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EDITORIAL

Um novo ano de esperanças
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O ano de 2020 deixará marcas na História. A
pandemia da Covid-19 foi
algo capaz de fazer o mundo
parar e colocar todas as nações para reﬂe�rem sobre o
Ser Humano. Para nos protegermos, nos isolamos ﬁsicamente. Proﬁssionais mergulharam em um novo formato
de trabalhar e crianças trocaram experiências através do
convívio virtual. Tivemos que
adaptar a nossa ro�na e tudo
teve que ser reinventado.
Quem poderia imaginar que
sen�ríamos tanta falta daquele abraço nosso do dia a
dia? Hoje, certamente, damos mais valor a ele.
Descobrimos alterna�vas para solucionar os problemas e valorizamos mais o
momento presente e a nossa
família. Saúde nunca valeu
tanto! Muitos �veram que
conviver com a dor da perda,
sem nem ao menos ter a
chance da despedida. Não
foi um ano fácil, mas podemos pensar que foi um ano
de balanço. Daqueles que
faz a gente parar e pensar
para onde queremos ir. Foi
um momento de pausa. Uma
puxada no freio de mão, para
mostrar que o mundo não
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aguenta mais tanta violência, egoísmo, intolerância,
ganância e exploração.
O próximo ano há de
ser diferente. Que tudo isso
amoleça nossos corações e
espalhe bondade onde ainda
não houver.
Este também foi o
ano em que nossa ins�tuição
comemora 25 anos de existência. Quantas recordações
guardamos conosco em todos
esses anos, não é mesmo? Temos a certeza do dever cumprido ao longo desse tempo
e esperamos con�nuar contando com a par�cipação e
colaboração de todos nos
próximos anos. Em função
da pandemia não foi possível
fazer uma grande festa comemora�va, mas temos fé que,
em breve, poderemos nos
abraçar novamente.
Que todos tenham
a esperança dentro de si e
façam os dias serem melhores. A semente do amanhã
está em cada um de nós.
Não deixe de regá-la todos
os dias. Um ano novo de
alegrias e prosperidade a todos!

A situação da pandemia da Covid-19 no Brasil
se agravou no úl�mo mês
e o início de uma segunda
onda de crescimento de casos já é evidente em quase
todos os estados, de forma
par�cularmente preocupante nas regiões mais populosas do país.
A informação é
trecho da Nota Técnica –
22/11/2020 Situação da
Pandemia de Covid-19 no
Brasil, assinada por pesquisadores de diversas regiões
do país.
Eles alertam ainda
que o crescimento no número de casos é consequência de “uma sistemá�ca
queda dos níveis de isolamento social, mas também
da ausência de campanhas
de esclarecimento e falsa
sensação de segurança disseminada na população”.
Entre as medidas
de combate eﬁcazes apontadas pelos próprios pesquisadores, foram listadas
as polí�cas de isolamento
e distanciamento social.
Segundo o estudo, elas
devem ser intensiﬁcadas
o quanto antes, até a�ngir um controle efe�vo da

pandemia.
Outro apontamento foi a
implementação de uma
extensa polí�ca de testagem de infecção pelo vírus
SARS-CoV-2, com o rastreamento e isolamento de
contatos, além da realização de extensas campanhas
públicas de informação.
Também foi mencionado o real e efe�vo
apoio ﬁnanceiro aos cidadãos menos favorecidos,
como medida de combate
à proliferação do vírus. A
u�lização de máscaras em
ambientes externos, higienização de mãos com água
e sabão diversas vezes ao
dia, e quando não for possível dessa forma, fazer a
u�lização do álcool em gel,
con�nuam sendo regras
mais importantes do que
nunca.
O Brasil negocia a
aquisição de pelo menos
seis vacinas diferentes para
imunizar a população contra a Covid-19. Todos os
testes necessários ainda
não foram concluídos. Enquanto a vacinação não tem
data deﬁnida, reforce todos
os cuidados e ﬁque em casa
sempre que possível.

Com carinho,

Aldenôra Barbabella
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ELEIÇÕES ASTAPTEL

Diretoria eleita toma posse

Fotos: Adilson Duarte

Associados, na sede da Astaptel, no dia da votação para nova diretoria da Instituição

No dia 22 de outubro
de 2020, foi realizada a eleição para nova diretoria execu�va da Astaptel para o biênio
2020-2022.
A votação foi feita na
sede da ins�tuição e a chapa
eleita ﬁcou composta da seguinte maneira:

Adilson Alves Duarte
Diretora de Seguridade:
Flordeliz Maria de M. Rios
Diretora Administra�va:
Custódia de Melo Figueiredo
Diretora Social:
Ana Maria Aguiar de Oliveira
Diretora Financeira:
Edir Braga Pinton

Diretoria Execu�va
Presidência:
Aldenôra Barbabella
Vice Presidência:

Conselho Fiscal Titular
Siranô Rodrigues de Souza
Jaime Ribeiro da Mota
Eduardo Con�n Gomes

Esta é a 13ª diretoria que estará à frente da Astaptel. Eleita para o biênio 2020-2022

NOSSAS ETERNAS
SAUDADES

Obedes Mendes
10/01/2020

Luiz Claudio Pires
11/01/2020

Também registramos
o falecimento dos queridos Adão da Silva e Juracy
Antero, em fevereiro,
Marli Geralda, em 28 de
julho, José Acácio Ribeiro,
em 21 de agosto, e Oscar
Felipe, em setembro.

Uma parte da nossa história
Eduardo Luiz Mota
foi Diretor Social da Astaptel, no período de 20
de agosto de 1999 a 19
de agosto 2001. Foi integrante da 3ª diretoria da
ins�tuição e, nesta edição, ele relembra como
tudo começou.
“Em 1999, propus para
a Aldenôra montar uma
Chapa para concorrer
como oposição à outra
já candidatada. Entrei como
Diretor Social, na Astaptel e
isso foi logo que eu havia me
aposentado”, contou.
Nessa época, a associação
�nha ido para a Av. Amazonas
e, logo em seguida, foi transferida para a Rua Caetés, no
Centro da cidade, onde é a
Sede atualmente.
“Tenho muito boas lembranças dessa época. Era
responsável pela parte de lazer, viagens, entretenimento
e eventos. Naquela época, a
Astaptel não �nha muitos recursos e não �nha dinheiro
em caixa. Fizemos muitas coisas artesanais, com a ajuda da

minha esposa, até que as coisas foram melhorando, novos
associados entrando, novos
eventos criados e a associação foi criando força. Fiquei
cerca de dois anos nessa função e a ins�tuição sempre foi
muito ú�l para o associado”.
Eduardo relembra que sempre fazia muitas comemorações,
passeios e até viagens internacionais como Chile e Argen�na:
“O pessoal adorava”.
Hoje, com 78 anos, sente-se muito grato por tudo.
“Aposentei com 55 anos na
época da priva�zação e tenho uma grande saudade de
tudo e de todos”, comentou.

Viagem para Caldas Novas, em Goiás, promovida pelo diretor, na Astaptel

É com grande pesar que comunicamos o falecimento dos associados abaixo. Nosso
agradecimento a todos eles pelos momentos de luta em que es�vemos juntos.
Guardaremos boas lembranças! Nossos sinceros sen�mentos aos familiares.

Mauro Diniz
14/01/2020

Jorge Francisco
06/2020

José Luiz Alves
22/01/2020

Antônio Donato
19/08/2020

Marco Antônio
16/02/2020

Maria Norberta
04/10/2020

Ezio Passos
07/10/2020

Sueli Eni Pereira
17/02/2020

Paulo Edson
09/11/2020

Milton Marques
11/06/2020

José Ferreira
11/2020
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Memorial de governança
Fundada em outubro de 1995, as
diretorias que sempre trabalharam voluntariamente ao longo deste período, buscaram
sempre o melhor para seus associados. A
1ª diretoria - 10/11/1995 a 31/07/1997

DIRETORIA EXECUTIVA
Fernando Rodrigues
Roberto Gonçalves da Silva
José Eustáquio Valadares
Aloísio Magno dos Santos
CONSELHO FISCAL
Milton José Reinaldo
Wagner Euclides de Souza
Sebas�ão Estanislau
7ª diretoria - 01/2008 a 12/2009 (Mandato
prorrogado até 10/03/2010, conforme
assembleia de 11/03/2010)

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Adilson Alves Duarte
Nilson Sérvulo da Silva
Flordeliz Maria de Moura Rios
Sônia Guimarães Zulle
O�o Luís Barbosa Guedes
CONSELHO FISCAL
Nízio Pessoa Muzzi
Nelson Vicente de Paula
Siranô Rodrigues de Souza Filho
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primeira assembléia da Associação foi realizada em 10 de novembro de 1995. Já a primeira sede, foi inaugurada em 30 de janeiro
de 1996, em espaço cedido pela Telemig, à
2ª diretoria - 06/08/1997 a 19/08/1999

DIRETORIA EXECUTIVA
Milton José Reinaldo
Sebas�ão Estanislau
Sebas�ão Everardo B. Albino
Edméa Mª Mar�ns Marques
CONSELHO FISCAL
Márcia Gomes Vilela E. B. Oliveira
Nelson Neri R. Filho
Narcy Alexandrina dos Reis

Rua Goiás, nº 41. Em novembro de 1999,
após a priva�zação, a Astaptel transferiu-se
para a Av. Amazonas, nº 491, em espaço cedido pelo Sin�el, em regime de comodato.
3ª diretoria - 20/08/1999 a 19/08/2001

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Olívia Maria de Jesus
Hélio Cordeiro Consolação
Eduardo Luiz Mota
CONSELHO FISCAL
Pedro Pinto de Souza
Maria José Corce� Rezende
Ana Lúcia da Silva Domingos

8ª diretoria - 11/03/2010 a 10/03/2012

9ª diretoria - 10/04/2012 a 09/04/2014

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Adilson Alves Duarte
Ana Maria Aguiar de Oliveira
Flordeliz Maria de Moura Rios
Madalena Moreira Sales
O�o Luís Barbosa Guedes
CONSELHO FISCAL
Nízio Pessoa Muzzi
Nelson Vicente de Paula
Siranô Rodrigues de Souza Filho

DIRETORIA EXECUTIVA
Flordeliz Maria de Moura Rios
Adilson Alves Duarte
Marlene Andrade de Oliveira
Ana Maria Aguiar de Oliveira
Madalena Moreira Sales
Aldenôra Gonçalves Barbabella
CONSELHO FISCAL
Eduardo Con�n Gomes
Nízio Pessoa Muzzi
Siranô Rodrigues de Souza Filho
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Quase um ano depois, em setembro de 2000, concre�zou-se o sonho de
todos os associados, quando foi adquirida a sede própria, localizada à Rua dos
Caetés, nº 530.
Em junho de 2003, foram compradas, no mesmo endereço, mais três
salas, onde foi construído o auditório. Na

inauguração, em 13 de maio de 2004, os
ex-diretores foram homenageados, ocasião
em que receberam o Diploma de Honra ao
Mérito. Na oportunidade, foi inaugurada a
galeria de fotos dos integrantes da diretoria da época e gestões anteriores.
Em 28 de outubro 2020, a Ins�tuição completou 25 anos de existência.

4ª diretoria - 20/08/2001 a 19/08/2003

5ª diretoria - 20/08/2003 a 19/08/2005

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Ana Lúcia da Silva Domingos
Livio Francisco de Assis Silva
Edno José da Silva
Olívia Maria de Jesus
Maria Beatriz de Carvalho
CONSELHO FISCAL
Benício Bolivar e Silva
José Juliano Firmino
Robinson Antônio da Cruz

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Adilson Alves Duarte
Nilson Sérvulo da Silva
Ivone de Melo Rezende
Marilia Fur�ni
CONSELHO FISCAL
Geraldo Afonsilio Lemos
Maria Beatriz de Carvalho
Livio Francisco de Assis Silva

10ª diretoria - 10/04/2014 a 09/04/2016

DIRETORIA EXECUTIVA
Flordeliz Maria de Moura Rios
Ana Maria Aguiar de Oliveira
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Adilson Alves Duarte
Custódia de Melo Figueiredo
Madalena Moreira Sales
CONSELHO FISCAL
Eduardo Con�n Gomes
Nízio Pessoa Muzzi
Siranô Rodrigues de Souza Filho

11ª diretoria – 10/04/2016 a 10/04/2018

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Madalena Moreira Sales
Adilson Alves Duarte
Custódia de Melo Figueiredo
Flordeliz Maria de Moura Rios
Ana Maria Aguiar de Oliveira
CONSELHO FISCAL
Eduardo Con�n Gomes
Jaime Ribeiro Mo�a
Siranô Rodrigues de Souza Filho

Esta é uma data para ser lembrada e comemorada, aﬁnal foram anos de muito
trabalho, doação e dedicação em prol
dos associados. Ainda há muito o que fazer em defesa de nossos direitos e seguimos ﬁrmes na nossa caminhada.
Parabéns Astaptel e a todos que
ﬁzeram parte dessa história!
6ª diretoria - 20/08/2005 a 19/08/2007
(Mandato prorrogado até 31/12/2007, de
acordo com o Estatuto Social)

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Adilson Alves Duarte
Nilson Sérvulo da Silva
Flordeliz Maria de Moura Rios
Madalena Moreira Sales
CONSELHO FISCAL
Geraldo Afonsilio Lemos
Maria Lúcia Garcia
Livio Francisco de Assis Silva
12ª diretoria – 11/04/2018 a 11/04/2020
(Mandato prorrogado até 22/10/2020, de
acordo com o Estatuto Social)

DIRETORIA EXECUTIVA
Aldenôra Gonçalves Barbabella
Adilson Alves Duarte
Custódia de Melo Figueiredo
Neide Ferreira Andrade Santos
Flordeliz Maria de Moura Rios
Ana Maria Aguiar de Oliveira
CONSELHO FISCAL
Eduardo Con�n Gomes
Jaime Ribeiro Mo�a
Siranô Rodrigues de Souza Filho
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LISTA DE CONVÊNIOS
SAÚDE
DENTISTA
Mariana Rodrigues Pereira
(CRO 38116)
Rosângela Rodrigues Miranda
(CRO 10508)
Rua São Paulo, 684, Sala 101
Tel.: 9 8769-6959 / 9 8709-6746
Rua Póvoa de Varzim, 213, Loja
01, Bairro Paquetá, BH/MG
Tel.: 2531-2801 / 9 8018-5716
Serviços: clínica geral (restaurações, tratamento de canal,
limpeza), endodon�a (tratamento de canal), próteses, ortodon�a (aparelhos) e implantes.
Desconto de 20% para associados e dependentes mediante
apresentação da carteira da
ASTAPTEL.
DENTARE SAÚDE
Atende todas as especialidades
Av. Álvares Cabral, 381, salas
1203/1205, BH/MG
Tel.: 3224-2362
MAIS ODONTO
Mais saúde para seu sorriso.
Especialidades: Aparelhos ortodôn�cos, periodon�a, tratamento de canal, prótese ﬁxa
e removível, odontopediatria,
implante dentário, cirurgias,
esté�ca.
Av. Afonso Pena, 748, sala 809,
Centro, BH/MG
Tel.: 3271-1355 – Parcelamento
especial em até 6x ou a combinar

OBS: As carteiras de sócio da associados e dependentes me- Bairro Santa Eﬁgênia, BH/MG
Mais Odonto estão à disposi- diante apresentação da car- Tel.: 9 9114-7675 / 9 9160-6390
Atendimento psicológico.
teira da ASTAPTEL.
ção na nossa sede
Descontos especiais de 20%
aos associados e dependentes
ÓTICA LA PATRÍCIA
ODONTOLOGIA
Desconto de 5% apresentando mediante apresentação da carDr. Dann Saﬀ
teira da ASTAPTEL
a carteira da ASTAPTEL.
Dra. Francynne Saﬀ
Av. Amazonas, 115, Conj. *Av. Brasil, 80, Santa Eﬁgênia,
VIDA ATIVA N. FISIOTERAPIA
BH/MG
1.018/20/22, Centro, BH/MG
Tel.: 3241-2690 (também de- E PILATES
Tel.: 3226-3738 /3226-2755
Rua dos Tupis, 204, sala 203,
Tratamento odontológico em partamento infan�l)
todas as especialidades. Des- *Av. Brasil, 685, São Lucas, BH/ Centro, BH/MG
Tel.: 3213-5019
contos especiais aos associa- MG - Tel.: 3273-1515
dos e dependentes mediante *Av. do Contorno, 4.679, Fun- Desconto de 50% na avaliação
e 5% nas mensalidades
apresentação da carteira da cionários, BH/MG
Tel.: 2514-0406 (também deASTAPTEL.
CEDIVE
partamento infan�l)
Centro de diagnós�cos
ANDREA N. MOTA ODONTOLOGIA
AUDIUM APARELHOS AUDITIVOS Rua Padre Pedro Pinto, 447,
Rua Olinto Magalhães, 1.077
Sistemas Audiológicos apare- 4º andar, Venda Nova, BH/MG
Padre Eustáquio, BH/MG
Tel.: 3413-1976 / 9 7559-8405 lhos audi�vos de úl�ma geração Tel.: 3451-3467
Atende todas as especialida- Rua dos Guajajaras, 740, CenPODOLOGIA DIVINO PÉ
des. Desconto especial aos as- tro, BH/MG
Podóloga Valéria de Oliveira
Tel.: 3261-3434/3786-0766
sociados e dependentes
Desconto de 15% para associados e dependentes mediante
PSICOLOGIA
NUTRICIONISTA
Tânia Cris�na Moreira de Al- Le�cia Maria Mourthe Antoniazzi apresentação de carteira da
Área: psicoterapia e orientação ASTAPTEL. Rua Leopoldo Gocântara
mes, 498, Pompeia, BH/MG
Serviços de orientação nutricionais. vocacional.
Tel.: 3081-3998
Av. do Contorno, 4.045, sala 403 Sessão de 50 minutos.
(Ed. Personal Trade Center) São Rua Desembargador Paula Whatsapp 9 8732-0501
Mota, 12, sala 08 (esquina com
Lucas, BH/MG
Rua Conceição do Mato Den- TERAPIA OCUPACIONAL
Tel.: 2520-8939 /
tro), Bairro Ouro Preto, BH/MG Cláudia Alexandrino Santa Rita
Whatsapp 9 9805-5527
Rua Grão Pará, 85, sala 1202
Descontos especiais aos asso- Tel.: 3022-7821 / 9 9782-9872
OBS: Às quintas-feiras atende Bairro Santa Eﬁgênia, BH/MG
ciados e dependentes
no auditório da ASTAPTEL. Des- Tel.: 9 9916-0639 / 9 8801-6735
conto de 50% para associados Atendimento Terapêu�co OcuNUTRICIONISTA
pacional.
e dependentes
Kiara Gonçalves Dias Diniz
Descontos especiais de 20%
Rua Grão Pará, 85, sala 1.202
aos associados e dependentes
PSICOLOGIA
Bairro Santa Eﬁgênia, BH/MG
Atendimento nutricional. Des- Luciana Alexandrino Santa Rita mediante apresentação de carteira da ASTAPTEL.
contos especiais de 20% aos Rua Grão Pará, 85, sala 1.202

aposentadorias do INSS e Previdência Complementar
JURÍDICO
Rua Ma�as Cardoso, 155,
Araújo Soares & Cruz Advo- Conj. 805, Santo Agos�nho,
gados Associados
BH/MG
Equipe: Marcelo Soares, Tel.: 3335-0052
Bruno e Cruz
Direito trabalhista, civil, pre- Lilian Salgado Advocacia e
videnciário, administra�vo, Consultoria
comercial, tributário, além da Revisão e concessão de apoadvocacia extrajudicial, medi- sentadoria do INSS e Previdas cautelares, danos morais, dência Complementar
materiais e esté�cos.
Av. Brasil, 1.438, sala 1.201
Av. do Contorno, 6.283, Conj. Ed. Agmar Glass Tower, Fun203/207 Funcionários, BH/ cionários, BH/MG
MG – Telefax: 3284-0240
Tel.: 2511-5444 / 2511-5404
marcelo@araujosoaresecruz.adv.br contato@liliansalgado.com.br
bruno@araujosoarescruz.adv.br
Claudilene Aparecida PeiFrancisco Rafael Gonçalves xoto
Advogados Associados
Área de atuação: cível, previRevisão e concessão de denciária e trabalhista sobre
Dezembro/Janeiro/Fevereiro

fundos e pensão abertos e
TURISMO E LAZER
fechados.
Av. Barbacena, 1.018, sala
805, Santo Agos�nho, BH/MG
CVC Turismo Betânia
Tel.: 3337-0176
Rua Úrsula Paulino, 1.417
Escritório de advocacia Mar- Tel.: 3656-7460 /
cos André
Ricardo Fur�ni 9 8849-6580
Especializado em Previdência Desconto de 5% somente
Pública
para pagamentos à vista e 3%
Rua Ma�as Cardozo, 271, sala para pagamentos no cartão
1.102, Santo Agos�nho, BH/MG de débito. Pagamento com
Tel.: 2555-9901
boleto em até 8x sem juros e
www.marcosandreadvogados.com.br no crédito até 10x sem juros.

7

Uma história cheia de boas recordações
A aposentada Olívia Maria de Jesus foi uma das diretoras da Astaptel. Nesta edição, ela
relembra sua trajetória e os bons momentos já vividos na instituição. Hoje, permanece
como associada e continua sempre acompanhando as notícias da associação
Fotos: Arquivo pessoal

sempre foram muito bons. Tenho um
agradecimento enorme a todos pelo carinho que sempre me trataram”.
Em seguida, Olívia tornou-se diretora
de Seguridade. Ela contou, com saudosismo, das reuniões em Brasília, na Câmara dos Deputados, e em São Paulo, em
Aparecida do Norte, onde esteve com outras associações para reivindicar o direito
dos aposentados: “Interagíamos com outros órgãos, íamos em Caravana e atuávamos bastante. Naquele tempo, isso tudo
era muito forte”.

Novos tempos
A modernidade e a tecnologia dos tempos atuais, modiﬁcaram a vida de todos.
Para a aposentada, essa nova era que
Olívia, na sede da Astaptel, na Rua Caetés. A sala tinha acabado de passar por uma reforma vivemos tem afastado bastante o convívio social. “Considero muito importante
Logo que Olívia se aposentou, em para auxílio jurídico, esclarecimento a interação. Como sou apaixonada por
1996, já haviam fundado a Astaptel. de dúvidas, além da necessidade de natureza, em 1996, ﬁz um curso técnico
Eram em torno de 100 associados. ter um local de encontro com an�gos em paisagismo, pois minha intenção era
“Nessa época, já exis�a uma conversa colegas. A an�ga diretoria havia dei- trabalhar com isso quando aposentei. Em
sobre a priva�zação da Telemig sendo xado um dinheiro em caixa, que per- 2001, ﬁz um curso técnico de enfermagem
falada nos bas�dores. Fiz minha inscri- mi�a essa mudança de espaço �sico”, para melhor cuidar do meu pai, que havia
sofrido um AVC. Faço parte do Conselho
ção para entrar na Associação como contou.
Firmamos convênio com médicos, de Saúde no meu bairro, criei um grupo
Conselheira e depois acabei entrando
como diretora administra�va. Fui me den�stas, escritórios de advocacia, de convívio na Igreja para ouvir as pessoas
inteirando de minha função com a Al- psicólogos e outros prestadores de mais idosas e elas poderem compar�lhar
denôra, que já �nha muita experiên- serviços. Passamos a promover festas experiências entre si”.
Olívia sempre foi muito par�cipa�va e,
comemora�vas como dia das mães,
cia adquirida no Sin�el”, relembrou.
Foi em 1999 que entrou para a As- dia dos pais, festas juninas, festas de segundo ela, essa caracterís�ca é de longa
sociação, ﬁcando por dois mandatos ﬁnal de ano, além de passeios curtos e data: “Sempre gostei disso. Nós, seres huna diretoria. “O início da Astaptel foi lá viagens longas. Começamos a interagir manos, estamos aqui para servir. Não pona Rua Goiás. Em seguida, fomos para com outras associações de aposenta- demos ﬁcar isolados. Toda vida fui muito
uma sala emprestada pelo Sin�el, na dos de várias categorias em Belo Hori- �mida e, na Astaptel, aprendi a interagir e
Av. Amazonas, até adquirirmos uma zonte e incen�vamos a criação de nú- trouxe isso para minha vida par�cular. As
sede própria. Na época da priva�za- cleos da associação em cidades como pessoas têm muito a nos ensinar e acresção, a Associação foi crescendo e era Montes Claros, Governador Valadares, centar na nossa vida. Foi um aprendizado
necessário um espaço �sico com me- Poços de Caldas e Juiz de Fora. A in- enorme e tenho muita gra�dão e carinho
lhor estrutura. Tivemos muita procura teração e o relacionamento de todos por todos”.

Os diretores Eduardo, Aldenôra, Hélio e
Olívia, na sede da Astaptel

Viagem com os associados da Astaptel
para a cidade de Diamantina/MG

Manifestação na Praça Milton Campos,
em apoio aos empregados da Telemar
Dezembro/Janeiro/Fevereiro
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Planos previdenciários - SISTEL
Com a aproximação do
ﬁnal deste inusitado 2020,
bem como do mandato junto
ao Conselho Delibera�vo da
Sistel, gostaria de compar�lhar algumas das conquistas que conseguimos obter
em prol dos assis�dos-par�cipantes dos Planos Previdenciários e Assistencial administrados pela Fundação
SISTEL, sempre com o apoio
da ASTAPTEL.
Rememoro-lhes que es�ve presente no quadro
da governança da SISTEL,
dentro do Conselho Fiscal,
onde pude analisar o status ﬁnanceiro dos Planos,
aprendendo e contribuindo
para melhoria dos processos
dentro da Fundação no período de 2012 a 2017. Porém,
o desaﬁo assumido em abril
de 2018 ao ser eleita para o
cargo de Conselheira Delibera�va, foi ainda maior, já que
neste órgão são discu�das,
efe�vamente, as polí�cas e
diretrizes gerais da en�dade.
Mesmo com enorme disparidade entre o número de
conselheiros eleitos pelos assis�dos (apenas quatro) em
face dos oito conselheiros
indicados pelas patrocinadoras, bem como resistência
das patrocinadoras, conseguimos a liberação do superávit referente aos anos de
2012, 2014 e 2015 do PBS-A,
que já vem sendo pago no
contracheque desde dezembro de 2019. Esta vitória
ocorreu, inclusive, em meio
à resistência de um dos conselheiros eleitos, que era favorável, de forma desnecessária, à transferência de todo
o valor de superávit para o
Plano de Saúde, e de grande

Dezembro/Janeiro/Fevereiro

descrédito por parte de lideranças associa�vas, que se
mostravam desacreditadas na
distribuição desses valores.
Outro ponto que merece
destaque é a exclusão da
contribuição do assis�do,
que era paga por 82% dos
assis�dos que se aposentaram antecipadamente. Há
muito tempo não fazia sen�do a contribuição cobrada
pela Sistel destes assis�dos,
já que desde 2009 o PBS-A
teve superávit, eliminando a
necessidade dessa cobrança.
Atualmente, estou empenhada em obter a distribuição do superávit do ano de
2016 e a antecipação do pagamento do pecúlio, sempre
em vista do melhor interesse
dos assis�dos. Contudo, a
diﬁculdade atual é a suspensão de tais discussões pela
PREVIC, en�dade governamental de ﬁscalização dos
fundos de pensão, diante da
Ação ajuizada pela FENAPAS,
em 2005, referente à Cisão
do Plano Previdenciário PBS.
Após essa breve contextualização de vitórias recentes que ob�vemos no conselho, desejo a todos boas
festas em 2020 e, um feliz
2021, cheio de paz, saúde e
equilíbrio extensivo a seus
familiares, sobretudo com o
esperado retorno à “normalidade”. Permaneço, como
sempre, à disposição de
todos, já que sem a par�cipação efe�va de um conselheiro não se consegue nada
dentro de uma
Fundação.
Flordeliz Rios,
Diretora de
Seguridade

Como a escolha do seu representante
dentro da Sistel pode lhe ajudar?
O Conselho Delibera�vo
da Sistel é composto por 12
pessoas, sendo 8 conselheiros das Patrocinadoras (OI,
TELEFÔNICA e TELEBRÁS
ou CPqD) e 4 conselheiros
eleitos representantes dos
assis�dos/par�cipantes. O
Conselho Fiscal é composto
por 6 pessoas, sendo 4 conselheiros das Patrocinadoras
e 2 conselheiros eleitos. O
mandato para ambos os conselhos é de 3 anos.
Como existe esta disparidade no conselho entre a
quan�dade de representantes dos assis�dos em relação
às patrocinadoras é muito
importante que haja uma escolha do seu representante
com um perﬁl arrojado que
possa defender seus direitos
numa plenária, como:
• Liberação do superávit: este valor que
mensalmente vocês estão
recebendo em seus contracheques, não é simplesmente por acaso. É fruto de
muita luta dos conselheiros
eleitos dentro da Fundação.
• Exclusão do pagamento da Contribuição do
Assis�do dos seus contracheques.
É preciso que seu representante saiba conduzir um
diálogo bem fundamentado

com conhecimentos nas
áreas ﬁnanceira, atuarial e
jurídica. Com isso, ele poderá argumentar frente a
situações em favor dos assis�dos como a antecipação do
pecúlio em vida.
Muitos assis�dos desconhecem o valor de possuir
um representante dentro de
um Conselho. Para que seu
voto seja consciente, reﬂitam
sobre essas perguntas:
• Porque estou recebendo o superávit ocorrido
em 2012 se ele somente foi
realizado no meu contracheque em dezembro 2019?
• Quem contribuiu para
a re�rada deﬁni�va do desconto da CONTRIBUIÇÃO DO
ASSISTIDO em meu contracheque?
• Quem lutou, neste
período, por mim dentro da
Fundação?
• Quem estava me representando no conselho no
momento destas discussões?
• Porque meu superávit
de 2016 não foi distribuído
em 2020, conforme previsto?
• Quem está lutando
para a con�nuidade de recebimento dos futuros superávits de 2016 e 2017 nos meus
contracheques?
A próxima eleição será realizada em março de 2021.

ATUALIZE SEU CADASTRO CONOSCO
Mantenha seus dados cadastrais atualizados na
ASTAPTEL. Por meio desses contatos, é que a Ins�tuição faz toda a comunicação com os associados.
Não deixe de atualizar conosco seu endereço,
e-mail, telefone ﬁxo, celular e whatsapp.

Nossos contatos:
(31) 3272-7009

(31) 9 9844-7260

contato@astaptel.org.br

