
RESUMO DOS ASSUNTOS TRATADOS NA REDEL DE 29-06-2017 

 

Antes de entrar na pauta, foi apresentado o novo Conselheiro Deliberativo representante da 

TELEBRÁS, Sr. Elton Santafé Zacarias. 

Em seguida, iniciou-se a Reunião do Conselho da seguinte forma: 

• Como de praxe, a Auditoria Interna apresentou a evolução dos trabalhos abordando 

Gestão Atuarial, Gestão de Treinamento e Gestão de Imóveis. 

• Adentrando na parte deliberativa, foi aprovada a venda de imóvel em Belo Horizonte 

com possibilidade de aplicação do valor de venda em segmento mais favorável. 

• Ainda na parte deliberativa foi aprovada a proposta de 4,20% de juros atuariais para 

todos os planos administrados pela SISTEL, exceto o PBS-CPQD cujo percentual 

proposto foi de 5%. Como a PREVIC  estabeleceu uma banda cuja taxa mínima é de 

4,38%, a aprovação final da proposta depende daquele órgão. 

• Em seguida adentrou-se nos assuntos de natureza informativa com a Diretoria de 

Saúde apresentando estudo com alternativas contingenciais de atendimento aos 

usuários do PAMA em localidades não atendidas pela atual operadora. 

• O Diretor de Investimentos fez uma explanação sobre a administração da carteira de 

investimentos expondo as alternativas existentes. 

• O assunto seguinte foi uma avaliação de modelos, ações e melhorias a serem adotadas 

pela área de Tecnologia de Informação. 

• A área jurídica apresentou informações estatísticas sobre as demandas judiciais contra 

a SISTEL, especificando o fluxo de entrada e saída, bem como as taxas de sucesso 

obtidas. 

• A Gerente Ana Cristina apresentou o programa COLABORADOR ATENDENTE, que 

consiste em atendimento presencial e por telefone dos participantes que entram em 

contato com a SISTEL, por empregados de outras áreas, inclusive diretores, com o 

objetivo de que todas as áreas sintam e avaliem as dificuldades dos aposentados, 

pensionistas, participantes, usuários do plano de saúde, enfim, do público da SISTEL. 

• Encerrando a reunião foi apresentada a avaliação dos planos previdenciários. 

Destaque-se que todos os planos apresentam resultados positivos, superando as 

metas atuariais. Os resultados estão disponíveis no site da SISTEL. 

Na véspera da reunião do CD, os Conselheiros Eleitos Burlamaqui, Cleomar, Ezequias e Ítalo, 

encaminharam ao Presidente do CD correspondências solicitando informações sobre: 

- Contribuição de Assistido (já temos resposta. Informaremos em separado) 

- Informações econômicas, financeiras e atuariais do PAMA 

- Situação atualizada sobre os superávits do PBS-A (2012), PBS-Telebrás e Telebrás-Prev. 

- Possibilidade de utilização da rede médica da CASSI (Caixa Econômica) através do Plano 

“CASSI RECIPROCIDADE”.  



 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 


