
Entre comemorações, homenagens e reivindica-
ções, o mês de março foi marcado pelo debate 

sobre os direitos das mulheres no Brasil e no mun-
do. Para marcar a data, esta edição do jornal da 
ASTEL-São Paulo entrevistou mulheres que atuam 
em diferentes e importantes áreas construindo a 
associação. Confira o que elas têm a dizer. 

EM 2017: Para elas, garantir a qualidade e viabilidade do PAMA/PCE 
é prioridade. Saiba por que e confira também um informe da ASTEL-
São Paulo sobre a situação do plano de saúde nas páginas a seguir.
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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: Joedis M. Mariani |
Tel: (14) 3206-7243 e Walderez Utida 
Papassoni | Tel: (14) 3212-5566 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Carlos Alberto 

Fernandes de Souza | Tel: (12) 3921-9927CAMPINAS: Antônio Lucio Pires Sana| 
Tel: (19) 2121-0311

CATANDUVA: Cleonice Pineli Costa|
Tel: (17) 3525-3000

ARARAQUARA: Cesar Guilherme 
Roseguini | Tel: (16) 3335-2592

VOTUPORANGA: Agnelo Raposo Picerne |
Tel: (17) 3422-9212

SANTOS: Gilberto Luiz Maso |
Tel: (13) 3236-8591

VEJA TAMBÉM NESTE JORNAL: 

A Justiça Federal do Rio de Janeiro declarou 
a resolução 26, que “regulamentou” a distri-
buição de parte do superávit dos Fundos de 
Pensão para as patrocinadoras, ilegal. O juiz do 
caso cita um trabalho da ASTEL-São Paulo em 
sua decisão, que veta a distribuição de superá-
vit a favor das patrocinadoras. Entenda o que 
está em jogo e o que  decisão representa para 
os beneficiários do PBS-A.

Quer se tornar um associado da ASTEL? Veja 
ficha de inscrição e orientações na contracapa 
desta edição.

O dia 8 de Março foi proclamado Dia Internacional 
da Mulher em 1910 por meio de uma resolução que 
contou com a participação de representantes de 17 
países, durante a 2ª Conferência Internacional de 
Mulheres Socialistas na Dinamarca/Copenhagen. O 
dia se tornou uma data de mobilização pelos direi-
tos das mulheres no mundo todo. Com o passar dos 
anos, as atividades passaram a acontecer durante 

todo o mês, que costuma ser marcado por eventos 
para reivindicar questões como o fim da violência 
contra as mulheres e da desigualdade.
Também é comum que o mês seja marcado pelo 
reconhecimento da contribuição das mulheres em 
diferentes áreas da vida social, profissional e do 
conhecimento. Por isso, nesta edição, a ASTEL-São 
Paulo traz a voz de mulheres que realizaram im-
portantes contribuições para o setor de telecomu-
nicações no Brasil e que hoje ajudam a efetivar di-
reitos dos planos de aposentadoria complementar.
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As mulheres que atuam na ASTEL-São Paulo destacam: 
plano de saúde deve ser prioridade.
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“É importante participar da ASTEL, porque a asso-
ciação luta por nós e se esforça para resolver pro-
blemas que aparecem, como têm sido com o plano 
de saúde” – é assim que a aposentada de Catandu-
va, Cleonice Pineli Costa, explica sua presença na 
ASTEL-São Paulo desde a fundação da associação.  
Para ela, a tranquilidade em relação à assistência 
médica é um ponto fundamental para os partici-
pantes dos planos de aposentadoria complemen-
tar – a área, porém, têm demandado uma atuação 
forte da ASTEL para superar inúmeros desafios ao 
longo dos últimos anos. 

Depois afastado o risco do PAMA/PCE se tornar in-
viável financeiramente com a aplicação de recur-
sos superavitários no seu fundo garantidor, o plano 
de saúde tem questões ainda pendentes, como a 
necessidade de oferecer versões mais baratas e 
acessíveis a todos os associados e também resolver 
a situação daqueles que foram considerados ‘ina-
dimplentes’ no período em que foram aplicados 
reajustes excessivamente elevados.

“Sabendo que o plano médico já está equilibra-
do, espero que seja oferecido planos alternati-
vos, mais populares, com custos mais baixos, para 
grande parte dos assistidos que não podem mais 
arcar com o custo elevado do único plano médico 
oferecido. Essa, inclusive, é uma das reivindica-
ções da ASTEL”, almeja Marta Melo, secretária da 
associação que há 4 anos atua na sede da entidade.

A auxiliar de escritório Vera Lucia Melo, que tam-
bém trabalha no dia a dia da sede, complementa: 
“durante o período de aumentos absurdos das con-
tribuições ao PAMA-PCE, sei que mais de 3.000 as-
sistidos cancelaram o plano médico por não pode-
rem mais pagar, ou tiveram seus planos cancelados 
por inadimplência. Desejo que sejam convidados a 
retornar ao PAMA/PCE para poderem utilizar nova-
mente seu direito”, aponta a profissional que está 
há 2 anos na ASTEL.

Saída da ABET
Recentemente, o PAMA/PCE teve que passar ain-
da por uma alteração de operadora, mudando da 
ABET, que encontra-se em situação crítica, para a 
Bradesco Saúde. A mudança, embora necessária, 
impactou na oferta de assistência médica em 
várias cidades do interior em que o Bradesco não 

Durante a batalha da ASTEL-São Paulo por 
medidas que garantissem a qualidade e via-

bilidade do PAMA/PCE, duas mulheres se desta-
caram como interlocutoras na Sistel, atuando 
diretamente na questão da assistência médica.

A atual Diretora de Saúde da Fundação Sistel 
de Seguridade, Adriana Meirelles, é econo-
mista e tem mais de 30 anos de carreira em 
funções gerenciais nas áreas de Benefícios Pre-
videnciais e Assistenciais. Para ela,  a mulher 
tem muito a agregar. “Trabalho predominante-
mente com mulheres e constato no dia-a-dia 
que a garra, vitalidade e ousadia  são caracte-
rísticas muito fortes e que mudam realmente o 
modo de fazer acontecer”, frisa. “Sempre tive 
o apoio da direção das empresas pelas quais 
passei no sentido de poder influenciar, inovar 
e agregar valor às atividades”, aponta.  

Também a atual Gerente de Relaciona-
mento da Sistel, Ana Cristina de Vascon-
celos, profissional com mais de 18 anos de 
experiência, destaca que todos ganham 
com a igualdade entre homens e mulheres. 
 

Existe espaço para todos, de acordo com as 
características de cada um. Na minha vida 
profissional, tive o privilégio de conviver com 
grandes gestoras mulheres, mas sempre procu-
rei me inspirar em bons profissionais sem fazer 
comparações se os homens ganhavam mais ou 
menos que eu ou se tinham algum tipo de pri-
vilégio”, aponta a Gerente de Relacionamento. 

“Precisamos continuar avançando em direção 
à igualdade social e econômica. Sabemos que 
não se muda uma realidade de uma hora para 
outra. É preciso muita vontade e determina-
ção, características que nos são extremamente 
comuns”, acredita.

Recentemente, se tornou conhecida a situação crítica da Associação Brasileira de Empregados de Telecomunicações (a 
ABET), que passa por um processo de auditoria. Diante do quadro, a Sistel teve que mudar rapidamente de operadora do 
PAMA para que os  assistidos não sofressem com a situação, saindo da ABET para a Bradesco Saúde. Acompanhando a crise 
desde o início, a ASTEL-São Paulo constatou que, com a mudança, haveria problemas na rede credenciada em algumas ci-
dades e imediatamente começou a fazer injunções junto à diretoria da Sistel, que está trabalhando no sentido de ampliar 
a rede da nova operadora. 

Recentemente, a ASTEL–São Paulo, a pedido da Sistel, divulgou lista de novos credenciamentos em São Paulo, principal-
mente no interior e litoral. Em virtude da ocorrência de vários casos de assistidos que procuraram estes novos credenciados 
e foram informados que o recurso (médico, clínica, hospital) não atendia o PAMA/PCE através do Bradesco, a direção da 
ASTEL relatou tais fatos imediatamente para que a direção da Sistel tome providências o mais rápido possível.

É importante lembrar que a principal fonte de informação vem dos associados que procuram a ASTEL-São Paulo para solução 
de problemas. Por isso, a direção da ASTEL tem pedido a seus associados que relatem tais ocorrências imediatamente para 
a sede da associação, que irá interpelar a Sistel. A direção da ASTEL lembra que sua sede conta com uma linha telefônica 
para receber ligações gratuitas pelo número 0800 606 4668. 

A direção da ASTEL-São Paulo informa que seguirá acompanhando a situação e espera um esclarecimento da Sistel o mais 
rápido possível. Em paralelo, a associação está estudando alternativas, como planos auto-geridos, que garantam o direito 
dos associados à assistência médica. Acompanhe novas informações pelo site da associação: www.astelsp.org.br

INFORME DA DIREÇÃO DA ASTEL SOBRE A SITUAÇÃO DO PAMA/PCE

As entrevistadas apontam a continuidade da batalha pela qualidade do PAMA/PCE como um ponto fundamental para a qualidade de vida 
dos associados. Destacam ainda a importância da presença da associação no interior, se tornando cada vez mais próxima dos seus as-
sociados. E lançam um chamado para os ex-trabalhadores da Telesp: que se associem a ASTEL e contribuam para fortalecer a entidade.

possuía unidades e profissionais conveniados.

“Por causa da mudança, o pessoal conveniado está dizen-
do que não atende o nosso plano. Não sei se é falta de 
comunicação, mas talvez uma boa ideia seja verificar se 
há algum problema na comunicação e ajudar na organiza-
ção dos credenciados”, comenta Maria Aparecida Latzak 
Yamaguishi. O problema precisa ser equacionado pela Sis-
tel, gestora do PAMA. 

A ASTEL pretende acompanhar este período de transição, 
buscando garantir que os problemas informados pelos as-
sistidos sejam resolvidos (saiba mais abaixo). “Passamos 
agora por uma transição e mudança do plano de saúde. O 
que mais necessitamos é ter segurança, precisamos ga-
rantir a sustentabilidade da assistência médica para que 
possamos usufruir enquanto precisamos”, ressalta Helena 
Saito, associada há 16 anos à ASTEL. 

“Uma boa rede de assistência médica garante tranqui-
lidade para as famílias”, complementa Eunice Tobias 
Soares, que está na associação desde que ela foi fundada 
em 2001.

O sócio faz a associação
Diante dos problemas enfrentados no PAMA/PCE, as mu-
lheres que atuam na ASTEL-São Paulo destacam a im-

portância do empenho da associação para levar as deman-
das dos aposentados até a Sistel.

Para essas mulheres, é preciso seguir com a relação de 
proximidade entre a direção e os associados, e ainda  
trazer novos ex-trabalhadores da Telesp para ampliar a 
fortalecer a capacidade de ação da entidade. “A ASTEL 
tem que procurar ficar o mais próximo possível dos asso-
ciados para sentir suas necessidades e buscar atende-las. 
Tem que se fazer presente nas diversas regiões do Estado 
para que o sócio sinta segurança”, ressalta Angela Pineda 
Barreira Ferreira, presidente do Conselho Fiscal da ASTEL.

“É importante ter os núcleos no interior, fazer as palestras 
e eventos nas cidades”, avalia Eunice Tobias Soares, apon-
tando que é preciso também o envolvimento dos ex-tra-
balhadores nestas iniciativas. “Eu vou sempre nos encon-
tros, acho que é importante frequentar e participar da 
associação – se todos participarem a gente terá ainda mais 
força”, frisa. 

Em sentido semelhante, a associada de Catandúva Cleonice 
Pineli Costa conta que busca estimular outras pessoas a par-
ticipar da ASTEL. “Eu faço minha parte como associada e 
busco conseguir mais sócios. Tento contribuir, porque essa 
associação luta por nós”, conclui.

Mulheres interlocutoras na Sistel
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CANAL   do Associado ConfirA CoMuniCAdoS, noTíCiAS E inforMAçõES
úTEiS dA ASTEL-ESP PArA voCê

A Justiça Federal do Rio de Janeiro proíbe a distribuição de superávit a favor das patrocinadoras 
A décima vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro julgou procedente ação civil pública impetrada pelo Ministério Público 
Federal que pedia a declaração da ilegalidade da resolução 26, que “regulamentou” a distribuição de parte do superávit 
dos Fundos de Pensão para as patrocinadoras (veja a integra da sentença no site da ASTEL). 
O Juiz Dr. Alberto Nogueira Junior proferiu a sentença baseado, entre outros, em um trabalho do Núcleo de Estudos e 
Investigação(NEI) da ASTEL-São Paulo, publicado em 2013 (Confira na página eletrônica: http://www.astelsp.org.br/
novas-consideracoes-sobre-a-questao-do-superavit).
Para a direção da associação, a menção mostra o acerto e a seriedade das propostas da ASTEL-São Paulo sobre o tema. 
A associação paulista agora está em contato com os Conselheiros eleitos e associações de outros Estados para articular 
os próximos passos.
Com a decisão, a associação ressalta as seguintes consequências possíveis em curto prazo:
1. A Previc fica impossibilitada de aprovar novas distribuições de superávit para as patrocinadoras;
2. No caso do PBS-A, abre-se a oportunidade de um acordo em que metade do superávit seria distribuído aos partici-

pantes e assistidos e a outra metade seria revertida ao PAMA para cobertura da dívida das patrocinadoras para com 
o Plano de Saúde (PAMA);

3. Com estes novos aportes, seria possível oferecer aos assistidos o PAMA como foi constituído.
Esta sentença será alvo de apelação; porém impede que parte do dinheiro vá para as patrocinadoras até o trânsito em 
julgado. O julgamento final pode demorar anos.
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Diretoria Executiva: Italo José Portinari Greggio – Presidente | Gisberto Luiz Maso - Vice-presidente | Amílcar Figueiredo de Aguiar 
– Diretor Financeiro
Conselho de Administração: José Carlos Wenceslau – Presidente | Max Hamers de Aragão Lisboa - Vice-presidente
Conselho Fiscal: Angela Pineda Barreira Fereira – Presidente
Secretárias: Marta Melo e Vera Lucia Melo | Tel: (11) 5083-8554
Jornal da ASTEL: Jornalista Responsável: Débora Prado - debora.jornalismo@ig.com.br | Projeto gráfico e edição de arte: Alexandre 
Martins de Oliveira Contato: astel@astelsp.org.br | 0800 606 4668. 

EXPEDIENTE ASTEL-ESP

FICHA DE INSCRIÇÃO

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

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$ 160,55, contribuição mensal de R$ 5,79.
(  ) Entre R$ 160,55 e R$ 802,71, contribuição de R$ 10,71.
(  ) Entre R$ 802,71,59 e R$ 3.210,84, contribuição de R$ 18,28.
(  ) Maior que R$ 3.210,84, contribuição de R$ 43,70.
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: _______________________________

FAVOR ASSINALAR SUA FAIXA DE SUPLEMENTAÇÃO BRUTA

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

COMO SE ASSOCIAR À ASTEL? 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 associa-
ção também estão disponíveis na internet: www.astelsp.org.br. O valor da associação é proporcional ao bene-
fício complementar recebido (os valores vão de R$ 5,79 a, no máximo, R$ 43,70 mensais, veja na ficha abaixo), 
sendo descontado automaticamente do benefício mensal de quem opta por ser parte da ASTEL-São Paulo. 


