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IMPORTANTE
Conselheiros eleitos para representar os assistidos
negociam distribuição do superavit do PBS-A junto à SISTEL

O

s integrantes do Conselho Deliberativo da
SISTEL eleitos para representar os direitos e
interesses dos aposentados vêm travando uma importante negociação junto à fundação: a criação
de uma regulamentação para a distribuição do
superavit do PBS-A de uma forma que beneficie
a todos. A proposta defendida pela ASTEL-ESP é de
que os recursos sejam utilizados de duas formas:
para garantir o acesso de todos a um plano

1 de saúde de qualidade e com custos viáveis

– o que inclui promover gradativamente a diminuição da coparticipação do PAMA;
que os recursos excedentes sejam partilha-

2 dos e distribuídos entre os assistidos do PBS-A
periodicamente, com o pagamento de 50% do
montante já na primeira parcela.

Esta negociação é importante não apenas para
decidirmos como destinar o valor total do superavit dos anos 2012, 2014 e 2015, mas também para
criar e estabelecer uma política de distribuição
anual sempre que nosso plano de aposentadoria
complementar registrar resultados positivos.
Destacamos ainda que um plano de aposentadoria complementar que dá resultados positivos
não pode onerar seus participantes. Por isso, a
ASTEL-ESP defende que a situação daqueles que
foram considerados ‘inadimplentes’ depois que
as regras do PAMA/PCE mudaram seja revista e
que as ‘dívidas’ não sejam cobradas. Vale lembrar

que as mudanças que empurraram muitos assistidos para a condição de ‘inadimplência’ vêm sendo
contestadas na justiça e que já existem decisões
derrubando sua cobrança.
As próximas páginas deste jornal reúnem mais informações sobre as negociações e sobre as propostas defendidas pela ASTEL-ESP. Trazem ainda
informações sobre nossos canais de contato e um
convite para que todos os nossos associados participem dessa discussão. Juntos somos mais fortes
e somamos ideias para defender nossos direitos
nos conselhos da SISTEL.

NESTA EDIÇÃO DO ASTEL-ESP INFORMA:
SUPERAVIT

Saiba como estão as negociações para a distribuição do
superavit do PBS-A. O Conselho Deliberativo já aprovou alterações no regulamento para viabilizá-la.

NA SISTEL

Confira informações sobre as reuniões do Conselho Deliberativo da SISTEL

CANAL DO
ASSOCIADO

Na contracapa desta edição, veja comunicados sobre
temas importantes para os aposentados de São Paulo
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Negociação busca estabelecer uma política de distribuição
do superavit que beneficie os assistidos do PBS-A
Os conselheiros que vêm representando os interesses dos assistidos do PBS-A estão realizando uma intensa
negociação com a SISTEL e as patrocinadoras. Após muita argumentação, medidas positivas começam a se
concretizar: em reunião extraordinária realizada no dia 18 de fevereiro, o Conselho Deliberativo aprovou
uma alteração regulamentar no PBS-A para prever uma política de utilização do superavit.
As negociações vinham sendo travadas desde o ano passado, como mostram os relatórios sobre as reuniões
do Conselho Deliberativo da SISTEL, que os conselheiros Italo José Portinari Greggio (também o presidente
da ASTEL-ESP), Carlos Alberto de Oliveira Castro Burlamaqui, Ezequias Ferreira e Flordeliz Maria de Moura
Rios vêm realizando para manter todos os sitelados informados sobre as instâncias de decisão.
A proposta defendida por esses conselheiros e pela ASTEL-ESP é que o saldo positivo referente aos anos de
2012, 2014 e 2015 fosse utilizado para garantir os seguintes itens:
•
•
•
•

a quitação da contribuição de assistido, antes da distribuição do superavit dos anos de 2012 e 2014;
a liberação e pagamento de 50% do pecúlio ao assistido, desde que seja do interesse do mesmo, independentemente da idade;
o restante do montante pode ser pago em até 36 vezes, conforme previsto na legislação do setor;
a diminuição progressiva da coparticipação do PAMA a partir deste exercício e a garantia de oferta de
um plano de saúde viável e de qualidade a todos.

Além de pensar medidas para utilização dos recursos acumulados de uma forma que beneficie o conjunto
dos aposentados, a ideia é que a partir de agora a SISTEL adote uma política para compartilhar o superavit
sempre que o PBS-A alcançar resultados positivos.
A redação do regulamento do PBS-A, aprovada pelo Conselho Deliberativo, prevê mecanismos e regras para
utilizar o superavit e equacionar deficits. Um quadro comparativo com as alterações propostas em destaque
está disponível no sítio www.sistel.com.br. Dúvidas podem ser sanadas também pelo central telefônica da
fundação: 0800-602-1801.
Vale destacar que o texto aprovado pelo Conselho Deliberativo ainda deve ser submetido às Patrocinadoras e
à PREVIC para aprovação. Os conselheiros eleitos para representar os interesses dos assistidos e a ASTEL-ESP
seguirão compartilhando informações sobre este processo, acompanhe em nossos canais.
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Acompanhe os relatórios
sobre as reuniões do Conselho
Deliberativo da SISTEL

PLANO DE SAÚDE:
A ASTEL-ESP também está
batalhando a diminuição da
coparticipação no PAMA/PCE

Além de discutir a distribuição do superavit,
outros temas importantes vêm sendo debatidos nas reuniões do Conselho Deliberativo da
SISTEL. Após cada reunião, o representante da
ASTEL-ESP, junto com conselheiros eleitos para
representar outras regiões do Brasil, faz um
relatório de tudo que foi discutido, reunindo informações sobre seus posicionamentos, que são
divulgadas em nosso sítio.

A SISTEL vem fazendo quadros estatísticos, inclusive
sobre a quantidade de usuários do PAMA e PAMA/
PCE. A versão de janeiro deste ano (veja abaixo)
mostra que os assistidos atendidos pelo PCE já são
maioria no Brasil todo. No Estado de São Paulo,
praticamente já não existem mais usuários só do
PAMA - ou seja, quase 100% dos associados da ASTELESP contam com o PAMA/PCE como plano de saúde.

A reunião mais recente foi realizada no dia 26
de fevereiro. Confira informações do relatório
realizado pelos conselheiros Italo José Portinari
Greggio, Carlos Alberto de Oliveira Castro Burlamaqui, Ezequias Ferreira e Flordeliz Maria de
Moura Rios:

•
•

QUANTIDADE DE USUÁRIOS DO PAMA E PAMA/PCE
NO BRASIL (POR FAIXA ETÁRIA)
JANEIRO 2019
TOTAL

•

Foram discutidas regras implantadas a partir de 2019 para baixa de inadimplência
após o óbito: no caso de pensionistas sem
beneficiários e sem designados a baixa será
realizada imediatamente na contabilidade
após o encontro de contas entre dívida X
pecúlio. Havendo designado, o valor da dívida será descontado do valor do pecúlio.
Foi implantado mais um programa de
Saúde, chamado DOSE CERTA, visando oferecer maior assertividade no tratamento de
câncer.
A auditoria interna da SISTEL apresentou o andamento dos trabalhos, relatando que o cadastro geral da SISTEL está sendo atualizado.
Foram apresentadas as demonstrações contábeis, nas quais o resultado de todos os
planos superou a meta atuarial. No exercício de 2018, o plano PBS-A constituiu um superavit técnico no montante de R$ 177,504
milhões e em 2017 o superavit foi de R$
313,187 milhões. Para o PAMA o resultado no
exercício de 2018 é positivo em R$ 36,063
milhões e em 2017 em R$ 33,888 milhões.
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Os dados reforçam a importância de batalharmos por
melhorias nas condições desse plano, o que inclui a
diminuição dos valores das co-participações do PCE.
“Para isto estamos estudando estratégias jurídicas e negociando ações, que estão ajuizadas pela ASTEL como
autora ou como parte interessada (litis consorciada). A
proposta é que haja melhorias na coparticipação, algo
que irá ajudar os sistelados de São Paulo, mas não só,
também irá ajudar os usuários do PAMA/PCE de outros
estados”, explica o presidente da ASTEL-ESP, Italo José
Portinari Greggio.
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SISTEL PRESENTE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Está agendada para o dia 11 de setembro de 2019 a realização do SISTEL PRESENTE, o encontro anual entre
os sistelados e a direção da fundação, na cidade de São José do Rio Preto. A iniciativa será realizada também
em outras cidades, como nos anos anteriores, com o apoio e articulação da ASTEL-ESP para cobrir ao máximo
o território do Estado de São Paulo. Em breve traremos mais informações sobre os locais e horários. Participem, o SISTEL PRESENTE é uma oportunidade importante para nossos associados sanarem suas dúvidas e
levarem informações para a direção da SISTEL sobre a realidade do Estado.

SOBRE A MUDANÇA DE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE

Com o apoio da ASTEL-ESP, a SISTEL concluiu a transição de operadora do PAMA/PCE. Diante da situação
pré-falimentar da Associação Brasileira de Empregados de Telecomunicações (a ABET), então operadora do
plano, foi realizada a troca pela Bradesco Saúde na maioria do Estado. Também foram realizados estudos
e ações para contratar o apoio de outras operadoras em locais que não eram cobertos pela Bradesco no
interior paulista. Com a situação da operadora do plano de saúde mais estabilizada, uma nova etapa está
agora em curso: a substituição da ABET na parte de seguros, incluindo o estudo de opções para seguro odontológico. Seguiremos acompanhando a transição e também monitorando a qualidade do atendimento do
plano de saúde. Nesse sentido, solicitamos que os associados nos informem de eventuais problemas para que
possamos comunicar à SISTEL e buscar soluções (veja os canais de contato da ASTEL-ESP abaixo).

PREVIC MELHORA AVALIAÇÃO DA SISTEL NA ÁREA DE GOVERNANÇA

A SISTEL, por ser enquadrada como Entidade Sistemicamente Importante (ESI), passa por supervisões
periódicas da PREVIC, que atribui uma avaliação sobre a gestão da fundação. A avaliação da ESI varia de 1 a
4, sendo 4 a pior nota. Na mais recente avaliação, realizada no fim de 2018, a SISTEL foi classificada com a
nota 1 na área de governança, superando a avaliação anterior em que a nota havia sido 2. Além da melhora
na pontuação, a SISTEL será indicada como referência (benchmarking) pela PREVIC.
A ASTEL-ESP destaca três pontos que contribuíram para essa avaliação positiva: 1) o reconhecimento da
importância do plano de saúde para os aposentados; 2) os resultados positivos alcançados: enquanto muitos
planos de aposentadoria complementar discutem deficits, nossa discussão é sobre como aplicar melhor os
superavits; e 3) a participação dos assistidos: atuações como a dos associados da ASTEL-ESP no sentido de
relatar problemas, compartilhar informações, estudar caminhos e implementar soluções contribuiram de
forma decisiva para superarmos desafios ao longo dos anos.

Quer se tornar um associado da ASTEL?
A diretoria da ASTEL-ESP enviou, encartada neste jornal, uma ficha de inscrição e a autorização para o desconto da contribuição mensal do associado junto à SISTEL. Para fazer parte
da ASTEL-ESP, preencha os formulários e envie para nossa sede:
Rua Primeiro de Janeiro, 235 - Vila Clementino - CEP:04044-060 - São Paulo/SP.
Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais abaixo.

Fale com a ASTEL-ESP:
Diretoria em São Paulo
(11) 5083-8554 e 0800-606-4668;
WhatsApp: (11) 9 8801-9673;
astel@astelsp.org.br
(de segunda a quinta das 9h00 às
11h30 e das 13h00 às 16h30; às sextas
das 9h00 às 11h30 e das 13h00 às
15h30):

Núcleos no interior:
ARARAQUARA: Cesar Roseghini, (16) 3335-2592
BAURU: Joedis M. Mariani, (14) 3202-8792
e Walderez Utida Papassoni, (14) 3212-5566
CAMPINAS: Antônio Lucio Pires Sana, (19) 2121-0311
CATANDUVA: Cleonice Costa, (17) 3525-3000
SANTOS: Gisberto Luiz Maso, (11) 9 9969-9496
VOTUPORANGA: Agnelo Raposo Picerne,
(17) 3422-4744
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