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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  
Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- 

Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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Seu voto é decisivo 
Na segunda-feira, 2 de abril, tem início 

o processo de votação para eleger os 
representantes dos participantes nos 
Conselhos da Sistel.  Esse processo se 
estenderá até o dia 11 de abril ( Veja quadro 
abaixo). A Fittel e o Sinttel-DF pedem o voto 
na CHAPA 2 – COMPROMISSO COM O 
APOSENTADO.  

Votamos na Chapa 2 porque existem 
assuntos pendentes na Sistel e que 
necessitam a intervenção firme e 
comprometida daqueles que gerem os 
recursos da nossa aposentadoria 
complementar. Estamos falando 
principalmente da distribuição do Superávit 
no Telebrás-Prev, a continuidade da luta pela 
melhoria do PBS-A, além de garantir e 
ampliar as conquistas do PBS-Telebrás.  Sem 
esquecer evidentemente os demais planos 
administrados pela Sistel, do qual participam 
muitos companheiros da Vivo, TIM, Claro e 
outras empresas. 

De fato, a plataforma da CHAPA 2 é 
baseada em uma maior participação, 
transparência e controle sobre nosso fundo 
de pensão.  Votamos na CHAPA 2 porque 
dela fazem parte companheiros combativos, 
conhecedores da matéria e de inteira 
confiança da categoria. Votamos na CHAPA 2 
porque temos condição de cobrar desses 
companheiros os compromissos assumidos 
com os participantes ativos e assistidos. 

Além disso, a participação de todos na 
votação e o voto nesses companheiros são 
muito importantes, pois somente a CHAPA 2 
tem em sua formação gente aqui do Distrito 
Federal, os companheiros Ezequias Ferreira e 
Gilberto Mendes. Conclamamos os 
participantes ativos e assistidos da Sistel a 
votarem maciçamente na Chapa 2, a fim de 
afastarmos o risco de, pela 1ª vez, não termos 
alguém da nossa cidade participando dos 
Conselhos da Sistel. Veja no verso quem são 
os componentes da Chapa 2 e sua plataforma. 

 
Acesse sinttel.org.br e leia todos os boletins que fizemos sobre as Eleições Sistel 2012 
 

COMO VOTAR 
  DE POSSE DE SUA SENHA, VOCÊ PODERÁ VOTAR PELO TELEFONE  

0800-283-1676  SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES OU PELO PORTAL DA SISTEL NA 
INTERNET (www.sistel.com.br), SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES. 

 

http://www.sinttel.org.br/
http://www.sistel.com.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FECDERAL 

 

VOTE CHAPA 2 
COMPROMISSO COM O APOSENTADO 

 
As companheiras e os companheiros da CHAPA 2 convocam os participantes e 
assistidos da Sistel para se engajarem na luta em defesa do nosso patrimônio. 
Precisamos eleger Conselheiros confiáveis que representem efetivamente os 
participantes e que não sejam apenas porta-vozes dos interesses das 
patrocinadoras nesses Conselhos. 
 
VEJA ABAIXO QUEM SÃO OS MEMBROS DA CHAPA 2 E OS SEUS PRINCIPAIS 
COMPROMISSOS COM A SUA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR E COM O SEU 
FUTURO E DE SUA FAMÍLIA  COMO APOSENTADO DOS PLANOS DA SISTEL.  
 

QUEM SOMOS 
CONSELHO DELIBERATIVO 
Titulares 

 Cleomar Justiniano Gaspar  
(Astelpar-PR) 

 Ítalo José Portinari Greggio  
(Astel-SP) 

 Ezequias Ferreira (APAS/DF –AM) 
 João Pereira da Silva Filho  

(Aatern-RN) 
Suplentes 

 Marco Ricardo de Almeida Brusa 
(Aptelesc-SC) 

 Platão Pinto Palmeira (Astelpe-PE) 
 Gilberto Ferreira Mendes  

(APAS/DF –DF) 
 Alexandre Moreira (Acate-CE) 

 
CONSELHO FISCAL 
Titulares 

 Flordeliz Maria de Moura Rios 
(Astaptel-MG) 

 José Maria Ferreira de Morais 
(Aposte-AL) 

Suplentes  
 Sérgio Ellery Girão Barroso (RJ) 
 Geraldo Tadeu Resende  

(Astel-SP) 
 
 
 
 

NOSSOS COMPROMISSOS 
 Revisão das regras do PBS-A com 

vistas a melhoria dos benefícios; 
 Distribuição Já de 100% do 

Superávit aos assistidos e 
participantes; 

 Melhoria do Programa de 
Assistência Médica (PAMA) e 
implantação do Plano 
Odontológico; 

 Recuperar para o PBS-A os 
recursos transferidos para outros 
planos e patrocinadoras; 

 Manutenção dos direitos 
adquiridos de assistidos e 
participantes; 

 Humanizar o atendimento na 
Sistel; 

 Buscar a paridade nos Conselhos 
da Sistel e a eleição do Diretor de 
Seguridade; 

 Estreitar o relacionamento 
institucional das associações e 
sindicatos com a Sistel; 

 Retorno dos escritórios de 
representação da Sistel nos 
Estados; 

 Destinação integral dos superávits 
dos planos administrados pela 
Sistel para participantes e 
assistidos. 


