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PALAVRAS DO PPRESIDENTE
Àqueles que, de outras lutas, já me conheciam, e se congratularam
comigo por ter decidido participar da Diretoria Executiva da APAS-RJ
como Presidente, venho trazer minha gratidão e oferecer meu
compromisso de estar permanentemente do lado de todos associados,
acompanhando as atividades das Fundações Sistel e Atlântico, zelando,
assim, por nossos interesses maiores.
Junto-me aos Diretores eleitos, para conclamar os companheiros
associados da APAS-RJ a agregarmos esforços para que a Associação
continue grande. Para isso, nossa intenção é fazê-la cada vez mais
unida e aguerrida, primeiramente preservando as conquistas dos
companheiros que por aqui passaram, e segundo formando uma
eficiente, disponível e diligente equipe para vencer os desafios que se
apresentem.
É, assim, com muita disposição, que me apresento. Sim, é por isso
que aqui estamos, com seu assentimento: para fazer uma APAS-RJ
participativa; uma APAS-RJ ativa e dinâmica; uma APAS-RJ forte e
unida, com o companheiro associado na frente, como guia e foco de
nossas ações, em ações e posições das Fundações Sistel e Atlântico.
Nestas primeiras palavras, é nosso desejo repassar a você que,
diante da Sistel, a luta será por um plano de saúde mais humanizado e
com melhor relação de médicos / hospitais, pela distribuição do
superávit conforme a legislação conclama, por empréstimos sem o viés
de interesses bancários. Será, assim, uma luta constante, limpa, mas
persistente, técnica e objetiva. Quanto à Fundação Atlântico,
concentraremos esforços para que suas eleições sejam pautadas pelo
caminho democrático e que haja transparência nas informações que
devem ser prestadas.
Companheiro, a APAS-RJ estará fazendo em junho próximo 22 anos
de existência. Durante esses anos, avançamos muito, mas, com
certeza, não teríamos avançado tanto se estivéssemos sozinhos nesta
luta. Por isso, insisto, é importante continuarmos unidos e aguerridos. E
para tal, como Presidente da APAS-RJ, terei um dia de plantão na sede,
para nos falarmos, quando você manifestar este desejo. Em breve
divulgaremos o dia desses nossos encontros. Além disso, vamos
continuar com o plantão para atendimento aos associados. Trabalho,

voluntário e sem remuneração, muito bem realizado, às 3ª e 5ª-feiras,
pela equipe de Seguridade da Associação e que será preservado com a
mesma estrutura.
Prezado associado, nosso maior desejo é fazer da APAS-RJ um
ponto de referência no trato com os problemas previdenciários que
diariamente enfrentamos. Para isso, queremos fazer de nossa
Associação a casa de todos, para a troca de ideias, para a construção
de soluções nos casos envolvendo o plano de saúde PAMA, pecúlio,
empréstimo, pensão, eleições (tanto as da Fundação Atlântico como as
da Sistel), etc. E não vamos esquecer o Interior do Estado. Vamos nos
fazer presente onde temos coordenadores líderes de grupos, para
manter a todos informados dos problemas que nos atrapalham e das
soluções que nos beneficiam.
A partir de agora, a APAS-RJ é você. Somos nós. Somos todos nós.
Nominando Martins da Silva
Presidente

ELEIÇÕES NA APAS-RJ:
NOVA GESTÃO
No dia 27 de março último foram eleitos os novos gestores da
Associação, em Assembleia Geral Ordinária. Veja na Página 2 a
composição da chapa vencedora, que administrará a APAS-RJ até 2022.

O vai-vem do superávit
Página 3

Plantão da Seguridade
Novos Diretores: Joatonio, Samuel, Paulo, Nominando, Aílton, Burlamaqui e Moreira

Às 3ª-feiras: das 8 às 11:30 e das 13 às 16 horas.
Nas 5ª-feiras, plantão só pela manhã: das 8 às 12 horas.
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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE
APAS-RJ – Nominando, você está assumindo o comando da
Associação. Diga para os associados quem é você?
NOMINANDO – Muitos me conhecem, conhecem de longa data.
Desde as lutas salariais, que mantínhamos na época da TELERJ. Fui
dirigente sindical de muitas lutas e conquistas. Na APAS-RJ, meu trabalho
tem registros da época de sua fundação, e mais recentemente como
Conselheiro Consultivo com dedicação à vida associativa, com foco nos
assistidos das Fundações Sistel e Atlântico.
APAS-RJ – Como será sua relação com a Fenapas e com as
Fundações Sistel e Atlântico?
NOMINANDO – Respondo com simplicidade. Será de constante
vigilância, zelando pelos interesses da Associação e dos companheiros,
buscando sempre a melhor solução para seus problemas, alguns até
crônicos, como o caso do superávit.
APAS-RJ – Você está otimista em relação ao superávit, ou seja, à
possível distribuição ainda este ano? Com estão as negociações?
NOMINANDO – As negociações estão em curso, mas dependemos
da posição de vários órgãos, tais como: do Conselho Deliberativo da
Sistel, de sua boa vontade, além da necessidade de assumir
compromisso com o texto da legislação afim. Da PREVIC, de quem
dependemos de seus pareceres e decisões, que esperamos sejam
apoiados com isenção também nos regulamentos e leis. Dos
Conselheiros eleitos, que queremos vê-los sintonizados com as
Associações e a Federação, para que possam agir sincronicamente, sem
divergências com as bases. Mas lembro que os futuros pareceres da
PREVIC são fundamentais para nossas pretensões.
APAS-RJ – Você praticamente manteve a Diretoria anterior, trocando
de posição alguns nomes. O que levou você a montar uma chapa com
esta característica?
NOMINANDO – É importante dar continuidade ao bom trabalho

NOTA DO CONSELHEIRO SOBRE
O SUPERÁVIT
Carlos Alberto Burlamaqui, Conselheiro eleito pelos
assistidos e ex-Presidente da APAS-RJ, postou no site da
Associação, em 09/03/2019, o texto que segue:
“Para o conhecimento de todos, informo o seguinte:
1) Superávits de 2012, 2014 e 2015 - Foi aprovada em
18/2/19 a alteração do Regulamento do PBS-A, que permite
a distribuição na proporção de 50% para os assistidos e 50%
para as patrocinadoras;
2) Tal alteração regulamentar precisa ser aprovada por
todas as patrocinadoras e posteriormente pela PREVIC;
3) De acordo com a legislação vigente, a PREVIC tem o
prazo para aprovação de processo de distribuição de
superávit, de 60 a 90 dias úteis. Este prazo de acordo com o
cronograma da Sistel terá início em 30/04/19 e somente após
o seu término, poderemos vislumbrar o início da distribuição
dos tão esperados superávits. De qualquer forma
atuaremos junto com a Sistel, no sentido de tentar abreviar
este prazo;
4) Caso alguma das patrocinadoras ou a PREVIC não
aprove, o processo volta à estaca zero;
5) Quando for efetivada a distribuição, a contribuição do
assistido, que conta dos contracheques da maioria dos
assistidos, deixará de existir, o que representa um ganho
adicional;
6) A Sistel se comprometeu a reduzir o limite das
coparticipações do PAMA, em 10% nas despesas médicas”.

Nominando Martins, Presidente da APAS-RJ (2019/2022)

desenvolvido. Também porque temos muito poucos voluntários, com
tempo disponível, que queiram dedicar-se aos objetivos estatutários da
APAS-RJ, que veda que os cargos de direção sejam remunerados.
APAS-RJ – Você gostaria de deixar uma mensagem aos
companheiros da APAS-RJ?
NOMINANDO – Sim, quero agradecer aos que confiaram em mim e
nos demais companheiros de Diretoria e enfatizar que iremos lutar por
resultados positivos para os assistidos da Sistel e da Fundação Atlântico.
A minha mensagem é assim de esperança e luta.

APAS-RJ TEM NOVA DIRETORIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Nominando Martins da Silva (Presidente)
Paulo Sergio Longo (Vice-Presidente)
Ailton Cesar Ferreira Reis (Diretor Financeiro)
Manoel Moreira e Silva Neto (Diretor Administrativo)
Samuel Rubinstein (Diretor de Seguridade)
Joatonio Magalhães Pereira (Diretor de Previdência)
CONSELHO FISCAL
Rui Abreu E. L. de Barros Filho (Presidente)
Antônio de Abreu Camacho
Elton Costa Barcellos
Selma Lucia Mendonça Rodrigues (Suplente)
CONSELHO CONSULTIVO
Carlos Alberto de Oliveira Castro Burlamaqui (Presidente)
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
Compõem o Conselho Consultivo, conforme Art. 40, letra a), do
Estatuto, além do Presidente, Carlos Alberto Burlamaqui, os exPresidentes vivos, como membros vitalícios, ou sejam: Gerson Antônio
da Silva Rodrigues e Sebastião Tavares.
O restante dos membros, formando o total de 15 Conselheiros, foi eleito
de acordo com o Estatuto da APAS-RJ, em reunião de Diretoria, no dia
03 de abril de 2019. Foram escolhidos os associados:
Efetivos: Francisco de Assis R. Arraes, João Carlos Fonseca, Genelício
Cardoso da Silva, Lázaro José de Brito, Lúcia Brandão, Luiz Omar
Amerio Monteiro (Campos), Ney Galdino, Jose Luiz Xavier S. Otero,
Nilton Pereira Lopes, Paulo Portugal (Petrópolis), Sérgio Girão e Pedro
Fernandes (Barra do Piraí)
Suplentes: Maurício Pimentel, José Roberto Justo e Enoc F.
Wenceslau.

A Sistel informou à APAS-RJ que este ano (2019) não haverá recadastramento.

Empréstimo na Sistel. Agora você pode solicitar e obter empréstimo pelo 0800 6021801
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O VAI-VEM DO SUPERÁVIT
A Previc, em 2016, realizou auditoria na Sistel, dentro do programa de
Supervisão Permanente do órgão nos grandes fundos de Pensão cujo
objetivo é promover a integridade do sistema de previdência
complementar, e identificar possíveis riscos na gestão das EFPCs. Está
auditoria gerou a Nota 272/2017/PREVIC, apontando sete ocorrências
que constituem risco na gestão dos Planos administrados pela Sistel.
Interessa-nos, no momento, a Ocorrência 5, referente à Nota acima, e
que ora levamos a seu conhecimento, ou seja, "Irregularidades no
processo decisório relativo à destinação da reserva especial (superávit)
do plano PBS-A".
A OCORRÊNCIA 05
A auditoria da Previc, quanto à esta Ocorrência, registra que "o
balancete contábil da competência de dezembro de 2016, o Plano de
Benefícios PBS-A possui 'Reserva Especial de Revisão do Plano' no valor
de R$ 696.334.958,85, valor alocado em consonância com o art. 17 da
Resolução CGPC nº 26/2008. Em 16/12/2015, o Conselho Deliberativo da
Sistel aprovou a destinação da reserva especial do Plano PBS-A,
conforme registrado na Ata da 174ª reunião ordinária do órgão. A proposta
foi aprovada por maioria, com voto contrário dos Conselheiros
representantes dos participantes/assistidos Carlos Alberto Burlamaqui,
Ezequias e Cleomar, e abstenção dos Conselheiros Fernando Pádua (da
patrocinadora Telebrás) e Ítalo (representante participantes/assistidos)."
Após acurada análise, os auditores esclarecem: "A prevalecer a
reversão da reserva especial nos moldes definidos pela Sistel,
caracterizar-se-á uma situação escandalosa de enriquecimento
ilícito das empresas Oi e Telefônica. [grifo nosso]. A legislação
brasileira define o enriquecimento ilícito como a transferência de bens,
valores ou direitos, de uma pessoa física ou pessoa jurídica para outra,
quando não é caracterizada uma causa jurídica adequada."
Continua o texto da PREVIC: "ainda que a Resolução CGPC nº
26/2008 permita a reversão de valores (art. 20, III) e não a transferência de
valores. Note que existe uma diferença fundamental entre os dois termos.
Vejamos as definições de "reversão" e "transferência" no Dicionário
Houaiss de Língua Portuguesa: Reversão: " Ato, processo ou efeito de
(se) reverter. 1. Regresso ao ponto inicial, ao ponto de partida. (...) 2.
Volta, restituição de um bem ao primeiro dono; devolução" Transferência:
"1. Ato ou efeito de transferir (se). (...) 3. JUR. Ato de transferir uma
propriedade ou bem a outrem."
"Esclarecidos os conceitos", continuam os auditores, "fica evidente
que a destinação de recursos para Oi e Telefônica trata-se de uma
transferência de recursos do PBS-A e não de reversão de valores, pois
tais empresas não foram o ponto de partida desses recursos [grifo nosso].
Diante do exposto, concluímos que o processo decisório quanto à
destinação da reserva especial dos Planos PBS-A apresenta
irregularidade, por ter sido aprovado apenas por representantes da Oi e
Telefônica, todos dirigentes ou ocupantes de cargos na alta cúpula
dessas empresas, deixando, no mínimo, o processo sob suspeição,
diante do natural alinhamento de interesses entre esses conselheiros e as
empresas que representam e conduzem."
Tecidas outras considerações, finalizam os auditores: "Por todo o
exposto, concluímos que o processo decisório quanto à destinação da
reserva especial dos Planos PBS-A apresenta irregularidade, por
descumprimento das condições previstas no art. 20 da Resolução CGPC
nº 26/2008, por falta de evidência de que os conselheiros conheciam
todos os termos da proposta, por falta de registro dos votos afirmativos
dos conselheiros na Ata de nº 174, da reunião de aprovação da matéria, e
por ter sido claramente favorável às patrocinadoras Oi e Telefônica,
prevendo reversão de contribuição para estas, sem que tenham dado a
correspondente contrapartida, ou seja, estas não efetuaram contribuição
no período de 1978 a 2000. A transferência de valores do Plano PBS-A
para essas empresas constitui uma forma de enriquecimento ilícito"
[grifo nosso].
SISTEL - DEFESA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS
A Sistel, diante das irregularidades apontadas pelos auditores,
manifestou sua discordância, inclusive denegrindo seus autores. Veja
parte do texto-exposição da Sistel: "Outro ponto abordado pelos Srs.
Fiscais na ocorrência ora questionada refere-se especificamente à
aprovação da destinação da reserva especial do Plano PBS-A, tendo eles
enxergado irregularidades também na aplicação do disposto na
Resolução CGPC n° 26/2008, sob o entendimento de que a reversão de

valores da reserva especial estaria contemplando empresas que não
verteram contribuições para o Plano no período de 1978 a 2000, época
em que somente a Telebrás e os participantes contribuíram para o PBS-A.
"Na visão dos Srs. Fiscais a reversão aprovada pelo Conselho estaria
caracterizando "uma situação escandalosa de enriquecimento ilícito das
empresas OI e Telefônica.
"Neste ponto, os Srs. Fiscais, além de apresentarem uma
despropositada interpretação da Resolução CGPC n° 26, ignoraram
completamente o princípio jurídico da sucessão universal de direitos
e obrigações, a que se submeteram os patrocinadores do Plano PBS-A,
a partir da assunção do controle das empresas decorrentes da cisão
parcial da Telebrás, o que foi configurado nos convênios de adesão que
celebraram, passando a ser sujeitos a todos os ônus e bônus
relacionados à sua condição de patrocínio do Plano de Benefícios.
"A alegação de enriquecimento ilícito formulada pelos Srs. Fiscais em
desfavor das patrocinadoras OI e Telefônica, e que pode ser estendida
aos demais patrocinadores do PBS-A, que também fazem jus à
participação no superávit do Plano (TIM, Fundação CPqD, Telebrás e a
própria Sistel), contém uma séria extrapolação da atribuição de
fiscalização, passível de medidas de responsabilização, até porque são
desprovidas de comprovação ou mesmo indícios plausíveis."
A PREVIC REBATE A DEFESA DA SISTEL
A Previc arrolou elementos consistentes, que registramos a seguir:
"Cabe esclarecer novamente que esta Equipe de Auditores Fiscais atuou
dentro dos limites da Lei Complementar nº 109/2001 (art. 41), da Lei nº
11.457, de 16/03/2007, da Lei 8.112/90, da Resolução CGPC nº 13/2004,
da Resolução CGPC nº 26/2008 e demais normas aplicáveis à
previdência complementar fechada quando deste trabalho de Supervisão
Permanente.
"É preciso enfatizar ao Sr. Diretor-Presidente da Sistel que o AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para elaborar e
proferir decisões e que o documento administrativo intitulado de "Nota"
possui algumas características de parecer."
Por fim, registrou: "A Sistel não fazia parte das empresas privatizadas,
tinha e tem personalidade jurídica própria. Ademais, a Sistel não foi
alienada no leilão de privatização das empresas de telecomunicação. As
empresas adquirentes assinaram convênio de adesão ao plano de
benefícios da Sistel, assumindo expressamente a obrigação pela
cobertura integral de eventual déficit. Não há qualquer cláusula
quanto a bônus para as sucessoras da Telebrás. Assim, não há como
estender ao caso a aplicação do princípio da sucessão universal de
direitos e obrigações."
PREOCUPAÇÃO DA FENAPAS
Segundo o Presidente da Fenapas, Ailton Reis, a Sistel e a Previc
informaram a um assistido do PBS-A, agora em fevereiro, que os
Conselheiros Deliberativos da Sistel postergaram a distribuição do
superávit do Plano PBS-A devido à iminente derrota da Sistel em face de
uma ação judicial impetrada pela Fenapas
que impactaria
consideravelmente as reservas do Plano.
Por outro lado, os Conselheiros eleitos, representantes dos assistidos,
informaram que as negociações estavam indo muito bem, que a
distribuição do superávit foi aprovada na proporção de 50% para as
Patrocinadoras e 50% para os Assistidos, que as alterações no
Regulamento do PBS-A para permitir esta distribuição estava em consulta
pública por 30 dias no site da Sistel e que após este prazo seria aprovado
pelas Patrocinadoras e, em seguida, seria encaminhado à Previc para
aprovação da distribuição do superávit.
Por esta razão, Ailton Reis postou no site da Federação o que segue:
"Apesar de a Sistel acreditar que a Previc autorizará a distribuição, se ela
for aprovada por unanimidade pelos Conselheiros e o Regulamento
autorizar a transferência de 50% dos recursos para as Patrocinadoras,
tenho ainda dúvidas. Em fato recente, por ocasião da retirada da ação
1005456-35.2017.4.01.3400 pela Fenapas, a Sistel assegurou que as
questões ligadas à Previc ela resolveria, e não foi o que ocorreu. Logo,
não é tão evidente que a Previc aprovará. Senão vejamos: Nos últimos
pareceres da Previc com relação à distribuição do superávit do PBS-A,
constante nas notas 272/2017/PREVIC e 936/2017/PREVIC, ela, em seu
parecer, considera irregular transferir parte do superávit para as
Patrocinadoras".

Apesar da luta da APAS-RJ e diante do exposto, fica a dúvida: quando serão distribuídos os superávits?
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CASOS DA SEGURIDADE
Por alguns anos, e até novembro de 2011, o Informe publicou alguns
casos interessantes que foram tratados e resolvidos pela Seguridade. Os
textos traziam relatos com nomes, função, tipos de exames médicos,
locais e valores que eram descaracterizados, para não identificar o
associado que motivou a demanda. Pela aceitação que a coluna obteve,
voltamos a divulgar situações com o mesmo objetivo de ser exemplo para
nossos associados. Vamos aos casos de hoje:
CASO 1
Sofia Maria de Albuquerque era uma moça alegre, esperta e atenciosa
no trato com os colegas. Foi secretária de Divisão da Telerj por muitos
anos. Foi mãe solteira, numa época difícil de aceitar esta situação.
Aposentou-se em 1998. Era PBS-A e usuária do PAMA-PCE.
No ano passado, apareceu uma pequena ferida no braço que não
tratou adequadamente. Preferiu os remédios caseiros, indicados pelas
amigas. Em menos de um ano, esta ferida transformou-se numa ferida
ulcerativa maligna. Só então, procurou atendimento médico. Agravado
pelo fato de ser diabética, Sofia teve de amputar seu braço esquerdo.
Mais três meses, com infecção generalizada, veio a óbito. Seu caso
mereceu nossa atenção, pelo fato de tudo ter nascido de uma pequena
ferida, que nos permite uma lição: toda e qualquer ferida requerem
cuidados especiais.
Como sabemos, o câncer é uma das doenças mais temidas no mundo.
Grande parte desse medo é causada pela ausência de tratamento efetivo
que se dá às pequenas feridas ou pequenos tumores. E, pelo fato de a
maior parte das patologias cancerígenas serem diagnosticadas
tardiamente, por descuido dos pacientes, o tratamento torna-se difícil ou
até mesmo de impossível cura.
Mas, voltando ao caso da Sofia. Sua filha Beatriz, 36 anos, procurou a
APAS-RJ no início do ano, para nos trazer a certidão de óbito, que
repassamos para a Sistel, e saber se tinha algum valor a receber. E tinha.
Com a interveniência da APAS-RJ, havia registrado a filha como sua
designada. Por isso lhe cabia, de direito, o pecúlio de R$ 39.500,00.
Este caso vem nos alertar também para a importância de o sistelado,
na inexistência de beneficiários legais (os automaticamente inscritos no
pecúlio), designar quaisquer pessoas, independente de idade e de
relação familiar, como também organizações, associações, agremiações,
etc. legalmente instituídas. Vale lembrar que os filhos menores são
beneficiários legais, mas, completada maioridade, é necessária a
designação para efeito de recebimento do pecúlio. Foi o caso da filha da
Sofia.
CASO 2
Há um ano e meio faleceu o ex-cabista Percival de Oliveira Castro.
Morava em Campo Grande. Deixou mulher e duas filhas maiores de
idade. Sua viúva, Dona Célia, deu entrada no INSS para receber a
pensão, mas não providenciou seu cabível direito de também receber a
pensão pela Sistel. Não lhe passou pela cabeça...
Um dia, em conversa com uma vizinha, igualmente viúva, e
pensionista do INSS e também da Sistel, tomou conhecimento que não
dera entrada na Sistel nos papéis para receber o que lhe cabia por direito.
Recomendada pela amiga, Da. Célia procurou os serviços da APAS-RJ.

Equipe da Seguridade: Samuel, Paulo, Jô, Rui e Camacho
Foi então orientada pela Associação a providenciar os papéis (cópia
autenticada da certidão de óbito do marido, cópia autenticada da certidão
de casamento atualizada, cópia do CPF, da identidade, do extrato
bancário da conta exclusiva da viúva). Isso feito, assinou o documento
Solicitação de Benefícios, o qual foi enviado pela APAS-RJ à Sistel, junto à
documentação. Na oportunidade, solicitou seu ingresso no Plano de
Saúde PAMA.
E sabe o resultado? A partir da aprovação do processo, pela Sistel, Da.
Célia passou a receber mensalmente sua pensão. Que bom!
CASO 3
A APAS-RJ recebeu correspondência do companheiro Uriel Canedo
Souza, ex-Telerj, nosso sócio, alertando-nos para um provável golpe. Veja
o que nos contou Uriel:
“Bom dia amigos. Recebi no dia 23 um telefonema de uma pessoa do
sexo feminino querendo falar comigo. Eu atendi, mas falei que era irmão
da pessoa com quem ela queria falar, pois o mesmo não se encontrava no
momento. Não tenho ideia de como descobriram o numero do meu tel.
Dizendo que estava falando da Associação dos Aposentados e
Pensionistas, informou que havia uma ação na justiça ganha pelas
pessoas que se aposentaram entre os anos de 1994 e 1996, e pediu que
eu comparecesse a um endereço, que eu não me lembro, no centro do
Rio. Como eu falei que a pessoa que ela procurava estava morando em
outra cidade, ela pediu que entrasse em contato com um tal de Renan,
pelos telefones “tais e tais” ou o procurasse no Edif. Profissional, na sala
1009, na rua do Imperador, 960 – na Cidade “X”. Eu acho que isso não
passa de mais um golpe. Se vocês souberem de algo a respeito, me deem
uma posição. Se for realmente um golpe, avisem aos demais associados
para que não caiam nessa. Abraços em todos, Uriel”.
Faz-nos bem a atitude do Uriel, com sua correspondência. De fato, é
um golpe! Mais um. Temos notícias de que há várias falsas instituições
que tentam atrair aposentados e idosos para o golpe. Tenha você cuidado!
Na dúvida, consulte a APAS-RJ.

CARTÃO PLANO DE SAÚDE
A validade de seu cartão PAMA e PAMA-PCE vence no mês de setembro próximo. Fique atento!

EXPEDIENTE
Av. Nilo Peçanha, 50 sala 717 - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20020-906
Telefax (21) 2157-3566 - E-mail:apasrj@apasrj.com.br
Design Gráfico: RosaNorte Artes Gráficas Ltda
Telefones: 3105-5471 / 3472-1076 / Produção: Márcia Miranda - Mtb
26052/RJ
Diretoria Executiva:
Presidente - Nominando Martins da Silva

Vice-Presidente - Sérgio Longo
Diretoria Financeira - Ailton Cesar Ferreira Reis
Diretoria Administrativa - Manoel Moreira e Silva Neto
Diretoria de Seguridade - Samuel Rubinstein
Diretoria de Previdência - Joatonio Magalhães Pereira
Conselho Fiscal:
Rui Abreu E. L. de Barros Filho (Presidente)
Antônio de Abreu Camacho
Elton Costa Barcellos
Selma Lucia Mendonça Rodrigues (Suplente)

Conselho Consultivo
Sebastião Tavares (*)
Gerson Antônio da Silva Rodrigues(*)
Carlos Alberto de Oliveira Castro Burlamaqui (Presidente)
Efetivos: Francisco de Assis Arraes, João Carlos Fonseca, Genelício
Cardoso da Silva, Lázaro José de Brito, Lúcia Brandão, Luiz Omar
Amerio Monteiro, Ney Galdino, José Luiz Xavier S. Otero, Nilton
Pereira Lopes, Paulo Portugal (Petrópolis), Sérgio Girão e Pedro
Fernandes (Barra do Piraí).
Suplentes: Enoc, José Roberto Justo, Maurício Pimentel, Pastor
(*)Vitalício - Ex-presidente da APAS-RJ
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SEGURIDADE: UMA PÁGINA DE OURO DA APAS-RJ

Samuel Rubinstein, Diretor de Seguridade

O Informe APAS nº 20, de outubro/2004, na primeira página, dizia que
a Associação iria arcar com os custos de uma Cartilha, com orientações
sobre procedimentos a serem adotados por ocasião do falecimento de
sistelados PBS-A. Sua publicação foi um sucesso. E com na época a
Sistel não tinha "zero oitocentos" preparado para dar orientações, a
APAS-RJ passou a ser um ponto de apoio para os assistidos, resolvendo
muitos casos, tornando-se referência para seus associados.
Como se vê, há 15 anos a APAS-RJ já se preocupava para o
atendimento prestado a seus sócios, e tanto é que preparou uma
competente equipe conhecedora dos Regulamentos da Sistel e do uso do
PAMA, ou seja, do contrato Bradesco-Sistel, com o fim de ajudar os
companheiros, em assuntos de plano de saúde, empréstimo,
recadastramento, boletos, pensão, etc.
O primeiro Diretor de Seguridade foi Carlos Alberto Burlamaqui (1999),
o qual foi substituído por José Ramos Pinto (2003). No ano seguinte,

Samuel Rubinstein, gaúcho de Santa Maria, assume a Diretoria de
Seguridade, e nela permanece há 15 anos, exclusivamente por seus
méritos, agregados à competência, dedicação e solidariedade.
Samuel, ao assumir a Diretoria em 2004 foi aos poucos ajeitando a
equipe, que começou com Moreira, Gilda Americano e Jô. Com o
crescimento acelerado do surgimento de casos sem solução junto à
Sistel, época em que a recepção da sede da APAS-RJ ficava cheia de
companheiros que esperavam a vez para ser atendidos, a Associação
procurou por voluntários que pudessem e quisessem se agregar à
equipe. Na ordem vieram: Paulo Longo, Rui e Camacho.
Ao completar 20 anos, a Seguridade, que já publicou a 5ª edição da
Cartilha, com informações seguras para os associados, hoje tem sala
própria para atendimento, com mesas individuais, lap-tops e telefone.
Presta também esclarecimentos por telefone. Além disso, vale lembrar
que, pelo trabalho sério e plenamente voltado para o sócio-sistelado,
mantém um ótimo relacionamento com a equipe de atendentes da Sistel,
o que permite agilidade e solução correta para as demandas que
aparecem. Também merece registro o atendimento especial feito às
viúvas dos associados, quando agiliza o processo de pensão, após óbito,
junto às Fundações.
Colhemos no Informe nº 22 (abril/2005) registro de que foram
atendidos, no início daquele ano da edição, 140 casos, resolvidos todos
com os atendentes da Sistel. Era o nascedouro de um grande trabalho,
comandado pelo Samuel. O sistema de atendimento personalizado é
ainda hoje uma proteção na vida dos associados, que também são
assistidos das Fundações.
Hoje, o grupo da seguridade faz plantão na sede às 3ª-feiras, das 8 às
11:30 e das 13 às 16 horas. Nas 5ª-feiras, o plantão é só pela manhã: das
8 às 12 horas.
O recém-eleito Presidente da APAS-RJ, Nominando Martins, nos
repassou sua admiração com o serviço efetuado pela equipe de
Seguridade com uma frase curta, mas significativa: "Sem o serviço da
Seguridade, a APAS-RJ precisaria de uma bengala".

ELEIÇÕES NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

Ailton Reis, Diretor Financeiro da APAS-RJ e Pres. da Fenapas

No dia 12 de março último, foi realizada a reunião dos Colégios
Eleitorais da Fundação Atlântico para a eleição dos novos membros
representantes dos participantes ativos e assistidos em seus
Conselhos Deliberativo e Fiscal.

A participação das Associações afiliadas à Fenapas, neste processo
eleitoral, não foi suficiente para dar credibilidade ao pleito.
“Consideramos esta eleição irregular e antidemocrática por não
permitir o voto de todos os participantes ativos e assistidos, como aliás
prevê o regramento legal.”, disse Ailton Reis, presidente da Fenapas.
Os participantes ativos e/ou assistidos dos estados de Alagoas,
Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Tocantins foram impedidos de
votar, mesmo de forma indireta, para eleger seus representantes nos
Conselhos Estatutários da Fundação.
Para se comprovar a falta de representatividade dos Colégios
Eleitorais, nesta forma de eleição, basta que se solicite à Fundação
Atlântico a quantidade de votos que os delegados que formaram os
Colégios Eleitorais receberam de participantes ativos e assistidos.
Abaixo a relação dos Conselheiros eleitos por esses Colégios,
embora eleitos em desacordo com a legislação vigente:
CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiro: Alvimar Marques Camacam (DF) (Participante ativo)
Suplente: Maria Altinizia Santos de Santana (AC) (Participante
ativo)
Conselheiro: Rogério Pereira Lobo (SP) (Assistido)
Suplente: Ailton Cesar Ferreira Reis (RJ) (Assistido - Presidente
da Fenapas e Diretor Financeiro da APAS-RJ)
CONSELHO FISCAL
Conselheiro: Edvaldo Miron da Silva (SP) (Participante ativo)
Suplente: Pedro Vitor Dias da Rosa (PR) (Participante ativo)
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b) Pensionistas: 5.513 (em 2017) e 5.651 (em 2018)

NOTÍCIAS
TJ-RJ OBRIGA TRATAMENTO DOMICILIAR NO PLANO DE SAÚDE –
A finalidade básica dos contratos de assistência médica é garantir
atendimento e manutenção da saúde do consumidor. Se para isso for
necessário o home care (tratamento em casa), a empresa (Sistel-PAMA e
PAMA-PCE) terá que fornecer o serviço, mesmo que não esteja previsto
no contrato. Esse é o entendimento da 20ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, que reformou decisão de primeira instância e
obrigou um plano de saúde a fornecer home care a uma segurada idosa e
gravemente doente.
O relator, desembargador Alcides da Fonseca Neto, afirma na decisão
que as cláusulas no contrato de plano de saúde devem ser interpretadas
favoravelmente ao consumidor, de modo a lhe garantir o pleno e integral
acesso à saúde. "Não há como a operadora de plano de saúde livrar-se de
tal obrigação, ainda que não exista previsão contratual ou negociação
entre as partes", afirma Fonseca Neto. A multa em caso de
descumprimento foi estipulada em R$ 20 mil. (Fonte: conjur.com.br/2018nov-04)
REGRAS DO SEU PECÚLIO - As regras abaixo foram implantadas a
partir de janeiro de 2019, ou sejam:
w
Pensionistas sem beneficiários legais e sem designados: a Sistel dará
baixa imediata na contabilidade após o encontro de contas entre dívida x
pecúlio; e
w
Havendo designado, o valor da dívida é descontado do valor do pecúlio.
Já para Pensionistas com dependentes legais, o valor da dívida continua
sendo descontado da pensão.
Com o óbito do pensionista, a baixa é realizada após 5 anos.
INSS VAI CHAMAR APOSENTADO POR INVALIDEZ - Recentemente, o
Governo Federal criou nova normatização para passar um “pente-fino”
nos beneficiários de benefícios por incapacidade. Devido a isso, os
segurados da Previdência que estão em gozo de aposentadoria por
invalidez estão apreensivos quanto ao futuro de seus benefícios. As
dúvidas são muitas, mas aos poucos os procedimentos estão sendo
revelados pelo Governo.
Com a Medida Provisória nº 739 (07/07/2016), buscou-se colocar em
prática antigo conhecimento popular de que ninguém “ficava mais de 2
anos encostado”. Esse conhecimento não era apenas popular, mas
oriundo de disposição normativa do próprio INSS, que determinava a
convocação dos aposentados por invalidez para nova perícia a cada 2
anos. Essa normativa, na prática, não acontecia. Sabe-se de pessoas
aposentadas por invalidez que nunca foram chamadas para nova perícia.
Com a nova medida, esse procedimento de nova perícia do INSS virou Lei
e, tanto os aposentados por invalidez quanto os beneficiários de auxíliodoença serão convocados, desde que em gozo de benefício há mais de
dois anos, contados retroativamente a partir de 07/07/2016.
Como surgiram dúvidas quanto à veracidade dessa nova perícia, bem
como se essas pessoas serão chamadas em breve. A MP 739
determinou que o Governo esclarecesse explicitasse em 30 dias como
isso se daria, o que foi feito através da Portaria Interministerial n. 127
(04/08/2016). Notícia boa para os idosos: a Portaria diz expressamente
que “A convocação de que trata o caput não inclui os aposentados por
invalidez que já tenham completado sessenta anos de idade.” Ou seja, se
você é aposentado por invalidez com mais de 60 anos, não será chamado
para nova perícia, pois a norma excluiu os idosos da realização de novas
perícias. (Fonte: site mariasilesiapereira.adv.br).
QUEM USA O PAMA E O PAMA-PCE – Veja abaixo o número de usuários
de seu plano de saúde, em 31/12/2018 (Fonte Sistel – REDEL de
22/2/2019): no PAMA existiam 9.624 ativos, para uma média de idade de
68 anos. Já o PAMA-PCE: 19.132 ativos, com idade média de 70 anos.
POPULAÇÃO DO PLANO PBS-A – A maioria dos associados da APASRJ pertence ao plano PBS-A, da Sistel. Veja quantos somos, com base
em dados da Sistel: a) Assistidos: 22.580 (em 2017) e 22.335 (em 2018) e

PEDRO FERNANDES E OS DIREITOS DO IDOSO – Nosso
companheiro Pedro Fernandes foi um dos participantes da V Conferência
do Idoso, patrocinada pela Prefeitura de Barra do Piraí. Ele foi escolhido,
durante o evento, representante da cidade na V Conferência Estadual dos
Direitos da Pessoa Idosa, a se realizar brevemente na Capital do Estado.
CONFIRA ANTES DE ASSINAR – A guia do plano de saúde (PAMA) é o
papel em que o médico anota os serviços que foram realizados e também
os pedidos de exames que você terá que fazer. Quando você assina esse
papel, está confirmando que passou pelos procedimentos que estão
anotados – e vai pagar por eles, pelo plano de saúde. Por isso, confira
antes e nunca assine uma guia em branco.
DIREITOS DO IDOSO – A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)
promulgou recentemente projeto de lei que define como idoso no Estado
do Rio todo cidadão que tiver idade igual ou superior a 60 anos. Entre os
benefícios para o idoso, válidos apenas no Estado do Rio de Janeiro,
temos:
- Desconto de 50% em salas de espetáculo de propriedade;
- Gratuidade em Estádios, Ginásios e Parques Aquáticos;
- Prazo de 30 dias para despacho em processos administrativos;
- Prioridade de atendimento em órgãos estaduais;
- Prioridade de atendimento em bancos;
- Prioridade no embarque e desembarque em transportes coletivos (não é
gratuidade);
- Prioridade de atendimento em supermercados;
- Prioridade de atendimento em hospitais;
- "Passe Origem", benefício para idosos visitarem cidade onde nasceram;
- Passe livre em transporte intermunicipal feito por micro-ônibus;
- Gratuidade em eventos esportivos;
- Meia-entrada em cinemas;
- Lei sobre cartazes informando prioridade de atendimentos (muda de 65
para 60 anos);
- Motoristas de coletivos intermunicipais podem parar fora do ponto para
idosos;
- Preferencia de tramitação em processos judiciais envolvendo idosos;
- Isenção de pagamento em banheiros;
- Isenção em taxas para renovação da Carteira de Motorista;
- Assentos para espera em bancos, correios, etc.
PACOTE PREVENTIVO 2019 - Este ano, além da cuidadosa prevenção,
quem realizar o Pacote Preventivo dentro do prazo (até 08/2019), terá
desconto nas coparticipações sobre as despesas processadas no ano
de 2020. A APAS-RJ considera que o valor desses descontos é
insignificante, mas o que vale é a prevenção. O primeiro passo do pacote
é a marcação da consulta para que o médico faça o pedido (requisição)
dos exames. Com a solicitação, basta ir ao laboratório coletar o material
para análise. Observe que o médico deve optar:
- Caso Feminino: entre a Mamografia Convencional Bilateral e a
Mamografia Digital;
- Caso Masculino: entre Antígeno Prostático total (PSA) ou PSA Livre.
É muito importante que você verifique sua situação no PAMA (PAMAPCE), se está ativo ou suspenso, antes e realizar os procedimentos, pois,
caso o plano esteja suspenso, as despesas serão cobradas
integralmente, sem a coparticipação da Sistel. Cuidado!
QUE IMPOSTO É ESSE? – Você sabia que no Brasil são gastos 150 dias
de trabalho para pagamento de impostos? E que a maioria da
arrecadação dos tributos municipais, estaduais e da União incidem em
produtos de consumo? Enquanto nos Estados Unidos (no Estado da
Flórida), por exemplo, o imposto que incide sobre produtos é, em geral, de
apenas 7%. No Brasil, uma geladeira é tributada em 46%, a energia
elétrica em 48%, a cesta básica em 20%. Tem cabimento? Isso foi se
acumulando Governo após Governo, e os últimos foram os mais
agressivos na taxação. Precisamos de uma reforma tributária. E enquanto
a reforma não vem, no ranking global de ambiente de negócios, o Brasil
fica em 184º lugar, entre os 190 do ranking, na categoria “pagamento de
impostos” (Fonte: jornal Extra – 10/3/2209).

