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Sistel insiste em distribuir Superávit 
do plano PBS-A com patrocinadoras

Fundação Sistel de Seguridade 
Social quer descaracterizar o 

Fundo de Pensão e transforma-
lo em um fundo lucrativo 

 para as patrocinadoras do 
plano PBS-A

O Superávit atuarial 
é o dinheiro que 

sobra após o paga-
mento dos compro-
missos dos assistidos 
pelo plano de previ-

dência social PBS-A. 
Se durante três anos 
seguidos ocorrerem 
Superávit atuarial, a 
sua distribuição passa 
a ser obrigatória.

O que é superávit atuarial? 

Este ano o convite 
para a festa junina chega 
mais cedo. Em parceria 
com o Sinttel, a Aapases 
realizará dia 11 de junho, 
no Clube Recreio dos 
Olhos, situado no bairro 
Tabuazeiro, a partir das 
14 horas, a nossa tradi-
cional festa do “JUNTA 
PRATOS”.

Ou seja, quem souber 
preparar um prato típico 
da época tem entrada 

Festa Junina 2011
garantida. Os associa-
dos não precisam pagar 
ingresso.

ATENÇÃO
A festa será exclusiva 

para os associados da 
ASPASES e os compa-
nheiros da ativa, sócios 
do Sinttel. Se você 
ainda não é sindicaliza-
do e quer participar da 
comemoração, tem até 
o final de maio para se 
juntar a nós.

O Sistel propõe que 
a distribuição 
do Superávit de 

2009, superior a R$ 1 
bilhão, destine 50% para 
as patrocinadoras e 50% 
para os assistidos, par-
celados em 48 vezes. Só 
que desse montante será 
deduzido mais de R$ 200 
milhões para a quitação 
de dívidas de contribui-
ção dos assistidos. 

Para isso, a Sistel quer 
fazer alterações no regu-
lamento do plano, pois 
na Lei Complementar 
109/2001, que regula a 
distribuição do Superávit, 
não existe a possibilidade 
de partilha com as patro-
cinadoras. Sua destinação 
é exclusiva para a revisão 
do plano de benefícios. 

Pra quem fica o prejuízo
Debitar os mais de R$ 

200 milhões de dívidas de 
Contribuição de Assisti-
dos apenas do montante 
destinado aos assistidos 
prejudica quem têm 

direitos e dá vantagem 
para quem não tem direito 
algum. Por lei, o valor da 
dívida deve ser retirado do 
bolo total do Superávit e, 
não somente dos assistidos, 
como quer fazer a Sistel. 

Situação atual da 
distribuição do Superávit

A Fenapas tentou 
negociar uma proposta 
com melhores condições 
para os assistidos, mas a 
Sistel não se mostrou in-
teressada em ceder. Sem 
obter a unanimidade de-
sejada pela Sistel, a pro-
posta foi aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, 
por 10 votos a favor e 2 
votos contra e encami-
nhada para a aprovação 
da Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar – PRE-
VIC. Após ouvir a Fe-
napas, a PREVIC ficou 
de agendar e mediar uma 
reunião de conciliação 
entre Fenapas, Sistel e 
Patrocinadoras.
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Editorial

Aspases agora  
funciona de 2ª a 
6ª feira de 9 às 
12 e 13 às 17h.

“Só super-herói pode lutar sozinho.  Na força de cada um, o super-poder é de todos”.

Achamos que ainda 
há tempo para desejar 
um feliz ano novo para 
todos os associados e 
familiares, com saúde e 
serenidade para enfren-
tar os dias atuais. 

Há uma percepção cor-
rente que o ano começa 
após o carnaval, por isso 
acreditamos que os votos 
estão chegando a tempo.

Estamos retornando 
nossos principais pro-
gramas, que são:

O encontro semanal às 
quintas feiras, onde há um 
público consciente de sua 
importância, que compa-
rece com regularidade, 
participação, etc. Temos 
condições de ampliá-lo e 
diversificar os encontros 
com palestras, filmes, etc.

Venha participar
Quanto ao programa, 

de visitas hospitalares e 
domiciliares, podemos 
dizer que está sendo bem 
recebido. Para quem está 
doente, não há melhor 
remédio que receber soli-
dariedade, carinho, ami-
zade e atenção, energias 
que temos em quantidade 

e que se renovam quan-
do a oferecemos a quem 
necessita.

O nosso mini museu 
está sendo ampliado e 
continua recebendo doa-
ções. Procurem o nosso 
conselheiro Ferreira para 
informações sobre como 
participar desta ampliação. 

Aproveitamos para 
desejar uma Feliz Páscoa 
a todos!

Seguro automotivo
A ASPASES firmou um 

convênio com a empresa 
de seguro LIGA VITÓRIA. 
Os associados terão preços 
bem abaixo do mercado e 
a associação receberá 30% 

de tudo que for negociado 
entre a empresa e os sócios 
da ASPASES. Esse percen-
tual será usado para me-
lhorar a infra-estrutura de 
atendimento da associação.

Terapia corporal 
especializada em 
quixopraxia e práti-
cas orientais. É o que 
você, associado da AS-
PASES, poderá fazer 
para melhorar sua saú-
de e qualidade de vida. 
A ASPASES firmou 
um convênio com o dr. 
Manoel Brito Passos. 
Ele oferece acumputu-
ra, massagem terapêu-
tica, drenagem linfáti-
ca, terapia das pedras 
quentes, orfurô e mais 
uma série de tratamen-
tos que podem melho-
rar seu corpo e mente.  
Telefones: 3084-9897 ou 
9971-7171

Terapia 
corporal

Inclusão digital

Aulas de infor-
mática básica é 
a novidade que 

em breve a ASPASES 
irá disponibilizar aos 
associados. As aulas irão 
acontecer na sede da 
associação, terão ho-
rários variados e serão 
dadas por instrutores que 
também são associados 
da ASPASES. Para o 

presidente Francisco 
Souto, o acesso às novas 
tecnologias irá melhorar 
a comunicação entre a 
associação e os associa-
dos. “O medo da má-
quina será gradualmente 
quebrado e todos vão 
aprender se comunicar 
através da Internet. Con-
tamos com a sua partici-
pação”, convida. 

Nova colaboradora

Ano novo, força renovada!

A estudante Rafaela 
Bayer Nascimento é a nova 
estagiária da Aspases. Ela 
vai ajudar o Dejair dos 
Santos nas atividades da 
associação. Que a experi-
ência na associação possa 
ajudá-la com aprendizagem 
para o ingresso no mercado 
do trabalho. Sejam bem-
vinda à Aspases.



Os associados que estão com 
o pagamento das contribuições 
atrasado devem comparecer a 
ASPASES para negociar a me-
lhor forma de acertar o débi-
to. Faremos um planejamento 
de acordo com a sua condição 
financeira. Queremos que você 
continue participando das nossas 
confraternizações. Venha, con-
verse conosco e seja um ativo 
participante da sua associação. 

Os trabalhadores que sacaram 
o FGTS para compra ou quitação 
da casa própria a partir de 1981 
poderão procurar a Caixa Econô-
mica Federal para recebimento 
de crédito de juros pró-rata a ser 
calculado. Isso significa que os 
trabalhadores têm direito a re-
ceber juros apenas sobre o valor 

Associados em débito 
com a ASPASES

Fique atento à correção 
do saque do FGTS 

sacado. É preciso apresentar os 
extratos de FGTS indicando as 
movimentações e a ação deverá 
ser proposta junto a Justiça Fede-
ral. A ASPASES indica a advoga-
da Andréia Dadalto para orientar e 
tirar dúvidas.  

Ela atende na Enseada do Suá, nos 
telefones 33240103 e 30265093.

A ASPASES convida você 
para participar de nossa primeira 
excursão que nos levará a Con-
servatória, uma cidade mágica 
encravada nas montanhas do Rio 
de Janeiro. Conhecida como a 
capital das serestas e serenatas, 
Conservatória é um patrimônio da 
cultura brasileira. 

Como já definiu o poeta Pedro 
Quinane, “as calçadas são flori-
das, nas fachadas das casas placas 
vivas para a canção se eternizar”, 
numa referência a canções famo-

Excursão à 
Conservatória no RJ

sas que carregam os no-
mes de ruas de Conser-
vatória em suas letras. 
“Valsa do Adeus”, de 
José Mendes e Rua “A 
Deusa da Minha Rua”, 
de Nelson Gonçalves, 
são alguns exemplos. 

A excursão sai de Vi-
tória no dia 22 de junho 
e retorna no dia 26.

O valor da viagem custa R$ 
780,00 e pode ser parcelado em até 
cinco vezes nos cartões ou cheque. 

Venha conhecer todo o charme de uma 
cidade que respira Música e Poesia 

Você pode ter direito ao juros

Informações e reservas: Aspases
Contato: Dejair
Telefones: (27) 3223-1700 e 3222-6317

Para aprender a lidar com 
toda essa mudança na vida 
dos aposentados e pensio-

nistas telefônicos, a ASPASES 
organizou um momento para 
troca de experiências e refle-
xão sobre temas de interesse do 
grupo. Café com prosa é o que 
propõe as reuniões que acontece 
toda quinta-feira, das 14 às 17 
horas, na sede da associação. 

Nesses encontros é feito o 
fortalecimento e a integração do 
grupo, acolhendo os novatos e 
levantando as expectativas e as 
sugestões para as próximas reu-
niões. Participe e torne nossos 
encontros ainda mais agradáveis. 

Lazer e 
qualidade 
de vida em 

1º lugar



Atualize seu cadastro 
na Aspases

Se você associado presta algum tipo de serviço e/
ou comercializa algum produto, poderá fazer parte 
do Cadastro de Prestação de Serviços e Produto, ofe-
recido pelos e para os associados da Aspases. Para 
tanto, entre em contato com Aspases, envie e-mail 
ou preencha a ficha Cadastro de Habilidade e Ser-
viços, informando o serviço prestado e/ou produtos 
comercializados, acompanhados de um texto curto 
para divulgação entre os associados da Aspases.

Para maiores esclarecimentos, entre em contato 
pelos telefones

 (27) 3223-1700-3222-6371-Fax 3222-5049

Mantenha atualizado seu cadastro na Aspases, entre 
em contato conosco sempre que houver alterações no 
seu endereço, telefone e e-mail.

Telefone: (27) 3223-1700/3222-6371-Fax 3222-5049
E-mail: aspases@uol.com.br

Qual é o seu 
diferencial?

Os medicamentos 
são os itens que 
mais pesam no 

bolso das famílias hu-
mildes: 12% da renda da 
população mais pobre são 
gastos com remédios. Por 
isso, desde fevereiro deste 
ano, todas as farmácias e 
drogarias conveniadas à 
rede Aqui Tem Farmácia 
Popular estão oferecendo 
medicamentos gratuitos 
para o tratamento de hi-
pertensão e diabetes. 

Criado em 2004, o Aqui 
Tem Farmácia Popular já 
beneficia mais de 1,3 mi-
lhão de brasileiros por mês. 
Destes, mais de 660 mil 
são hipertensos e 300 mil, 

diabéticos. O programa é 
desenvolvido pelo governo 
federal em parceria com a 
rede privada de farmácias 
e drogarias, que se creden-
ciam espontaneamente ao 
firmarem convênio com o 
Ministério da Saúde. 

Pelo programa, a po-
pulação tem acesso a 24 
tipos de medicamentos 
para hipertensão, diabe-
tes e mais cinco doenças 
(asma, rinite, mal de 
Parkinson, osteoporose 
e glaucoma), além de 
fraldas geriátricas. Para se 
beneficiar dessa distribui-
ção é necessário apresen-
tar CPF, documento com 
foto e receita médica. 

Programa Saúde Não Tem Preço

Ministério da Saúde amplia 
a oferta de medicamentos 

através da rede de farmácias e 
drogarias conveniadas à rede 
Aqui Tem Farmácia Popular

Todos os direitos traba-
lhistas de hoje não caíram 
do céu. Eles foram con-
quistados a base de muita 
luta. O movimento sindical 
é o responsável por todo 
o trabalho árduo de con-
quistas que começou há 
150 anos com a redução da 
jornada de trabalho. 

Se não fosse a militância 
dos sindicatos e associa-
ções, estaríamos traba-
lhando 16 horas 
por dia, nunca 
teríamos ouvi-
do falar de 13º 
salário, a palavra 
férias nem exis-
tia no vocabulá-
rio e as leis que 
regulamentam e 
aposentadoria, 

Associação pra quê?
a licença-maternidade e 
os acidentes de trabalho 
jamais existiriam. 

E a luta não terminou. É 
preciso fortalecer a associação 
que tem compromisso com a 
sua causa para seguir conquis-
tando direitos ainda maiores. 

Precisamos de você para 
fortalecer nossa associação.  
Venha conhecer a sede da 
ASPASES, associe-se e par-
ticipe das nossas atividades. 

Governo Dilma inicia distribuição gratuita 
de remédios contra hipertensão e diabetes
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Presidenta Dilma Rousseff discursa durante solenidade de anúncio de 
medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes 


