.  
Mais uma vez vimos frustrados as nossas expectativas em discutir e resolver os 
problemas mais urgentes apontados pelos aposentados no relacionamento com a 
Sistel.  
 
Vamos continuar pressionando para que essa reunião aconteça o mais 
rápido possível e as nossas pendências com a Sistel sejam solucionadas.  
 
 

6- PAMA-PCE – BENEFICIOS ADICIONAIS 
 

Sobre os benefícios adicionais o Diretor de Seguridade Social da Sistel informou o 
seguinte:  

- BENEFÍCIO FARMÁCIA 
A SISTEL até o dia 03/11/04 receberá da gráfica os guias (manuais) a nível 
nacional da rede credenciada a fornecer descontos aos nossos participantes 
mediante apresentação da própria Carteira de Assistência Médica; 

 
- PROGRAMA ESPECIAL DE SAÚDE (Prevenção, Orientação e Gerenciamento de 
Casos Crônicos) 
A SISTEL está ultimando os relatórios com o resultado da experiência havida no 
Rio de Janeiro. Falta elaborar um calendário de implantação desse programa para 
outras Capitais, o que espera terminar até meado do mês de novembro próximo; 

 
-  EXAMES PREVENTIVOS – PACOTES MASCULINO E FEMININO 
Providências estão sendo tomadas para implantação no mês de Dezembro deste 
ano. Será usada a mesma rede prestadora de serviços médicos, 
preferencialmente concentrando esses serviços de “checkup” nos mesmos 
credenciados; 

 
- ODONTOLOGIA 
Em paralelo a SISTEL faz estudos para abranger a especialidade de odontologia, 
em estágio bastante avançado. Vai conversar com a FENAPAS e apresentar mais  
detalhes; 

 
- ISENÇÃO DE COBRANÇA DA MULTA DE 2% 
Não haverá mais a cobrança de multa de 2% ao mês nos atrasos de pagamento. 
Implantação feita. 

 
- FINANCIAMENTO EM ATÉ 24 MESES 
O prazo de financiamento das co-participações no PAMA-PCE já passou de 12 
para até 24 meses, conforme implantação feita; 

 
- CONSULTAS GRÁTIS POR ANO 
Esse benefício já foi implantado para àqueles que aderiram ao PAMA-PCE tenham 
três consultas/ano sem co-participação. 

 


