
A Fundação SISTEL está realizando eleições para que os assistidos escolham 
os integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da entidade.

Esses conselhos são espaços de tomada de decisão e, por isso, é importante 
estarmos representados neles. Por isso, pedimos o seu voto para elegermos quem 
batalha pelos direitos dos assistidos: participe das eleições e escolha os integrantes 
da chapa 10 para o Conselho Deliberativo e da chapa 20 para o Conselho Fiscal. 

PASSO A PASSO PARA VOTAR NOS CANDIDATOS DA 
CHAPA 10 E CHAPA 20 NAS ELEIÇÕES SISTEL 2018

EM QUE PERÍODO POSSO REALIZAR O MEU VOTO?
É possível votar a partir das 8h do dia 12 de 
março de 2018, segunda-feira.

Atenção: o sistema pelo qual a SISTEL 
receberá o seu voto se encerra às 18h do dia 
21 de março de 2018, quarta-feira.

Registre o seu voto o quanto antes para não 
perder o prazo. 

A SISTEL fez um sistema de votação para que cada assistido realize seu voto por 
dois caminhos: pela Internet ou pelo telefone. Esse passo a passo é para auxiliar 
você a efetuar o seu voto, confira:

Para exercer seu direito ao voto, tenha com você três informações:

Se em algum momento do processo de votação surgir qualquer dúvida ou aparecer 
algum problema que impeça a realização do seu voto, entre em contato com a 
Central de Relacionamento da SISTEL: 0800 602 1801.

Quem não tiver acesso ao telefone ou Internet para votar, pode usar a infraestrutura 
da sede da ASTEL na cidade de São Paulo para votar com confidencialidade: Rua 
Primeiro de Janeiro, 235 - Vila Clementino - São Paulo/SP. Horário de funcionamento 
das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h30.

Com as informações acima em mãos, há duas alternativas para 
realizar o seu voto: pela Internet ou pelo telefone.
Não é preciso votar pelos dois canais, mas apenas escolher a maneira que for mais 
prática para você e seguir passos que listamos abaixo:

Se você prefere votar 
pela Internet:

Entre os dias 12 e 21 de março, 
acesse o endereço
www.sistel.com.br e clique no 
banner que aparece logo no alto 
da página da SISTEL na internet 
identificado como “Eleições 
SISTEL 2018”.

A partir daí é só seguir as 
instruções que irão aparecer 
na tela. Essas instruções 
ajudarão a guiar você pelos 
passos necessários para votar, 
realizando os seguintes passos:

Caso você prefira votar 
pelo Telefone:

Entre os dias 12 e 21 de março, 
ligue gratuitamente para
0800 602 3120 de um telefone 
fixo ou celular. Ligando nesse 
número, você vai ouvir uma 
gravação realizada pela SISTEL 
que começa por uma mensagem 
de saudação e, em seguida, fala o 
passo a passo para realizar o seu 
voto.

Essas instruções ajudarão a guiar 
você pelo caminho para votar pelo 
telefone. Elas irão pedir que você 
digite alguns números no teclado 
do seu telefone, nessa ordem:Clicar no botão 

“REGISTRE O SEU VOTO”.
1

Confirme o número 
aleatório que irá surgir na 
tela e clique em “ENTRAR”.

Após clicar em “CONFIRMAR 
OS VOTOS”, surgirá na tela 
a mensagem “Seus votos 
foram computados
com sucesso. Agradecemos 
a participação”.
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COMO VOTAR NAS ELEIÇÕES SISTEL 2018

O número da senha 
enviada pela SISTEL

No final de janeiro, a SISTEL 
enviou uma correspondência, 

semelhante a essa ao lado, com 
uma senha de votação para todos os 

assistidos pelos Correios.

Essa senha enviada pela SISTEL é como uma 
chave que será solicitada e dá acesso à 

‘cabine’ de votação por meio da Internet 
ou do telefone. Ou seja, você 

precisará digitar os seis números 
que constam nessa carta para 

acessar o sistema que 
registra o seu voto.

O número do 
seu CPF

Além da senha 
enviada pela SISTEL, 

também será necessário 
informar seu CPF para 

poder ter acesso 
ao sistema de 

votação.

O número 
das duas 

chapas em que 
deseja votar

Para votar nas chapas com 
nossos representantes, 

tenha em mãos 
esses números:

Clicar no botão 
“CLIQUE AQUI PARA 
VOTAR AGORA”.

2

Pronto, voto registrado! É só 
sair da página da SISTEL.

10

Pronto, seu voto foi registrado, 
é só desligar o telefone ao final 
da mensagem.

8

Será exibida a cédula de 
votação com a(s) chapa(s) da 
sua região para o Conselho 
Deliberativo e para o
Conselho Fiscal.
Marque agora os seus 
candidatos para compor o 
Conselho Deliberativo da 
SISTEL (marque 10 - Italo José 
Portinari Greggio e José Carlos 
Wenceslau).
Na sequência, indique quem 
você quer que esteja no 
Conselho Fiscal (marque 20 
- Sergio Diorio e Péricles 
Pegado Cortez).

Em seguida, quando 
solicitado, digite o 
número (com 2 dígitos) 
referente à chapa para 
o Conselho Fiscal que 
deseja votar. 
Novamente, o sistema o ajudará 
relacionando os números e 
candidatos de cada chapa. 
Aqui digite 20 - Sergio Diorio e 
Péricles Pegado Cortez.

6

4

Digite o seu CPF 
(com 11 dígitos).

3

Digite pausadamente o 
número do seu CPF (com 
11 dígitos) no teclado do 
seu telefone.

1

Em seguida, clique em 
“VOTAR”.

7
Depois de digitar os números das 
duas chapas, será falada uma 
mensagem com a confirmação 
dos números e dos nomes dos 
seus candidatos. 
Aguarde para ouvir a mensagem 
com a confirmação dos 
escolhidos: a 10, Italo José 
Portinari Greggio e José Carlos 
Wenceslau, para o Conselho 
Deliberativo; e a 20, Sergio 
Diorio e Péricles Pegado 
Cortez, para o Conselho Fiscal. 

5

Digite a sua senha 
(com 6 dígitos).

4

Quando solicitado, digite 
a sua senha de votação 
(com 6 dígitos), aquela 
enviada pela SISTEL
pelos correios.

2

Será exibida a tela 
de confirmação, 
onde aparecerão 
as chapas que você escolheu 
para cada um dos Conselhos. 
Digite novamente a senha de 
votação com seis números 
envida para você pela SISTEL 
e clique em “CONFIRMAR OS 
VOTOS”.

OBS: Se desejar corrigir os 
seus votos, basta clicar em 
“CANCELAR E RETORNAR À 
CÉDULA”.

Essa é a reta final, se 
estiver tudo certo com 
a sua escolha, para 
confirmar os seus votos 
digite 5 no teclado do seu 
telefone.

OBS: Se desejar CORRIGIR 
os seus votos, digite 6 e siga 
novamente as instruções faladas.

8

6

Quando solicitado, digite 
o número (com 2 dígitos) 
referente à chapa para o 
Conselho Deliberativo que 
deseja votar. 
O sistema o ajudará 
relacionando os números e 
candidatos de cada chapa, 
mas já tenha em mãos o 
número da chapa com nossos 
representantes: digite 10 - Italo 
José Portinari Greggio e José 
Carlos Wenceslau.

Se você digitar 5 para 
CONFIRMAR os seus votos, 
vai ouvir uma mensagem 
da SISTEL. Aguarde 
até ouvir totalmente 
a seguinte mensagem: “Seus 
votos foram registrados com 
sucesso. A SISTEL agradece a sua 
participação”.
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Vamos usar o voto para garantir nossa representação:
ELEIÇÕES SISTEL 2018

Chapa

10
para o Conselho Deliberativo
(Região 1 - São Paulo)

Italo José Portinari Greggio (titular)
Analista de Sistemas aposentado e atual
Presidente da ASTEL-SP
José Carlos Wenceslau (suplente)
Administrador aposentado e atual Presidente do 
Conselho de Administração da ASTEL-SP

ELEIÇÕES SISTEL 2018

Chapa

20
para o Conselho Fiscal

(Região 1 - São Paulo e Rio de Janeiro)

Sergio Diorio (titular)
Psicólogo, mestre em administração e associado 

da ASTEL-SP
Péricles Pegado Cortez (suplente)
Economista aposentado, pós-graduado,

associado da ASTEL-SP,SINTELL-RJ e APAS-RJ

É pra seguir defendendo nossos direitos que a ASTEL-SP pede seu apoio para as chapas 
compostas por seus integrantes. Conheça a plataforma das chapas 10 e 20:

1. LUTAR PELA EXTINÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PAMA
2. CONTINUAR A LUTA PARA CRIAÇÃO DE UM PAMA AUTO GERIDO 
3. REINVINDICAR O RETORNO DE TODOS OS ASSISTIDOS EXCLUÍDOS DO PAMA POR INADIMPLÊNCIA
4. IMPLEMENTAR, JUNTO À SISTEL, A CRIAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS, VISANDO O 
ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PAMA PELOS ASSISTIDOS
5. RESOLVER DE VEZ A QUESTÃO DOS SUPERÁVITS ACUMULADOS, DEDICANDO PARTE DO 
MONTANTE À MELHORIA DOS BENEFÍCIOS E OUTRA PARA MELHORIA DO PAMA
6. BUSCAR UMA SOLUÇÃO PARA O IMPASSE GERADO PELA AÇÃO VENCIDA EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA QUE SEJA VANTAJOSA AOS ASSISTIDOS
7. ATUAR JUNTO À SISTEL E À PREVIC PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO VOTO DE VETO NAS 
DECISÕES DOS CONSELHOS
8. LUTAR PARA A EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ASSISTIDO
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