
Fundada para garantir os direitos dos partici-
pantes de planos de aposentadoria comple-

mentar da antiga Telesp, a ASTEL-São Paulo con-
vida todos os ex-trabalhadores e trabalhadoras da 
estatal paulista a somar forças nas iniciativas que 
buscam melhorar a qualidade de vida dos assistidos 
e garantir seus direitos. A associação vêm desem-
penhando um papel fundamental na batalha pela 
sobrevivência do plano de saúde vinculado à apo-
sentadoria complementar e por sua melhoria. Tam-
bém é atuante na defesa dos interesses dos assis-
tidos junto à Fundação Sistel de Seguridade Social.

Na contracapa desta edição da ASTEL veja também: 
•	 Vitória na Justiça: decisão em primeira instância 

afirma	legalidade	do	uso	de	superávit	do	PBS-A	no	
plano de saúde – o PAMA;

•	 Com risco de extinção do PAMA afastado pelos in-
vestimentos, a ASTEL-São Paulo batalha duas impor-
tantes propostas junto ao Conselho da Sistel: 1) que 
os	serviços	básicos	de	plano	de	saúde	sejam	gra-
tuitos nos Estados; e 2) que a situação dos supostos 
“inadimplentes” seja regularizada com urgência; 

•	 Nota	sobre	a	reforma	previdenciária:	como	ela	afe-
ta a vida dos ex-trabalhadores da Telesp?

Conheça a associação dos ex-profissionais da Telesp para garantir os 
direitos previstos nos planos de aposentadoria complementar no Estado

Associe-se a ASTEL-São Paulo e fortaleça a atuação 
pela garantia dos direitos dos aposentados
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Fale com a ASTEL-São Paulo
Para mais informações, dúvidas, sugestões e propostas, entre em contato com a diretoria ASTEL-São 
Paulo, ligando gratuitamente para nosso call center: 0800 606 4668 (horário de funcionamento das 12h 
às 17h). Confira ainda os nomes e telefones dos coordenadores dos núcleos da associação no interior:

BAURU: Joedes Mormotel |
Tel: (14) 3202-8792

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Carlos Alberto 
Fernandes de Souza | Tel: (12) 3921-9927

CAMPINAS: Antônio Lucio Pires Sana| 
Tel: (19) 2121-0311

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: Agnelo Raposo 
Picerne | Tel: (17) 3422-4744

SANTOS: Gilbert Borges Minas |
Tel: (13) 3261-4555

VOTUPORANGA: Agnelo Raposo Picerne | 
Tel: (17) 3422-4744

CONFIRA NAS PáGINAS A SEGUIR:
• Quem é a ASTEL-São Paulo;
• Como a associação atua e que conquistas já 

obteve; 
• Saiba por que se associar a ASTEL.

PARTICIPE DO V ENCONTRO ANUAL DA ASTEL
Dia 30/09, sexta-feira, entre 9h e 17h

No	dia	30	de	 setembro,	a	associação	 realizará	 seu	
encontro anual com assistidos, com a presença de 
representantes da ASTEL e Sistel e especialistas em 
temas	da	terceira	idade.	O	evento	também	contará	
com um café de boas vindas, almoço de confrater-
nização e coquetel de encerramento. 
Compareça e participe:	O	encontro	acontecerá	no	
Espaço Fit Eventos, na rua Peixoto Gomide, 282 (pró-
ximo à estação de metrô Trianon Masp, em São Paulo). 
ATENÇÃO:	 É	 preciso	 confirmar	 presença	 até	 o	 dia	
23/09 através dos telefones da ASTEL ou pelo email 
astel@astelsp.org.br.
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Conheça a ASTEL-São Paulo e saiba por que se associar a esta instituição
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A Associação dos Participantes da Sistel no Estado 
de São Paulo – a ASTEL-São Paulo – foi fundada em 

2001 para acompanhar a gestão dos planos de apo-
sentadoria complementar dos antigos trabalhadores 
da Telesp pela Fundação Sistel de Seguridade Social. 
É, assim, uma associação que nasce justamente com 
o objetivo de garantir os direitos constitucionais e o 
melhor interesse dos atuais assistidos que, através 
das contribuições realizadas ao longo dos anos tra-
balhados, conquistaram um plano de previdência (o 
PBS) – que agora garante o direito a um benefício 
complementar mensal e a usufruir de um plano de 
saúde (o PAMA).
Preservação de direitos pós privatização
No processo de venda da Telesp (e de outras empre-
sas de telecomunicações no Brasil), o edital de priva-
tização do setor foi contemplado com uma cláusula 
que focava justamente a preservação desses direi-
tos.  Esta cláusula obrigava as empresas concorrentes 
à privatização a assegurar os Planos de Previdência 
Complementar aos empregados das companhias e de 
suas respectivas controladas. “As empresas conces-
sionárias vencedoras passaram, então, a ser Patro-
cinadoras dos planos de aposentadoria da Sistel, e 
coube à Telefônica cumprir as cláusulas contratuais 
estabelecidas naquele Edital no caso da Telesp”, ex-
plica Italo José Portinari Greggio, Presidente da Dire-
toria Executiva da ASTEL-São Paulo. 
Apesar de garantidas por lei, as obrigações assumidas 
pelas Patrocinadoras na privatização são custosas – o 
que pode resultar em tentativas de diminuir tais o-
brigações. Além disso, os fundos de pensão constituí-
dos com as contribuições dos trabalhadores do setor 
movimentam volumosas quantias. Por isso, os atuais 
aposentados devem estar atentos às deliberações 
feitas pela Fundação Sistel, tanto para zelar pelo seu 
plano de previdência, quanto para evitar decisões 

que possam trazer prejuízos e construir alternativas 
que garantam os interesses dos assistidos. 
A atuação da ASTEL-São Paulo tem sido decisiva
Nesse sentido, ao longo dos anos, ASTEL-São Paulo 
vem acompanhando a atuação da Sistel, se posicio-
nando e adotando estratégias em diversas frentes, 
visando a garantia dos direitos e do bem-estar dos 
ex-funcionários da Telesp. Conheça algumas impor-
tantes ações da ASTEL-São Paulo nos últimos anos:
•	 Acompanha as discussões e decisões da Sistel. 
Para acompanhar de perto a Sistel, a ASTEL-São 
Paulo elegeu em 2015 dois de seus integrantes para 
atuar em importantes conselhos da Sistel (Ítalo J. 
Portinari Greggio foi eleito para o Conselho Delibera-
tivo e Eduardo Hernandes Couto para ser suplente no 
Conselho Fiscal da Sistel).
•	 Defende a oferta do plano de saúde (PAMA/

PCE) para os aposentados, de modo que ele 
tenha	qualidade	e	seja	viável	financeiramente. 

A atuação da ASTEL-São Paulo foi decisiva para que o 
superávit do Plano de Benefícios da Sistel (o PBS-A) 
fosse aplicado no fundo garantidor do PAMA, de modo 
que ele não se tornasse deficitário e/ou continuasse 
com os aumentos excessivos, tonando-se inviável em 
2016. Agora, os representantes paulistas batalham 
junto ao Conselho da Sistel pela aprovação de uma 
proposta paulista para o PAMA (saiba mais sobre esta 
proposta na página 4 deste jornal).
•	 Desde que foi fundada, conta com um Núcleo 

de Estudos e Investigação – o NEI. 
O material produzido pelo núcleo tem dupla utili-
dade: serve tanto como base de informações, publi-
cadas no site da ASTEL e neste jornal, para promover 
importantes debates com os assistidos; quanto para 
defender as propostas dos aposentados junto aos con-
selhos da Sistel, provando sua viabilidade econômica, 
jurídica e prática.

•	 Quando necessário, a ASTEL-São Paulo ado-
ta ações jurídicas estratégicas.

A associação paulista moveu, por exemplo, uma 
ação para garantir o direito dos ex-trabalhadores 
da Telesp ao PAMA (que em 2013 foi vitoriosa no 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 
Também ofereceu suporte para que seus asso-
ciados buscassem o Tribunal de Pequenas Causas 

Motivos para participar da associação paulista:

1 – Proteger seu plano de aposentadoria complementar. Boa parte dos recursos que a Sistel hoje admi-
nistra vieram do trabalho dos profissionais de telecomunicações que, agora aposentados, devem ter seus 
direitos adquiridos protegidos. Participar da ASTEL é uma forma dos aposentados da Telesp unirem forças 
para reivindicar seus direitos, propor ações e formular respostas individuais e coletivas em caso de pro-
blemas na gestão do PBS-A;
2- Contar com uma entidade para acompanhar as decisões da Sistel, tendo como foco os interesses dos 
antigos trabalhadores da Telesp;
3 – Receber informações atualizadas, a partir do acompanhamento da Sistel, dos diálogos entre assistidos 
e com base nas análises do Núcleo de Estudos e Investigações da ASTEL;
4 – Participar dos eventos e diálogos com o conjunto de associados do Estado de São Paulo para construir 
propostas que possam ser levadas à Sistel;
5 – Contar com canais de atendimento para sanar dúvidas, obter informações e discutir propostas indi-
vidualmente de modo gratuito por meio do telefone 0800- 606 4668 (atendido na sede em São Paulo) ou dos 
núcleos da ASTEL no interior (veja contatos dos representantes no interior na capa deste jornal).

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$ 134,72, contribuição mensal de R$ 4,86.
(  ) Entre R$ 134,73 e R$ 673,58, contribuição de R$ 8,98.
(  ) Entre R$ 673,59 e R$ 2.694,32, contribuição de R$ 15,34.
(  ) Maior que R$ 2.694,32, contribuição de R$ 36,67.
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: _______________________________

Envie	a	ficha	para	o	endereço	da	ASTEL-ESP	e	torne-se	um	associado:	

COMO SE ASSOCIAR? A associação é voluntária e fácil de fazer: basta recortar a ficha de inscrição que segue 
abaixo, preencher e enviar para o endereço informado. Além deste jornal, os formulários para associação 
também estão disponíveis na internet: www.astelsp.org.br. O valor da associação é proporcional ao benefício 
complementar recebido (os valores vão de R$ 4,86 a, no máximo, R$ 36,67 mensais, veja na ficha abaixo), 
sendo descontado automaticamente do benefício mensal de quem opta por ser parte da ASTEL-São Paulo. 

para revogar o aumento de 61% 
aplicado ao PCE em dezembro 
de 2014. Nossa associada Eleo-
nora Lopes conseguiu a revo-
gação!
•	 Conta ainda com diver-
sos canais de diálogo.  
A ASTEL-São Paulo constituiu 
núcleos da associação no in-
terior e montou um call cen-
ter na sede em São Paulo para 
receber ligações gratuitas de 
seus associados. Mantém tam-
bém sua página na internet 
sempre atualizada, manda in-
formes por e-mail e envia edi-
ções impressas deste jornal 
para todos os ex-trabalhadores 
da Telesp algumas vezes por 

ano, buscando garantir que todos tenham acesso 
a informações importantes e, assim, busquem 
participar de decisões estratégicas. 
A ASTEL-São Paulo oferece também assistência 
individualizada para seus associados, como auxi-
lio no recadastramento obrigatório na Sistel,  e 
atendimento por seu call center para tirar dúvi-
das relativas aos benefícios e ao plano de saúde.
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CANAL   do Associado Confira ComuniCaDos, noTíCias E informaçõEs
úTEis Da asTEL-EsP Para voCê

PAMA: Decisão da Justiça reitera uso de superávit para salvar o plano de saúde

ASTEL busca plano de saúde básico com custo zero em São Paulo

Situação dos ‘inadimplentes’ precisa ser solucionada com urgência

Nota da ASTEL-São Paulo sobre reforma previdenciária

Uma	decisão	da	Justiça	em	primeira	instância,	nos	tribunais	de	Brasília,	afirmou	que	a	decisão	do	Conselho	da	Sistel	de	
aplicar	o	superávit	do	PBS-A	no	fundo	garantirdor	do	PAMA	é	legal.	
No	final	do	ano	passado,	foram	investidos	aproximadamente	R$	3,04	bilhões,	vindos	do	superávit	do	PBS-A	em	2009,	2011	
e	2012,	para	a	restauração	do	Fundo	Garantidor	-	o	que	evitou	que	em	2016	o	plano	se	tornasse	inviável	e,	na	avaliação	da	
ASTEL, provavelmente, deixasse de existir. O aporte, entretanto, foi contestado na justiça pela FENAPAS (Federação Na-
cional	das	Associações	de	Aposentados,	Pensionistas	e	Participantes	em	Fundo	de	Pensão	do	Setor	de	Telecomunicações)	
em	Brasília	–	apesar	de	a	própria	Fenapas	ter	movido	uma	ação	judicial	pelo	uso	do	superávit	no	PAMA	no	Rio	de	Janeiro,	
em 2001, e cujo julgamento em última instância foi pela legalidade da aplicação. 
A	primeira	decisão	em	Brasília,	entretanto,	considerou	que	há	licitude	na	medida	e	apontou	ainda:	sempre	que	houver	
superávit,	cabe	a	Sistel	decidir	como	implementar	medidas	para	que	ele	seja	destinado	aos	participantes	do	PBS.	De	
acordo	com	a	decisão,	os	recursos	podem	ser	aplicados	de	três	maneiras:	no	plano	de	saúde,	na	melhoria	dos	benefícios	
ou na reversão de forma parcelada aos assistidos e/ou patrocinadoras, conforme preconiza a resolução nº 26/2008 do 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar.
Na avaliação da ASTEL, entretanto, no caso da Sistel, a distribuição do valor em pequenas parcelas para cada assistido 
era	praticamente	inviável,	pois	dependia	de	uma	autorização	da	Telebrás	–	que	não	estava	no	horizonte	próximo.	Con-	
siderando a importância dos aposentados contarem com um plano de saúde neste momento da vida, a ASTEL-São Paulo 
batalhou,	assim,	pelo	uso	do	superávit	no	PAMA	e,	com	isso,	comemora	as	decisões	da	Justiça	nesse	sentido.

Com o risco de extinção afastado, a ASTEL-São Paulo segue cobrando a Sistel para que implemente as medidas ne-
cessárias	para	melhorar	tanto	a	qualidade	quanto	o	custo	do	serviço	de	saúde	oferecido	aos	usuários.
A ASTEL-São Paulo formulou, ainda, uma proposta para o Conselho da Sistel: que em cada Estado seja garantido um plano 
de	assistência	básica	em	que	os	serviços	essenciais	de	saúde	sejam	gratuitos.	E	a	entidade	já	estuda	opções	para	o	caso	de	
São	Paulo.	“Precisamos	que	os	vários	Estados	ofereçam	os	serviços	básicos	via	PAMA	gratuitamente.	E	que	os	PCE’s	sejam	de	
fato uma questão de escolha de incrementos. Ou seja, que os serviços adicionais, os novos avanços da medicina ou os in-
crementos	na	rede	do	plano	sejam	cobrados	proprocionalmente	ao	benefício	dos	assistidos,	mas	que	não	falte	o	básico,	a-
quilo que os trabalhadores tinham quando estavam na ativa”, explica Max Hamers de Aragão Lisboa, conselheiro da ASTEL.

Com	os	sucessivos	aumentos	do	PAMA	e	PAMA/PCE,	muito	superiores	aos	ajustes	aplicados	no	benefício	recebido,	os	
planos	se	tornaram	inviáveis	financeiramente	para	muitos	aposentados	que,	assim,	não	tiveram	como	dar	continuidade	
ao seu pagamento. A ASTEL-São Paulo considera os aumentos impeditivos que, injustamente, tornaram o plano impos-
sível	para	estas	pessoas.	É	importante	lembrar	ainda	que	esses	assistidos	que	agora	são	considerados	“inadimplentes”	
contribuíram	por	anos	com	o	PBS	e,	portanto,	não	só	tem	direito	ao	plano	de	saúde	como	contribuíram	também	para	
a	existência	de	superávits	que	podem	ser	investidos	no	PAMA.	Ou	seja,	a	solução	para	a	situação	dessas	pessoas	é	uma	
questão	urgente	de	justiça	–	que,	portanto,	está	no	centro	das	preocupações	da	ASTEL-São	Paulo.	

Muito tem-se debatido sobre reforma da Previdência Social e sua necessidade para equilibrar os gastos com aposentadorias, 
que	cresce	a	taxas	elevadas.	Mas,	existem	ainda	muitas	incertezas	sobre	como	realmente	garantir	este	equilíbrio.	Neste	
cenário	de	debates,	a	direção	da	associação	paulista	avalia	que	na	perspectiva	dos	atuais	aposentados,	como	os	beneficiári-
os	do	PBS-A,	a	reforma	da	previdência	é	importante	e	necessária,	pois	afastar	o	risco	de	déficit	afasta	também	o	risco	dos	
atuais aposentados deixarem de receber do INSS. Os próximos meses prometem intensos debates sobre este tema, que a 
ASTEL-São	Paulo	acompanhará	de	perto.	Acompanhe	informações	sobre	o	tema	na	internet:	www.astelsp.org.br

4

Diretoria Executiva: Italo	 José	 Portinari	 Greggio	 –	 Presidente	 |	 Geraldo	 Tadeu	 de	 Rezende	 -	 Vice-presidente	 /	 Diretor	
Administrativo	|	Amílcar	Figueiredo	de	Aguiar	–	Diretor	Administrativo	|	Fernando	Ribeiro	-	Diretor	Financeiro
Conselho de Administração: José	Carlos	Wenceslau	–	Presidente	|	Francisco		Buciolotti	-	Vice-presidente	|	Paulo	Luciano	Mecca	
-	Secretário	|	Max	Hamers	de	Aragão	Lisboa	–	Titular	|	Eunice	Tobias	Soares	–	Titular	|	Gilberto	Borges	Minas	–	Titular	|	Norberto	
Modena	–	Suplente	|	Meize	Oishi	–	Suplente	|	João	Luiz	Ribeiro-	Suplente	|	Seise	Fujimoto	–	Suplente
Conselho Fiscal: José	Antonio	Vedonelli	Braga	–	Presidente	|	Wilson	Russo	–	Titular	|	Maria	Aparecida	Latzak	Yamagushi	-	Titular	
|	Sergio	Diorio	-	Suplente	|	Angela	Pineda	Barreira	Fereira	-	Suplente
Jornal da ASTEL: Jornalista	Responsável:	Débora	Prado	-	debora.jornalismo@ig.com.br	|	Projeto	gráfico	e	edição	de	arte:	
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