
A                F u n d a ç ã o 
SISTEL infor-

mou aos seus as-
sociados e mem-
bros do Conselho  
Deliberativo que 
o fundo garan-
tidor do PAMA 
receberá, en-
fim,  recursos do   
superávit, com 
a realocação do 
montante  acu-
mulado pelo 
PBS-A em 2009, 
2011 e 2012 para 
investimentos 

nos planos de saúde. Esta transferência representa 
um respiro para o PAMA e também para o PAMA/PCE 
que, após passarem por sucessivos reajustes muito 
superiores aos aplicados nos benefícios dos aposen-
tados, estavam próximos de se tornarem inviáveis, 
além de deficitários. 
O aporte cumpre, enfim, o que já estava determina-
do por uma sentença judicial de 2003, em ação com 
trânsito em julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, cuja efetivação vinha sendo reivindicada 
incansavelmente pela ASTEL-São Paulo nos últimos 
anos para evitar o colapso do PAMA em prejuízo dos 
usuários. Os recursos para o salvamento do PAMA 
são uma conquista de todos os aposentados que 
defenderam os direitos adquiridos em seus anos de 
trabalho. Nesse sentido, a ASTEL-São Paulo seguirá 
incansável no compromisso de atuar na defesa dos 
direitos e interesses legítimos dos assistidos.

Com o aporte de mais de R$ 3,04 bilhões para 
o Fundo do PAMA, a barreira mais difícil foi su-
perada: o montante é suficiente para afastar a 
ameaça de falência do plano e barrar novos au-
mentos insustentáveis.
A transferência dos recursos, porém, é apenas 
o primeiro passo nesse sentido e o aporte deve 
ser traduzido pela Fundação SISTEL em soluções 
eficazes para melhorar a qualidade e, ao mesmo 
tempo, reduzir o custo dos planos de saúde para 
seus usuários, compensando os aumentos supe-
riores aos reajustes dos benefícios já aplicados. 
Por isso, é essencial que os assistidos e as associa-
ções que os representam acompanhem de perto 
o trabalho da SISTEL e contem com canais para 
participar ativamente da formulação de um plano 
de trabalho eficiente para revigorar o PAMA e PCE.

SISTEL anúncia a transferência 
de R$ 3,04 bilhões para o plano 
de saúde. Medida tira o PAMA 
e PCE da UTI e cria condições 
para que sejam revigorados.

A luta continua:
Para revigorar o PAMA e PCE, é pre-
ciso plano de ação de curto e médio 
prazo com uso eficaz dos recursos

CONQUISTA
PAMA recebe recursos 
do superávit do PBS-A
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FALE COM A ASTEL-ESP
Para mais informações, dúvidas, sugestões e propos-
tas, entre em contato com a direção ASTEL-ESP: 
EMAIL: astel@astelsp.org.br | TEL.: (11) 5083-8554
Ligue também gratuitamente para nosso call center: 
0800 606 4668 
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Janeiro, 235
Vila Clementino | CEP:04044-060 | São Paulo/SP 

Confira ainda os nomes e contatos dos coordenadores 
dos núcleos da ASTEL–São Paulo no interior:
• BAURU: Joedes Mormotel | Tel: (14) 3202-8792 
• CAMPINAS: Antônio Lucio Pires Sana

| Tel: (19) 2121-0311  
• SANTOS: Gilbert Borges Minas | Tel: (13) 3261-4555 
• SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Carlos Alberto Fernandes

de Souza | Tel: (12) 3921-9927
• SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: Eduardo Hernandes Couto

| Tel: (17) 3224-1515 
• VOTUPORANGA: Agnelo Raposo Picerne

| Tel: (17) 3422-4744

Para contribuir com essa luta, a quarta edição do 
Jornal da ASTEL traz um especial sobre o aporte 
no plano de saúde, reunindo mais informações 
sobre esta conquista, e também elencando os 
principais problemas que estão no horizonte e 
demandarão respostas da SISTEL. Confira!
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PAMA: Fundo  do  plano  de  saúde 
recebe aporte de   R$ 3,04  bilhões

São Paulo | Novembro - Dezembro | 2015São Paulo | Novembro - Dezembro | 2015 ASTELESP informaASTELESP informa

Os assistidos conquistaram uma importante vitória na 
batalha pela garantia de seu direito ao plano de saúde 

vinculado à previdência complementar do antigo sistema 
Telebrás, o PAMA: o investimento de aproximadamente 
R$ 3,04 bilhões do superávit do PBS-A para a restauração 
do Fundo Garantidor do PAMA. Com o fundo capitalizado, 
há condições para que sejam dados os próximos passos: o 
resgate da qualidade dos planos de saúde, acompanhado 
de seu barateamento em relação aos benefícios recebidos 
pelos aposentados.
O aporte representa também o cumprimento, enfim, 
da sentença judicial que já havia garantido esse direito 
aos ex-trabalhadores de telecomunicação em 2003, dan-
do ganho à ação impetrada em 2001 pela diretoria da  
FENAPAS (Federação Nacional das Associações de Aposen-
tados, Pensionistas e Participantes em Fundo de Pensão do 
Setor de Telecomunicações) a época.

A trajetória desta questão

Os beneficiários do PBS-A pagaram antecipada-
mente pelo PAMA ao longo dos anos trabalhados 
por meio da redução de 10% no valor do benefício 
contratado de cada aposentado, para usufruir da 
assistência de saúde com qualidade e sem custos 
adicionais. Na prática, porém, apesar da ação do 
TJRJ ter garantido esse direito em 2003, em 2004 foi  
operacionalizado o Programa de Coberturas Especi-
ais (PCE).
Em 2004, a ASTEL-ESP foi contra a implanta-
ção do PCE, entre outras razões, por considerar 
que ele transferia a responsabilidade do custeio da  
assistência à saúde para os assistidos, discordância que le-
vou à expulsão da associação da FENAPAS naquele ano. Des-
de então, com o passar dos anos, o PAMA e PCE perderam 
em qualidade e acumularam déficits anuais em seu fundo 
garantidor. Receberam ainda sucessivos aumentos na con-
tribuição mensal muito superiores aos reajustes que eram 
aplicados no benefício dos assistidos. Assim, seu custo para o  
aposentado foi elevado de modo crescente, chegando a 
um ponto em que beirava a inviabilidade, colocando sob 
ameaça este direito adquirido nos anos trabalhados.
Diante deste cenário, através de seu Núcleo de Estudos 
e Investigações, a ASTEL-São Paulo passou a formular 
diversas propostas para a SISTEL e demais associações 
estaduais, defendendo o cumprimento da sentença e 
uso do superávit registrado pelo PBS para capitalizar o 
PAMA, de modo a garantir sua qualidade sem o pesado 
custo para o usuário.

O futuro do PAMA e PAMA/PCE

Após muitas batalhas, em setembro deste ano, a Direto-
ria Executiva da SISTEL informou que cumprirá enfim o 
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que foi determinado pela justiça, revitalizando o fundo 
garantidor do PAMA. A medida representa um alívio ime-
diato, pois sem os recursos a estimativa é que a contri-
buição dos participantes fosse aumentada em 200% em 
dezembro próximo – o que na prática inviabilizaria os 
planos de saúde.
Com o aporte, é possível implementar melhorias no PAMA, 
o que refletirá no barateamento também do PCE. Com a 
capitalização do PAMA, o mesmo deve voltar a ser integral-
mente responsável pelas prestações básicas para todos, 
com qualidade e sem cobranças aos usuários. Com isso, o 
PCE poderá se restringir ao que deveria ser: um plano de 
prestações complementares às prestações do PAMA – o que 
permitiria uma redução significativa de seu custo. Com os 
recursos, criam-se condições ainda para que as regras do 
PCE sejam revistas no sentido de corrigir distorções e me- 
lhorar a prestação de serviços ao assistido, conforme os 
direitos adquiridos determinam. Nesse sentido, as me-
lhores condições na área da assistência de saúde, acom-
panhadas da cobrança pela qualidade do serviço pelos 
usuários, já têm surtido efeitos positivos (confira as mu-
danças aprovadas pelo  Conselho Deliberativo da SISTEL no 
quadro ao lado). A expectativa da ASTEL é que os recursos 
sejam suficientes para viabilizar o PAMA com qualidade 
até o último assistido, em longo prazo, além de responder 
às seguintes questões em curto prazo:
• Resolver em definitivo o problema das viúvas no PCE, 
concedendo o plano de saúde nas mesmas condições que 
tinha o seu marido;
• Nos casais em que ambos trabalharam no sistema, so-
mente um contribuir para o PCE;
• Promover um estudo e implementar a melhoria da rede 
de atendimento dos planos de saúde;
• Garantir que os aumentos anuais futuros do PCE sigam a 
mesma taxa usada para a correção dos benefícios (INPC).
A SISTEL, porém, não aprovou a revogação do aumento 
absurdo de 61% realizado em dezembro de 2014, con-
forme reivindicado pela ASTEL–São Paulo, pois o Grupo 
de Trabalho criado para buscar uma solução para o pro-
blema não chegou ao consenso que era necessário para a 
aprovação da medida. A alternativa é batalhar para que os 
próximos reajustes sejam abaixo da inflação, reduzindo 
progressivamente o custo do plano em relação ao benefí-
cio de cada assistido, de modo a compensar o desequilí-
brio gerado pelo aumento de 61%.
A  ASTEL-São Paulo, através da presença de seu presidente, 
Italo Greggio, no Conselho Deliberativo da SISTEL solicitou 
que a diretoria da mesma apresentasse um planejamento 
de curto, médio e longo prazo sobre o PAMA e PCE, que 
tivesse como objetivo melhorias e alternativas que solu-
cionassem  o problema da assistência da saúde para todos. 
A Diretoria da SISTEL se comprometeu a apresentar uma 
proposta de planejamento na próxima reunião do Con-
selho Deliberativo, prevista para o dia 25 de novembro.

Desde sua fundação, a ASTEL-São Paulo  
realiza propostas à SISTEL para a garantia da 
qualidade do PAMA e PCE, com base em es-
tudos que realiza e tendo em vista o inte-
resse de seus associados e do conjunto de as-
sistidos. Neste momento, em que a Fundação 
SISTEL tem as ferramentas necessárias para 
revigorar a assitência da saúde, a associação 
reitera que é seu papel cobrar e trabalhar 
para a implementação das seguintes medidas:

• Compensação nos aumentos futuros até que 
se zere o aumento de 61%. Nesse sentido, a 
ASTEL-São Paulo pediu também que se estu-
dasse a possibilidade de que o aumento das 
contribuições do PAMA/PCE em dezembro 
de 2015 fosse menor que o INPC do período 
(cerca de 10%) . A Diretoria da SISTEL se com-
prometeu a trazer uma proposta para esta 
questão na próxima reunião do Conselho De-
liberativo dia 25 de novembro;

• Criação de alternativas de planos pré-pagos 
onde não haja contribuições e coparticipa-
ções. A ASTEL-São Paulo já vem trabalhando e 
pedindo a colaboração do conselho e da Dire-
toria da SISTEL para que isto seja viabilizado 
o mais rápido possível, pois poderia resolver 
o problema dos inadimplentes.

• Melhoria da rede existente e repactuação 
dos contratos vigentes visando promover 
aperfeiçoamento e economia nos planos.

“Continuaremos a reivindicar as melhorias 
para que nosso plano seja perene e um exem-
plo para outras fundações e planos de aposen-
tadoria complementar”, frisa a Diretoria da 
ASTEL-São Paulo.

Na reunião mais recente do Conselho Deliberativo da  
SISTEL, realizada no dia 28 de outubro, foram aprovadas 
as seguintes modificações no regulamento do PCE:

• As viúvas usufruirão do plano de saúde nas mesmas 
condições que seu marido; isto é, não pagarão mais o 
aumento de uma nova adesão como ocorre hoje;

• Os casais em que ambos têm direito ao PCE poderão 
ter um só dos cônjuges como titular e o outro como de-
pendente, ao contrário do que ocorre hoje, quando am-
bos são obrigados a contribuir para o plano;

• Isenção nas cirurgias de catarata, onde não haverá 
mais coparticipação.

O conselheiro Italo Greggio, presidente da ASTEL-São 
Paulo, foi o único a defender que estas medidas tives-
sem efeito retroativo na reunião da SISTEL, o que iria 
beneficiar inúmeros assistidos.

A Diretoria da SISTEL se comprometeu ainda a apresentar 
sua proposta para o futuro do PAMA e PCE na próxima reu-
nião de seu Conselho Deliberativo, no dia 25 de novembro. 

A equipe do Jornal da ASTEL-São Paulo solicitou também 
uma entrevista com o presidente da Diretoria da SISTEL, 
Sr. Carlos Alberto Cardoso Moreira, sobre os planos da 
entidade para revigorar o PAMA e PCE. O presidente in-
formou que as modificações a serem feitas ainda estão 
em processo de estudo e construção e, portanto, não 
poderiam ser anunciadas. O Sr. Carlos Alberto garantiu, 
porém, que concederá a entrevista tão logo as decisões 
sejam tomadas – o que não aconteceu até o fechamento 
desta edição. Assim, quando recebidas, as informações 
serão publicadas no site da ASTEL-São Paulo, acompanhe:
www.astelsp.org.br
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CANAL   do Associado CONFIRA COMUNICADOS, NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES
ÚTEIS DA ASTEL-ESP PARA VOCÊ

Candidatos apoiados pela ASTEL - São
Paulo são eleitos conselheiros da SISTEL:

Sentença de pequenas causas revoga o aumento 
de 61% no PCE de associada em São Paulo

As candidaturas apoiadas pela associação paulista 
saíram vitoriosas no processo eleitoral realizado 
pela Fundação Sistel em março deste ano para 
compor seu quadro de conselheiros. Com isso, Ítalo 
J. Portinari Greggio, atual presidente da ASTEL-São 
Paulo, segue atuando no Conselho Deliberativo da 
entidade e Eduardo Hernandes Couto se tornou su-
plente do Conselho Fiscal da SISTEL. 
O objetivo das candidaturas é acompanhar de perto 
as instâncias onde as deliberações sobre o futuro da 
entidade serão definidas, garantindo informações 
precisas e confiáveis sobre os processos de tomada 
de decisões e proporcionando a participação de to-
dos. Nesse sentido, a ASTEL-São Paulo tem enviado 
informes sobre todas as reuniões realizadas pelo 
Conselho Deliberativo da SISTEL para os emails de 
seus associados, além de publicar as informações 
em sua página na internet: www.astelsp.org.br
O Conselho Deliberativo da SISTEL se reúne mensal-
mente. O próximo encontro está previsto para o dia 
25 de novembro.

De acordo com o informe da ASTEL-São Paulo sobre 
a mais recente reunião do Conselho Deliberativo da 

Nossa associada Eleonora Lopes conseguiu a revo-
gação do aumento de 61% aplicado ao PCE em 
dezembro de 2014. Na terceira edição deste jor-
nal, a ASTEL-São Paulo orientou seus associados a 
buscarem o Tribunal de Pequenas Causas como al-
ternativa, enquanto o investimento dos recursos do 
superávit não fosse empregado para compensar os 
aumentos excessivos aplicados no plano de saúde 
nos últimos anos, oferecendo orientação e suporte 
para todos os sistelados que desejem recorrer a 
esta saída individualmente. 
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Novo 0800 da SISTEL entrará em vigor em
fevereiro de 2016: 

Rua Primeiro de Janeiro, 235 | Vila Clementino CEP:04044-060 | São Paulo/SP

FICHA DE INSCRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO À ASTEL-ESP / AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
Eu, _____________________________________________________, matrícula SISTEL
nº _____________, autorizo o desconto do valor mensal conforme valores abaixo, em favor e a 
título de contribuição de associado da Associação nomeada no cabeçalho desta: 
(  ) Faixa de suplementação até R$ 126,70, contribuição mensal de R$ 4,57.
(  ) Entre R$ 126,71 e R$ 633,48, contribuição de R$ 8,45.
(  ) Entre R$ 633,49 e R$ 2.533,92, contribuição de R$ 14,43.
(  ) Maior que R$ 2.533,92, contribuição de R$ 34,49.
O referido valor deverá ser descontado do benefício de suplementação de planos (PBS/PREV), a 
mim pago mensalmente pela Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL.
_____________, ___ de ____________ de 20___  |  ___________________________________

Assinatura do Participante/Associado
Telefone para contato: ____________________  |  E-mail: _______________________________

Associe-se: envie a ficha para o endereço da ASTEL-ESP e torne-se associado: 

SISTEL, realizada no dia 28 de outubro, a estrutura 
e operacionalização do novo call center da SISTEL 
entrará em vigor em fevereiro de 2016. A melhora 
no atendimento dado pela Fundação a assistidos e 
participantes por meio da criação de um call cen-
ter da própria SISTEL vem sendo requisitada pela 
ASTEL-São Paulo desde o final de 2014 – e foi in-
clusive uma das plataformas da campanha de Ítalo 
Greggio e Eduardo Couto nas eleições de março. A 
ASTEL-São Paulo já possui um 0800 com call center 
próprio em que recebe ligações gratuitas de seus 
associados e, por isso, sabe por experiência que 
a medida representa economia e agilidade para o 
relacionamento com os usuários.


