
O ano de 2019 está apagando suas 
luzes. É o momento de olhar o 
caminho percorrido, revendo os planos 
traçados, nossas realizações e 
dificuldades, vislumbrando novas 
metas e oportunidades, para que, cada 
vez mais, possamos disponibilizar o 
melhor para os nossos Associados, 
alcançando os objetivos almejados. 
 

Neste ano, a operadora de saúde 
PAME, que disponibilizava planos 
médicos e odontológicos próprios, 
enfrentou sérias dificuldades, o que 
causou grande angústia a muitos Ex-
Embratelinos. Após direções fiscais 
impostas pela Agência Reguladora, 
houve a concessão da portabilidade 
especial.
 

A ASASTEL, mediante ao grave cenário 
instalado, disponibilizou atendimento 
diário para os devidos esclarecimentos 
e auxílio na busca por novos planos, 
amparando dezenas de Associados. 
Além disso, foi criado um grupo de 
trabalho na tentativa de minorar os 
impactos sentidos, agindo, atualmente, 
para estabelecer maiores convênios na 
área de saúde, buscando novos 
benefícios para os Associados, como, 
por exemplo, nas tratativas de uma 
possível disponibilização de ambulância 
para atendimento emergencial 
domiciliar.  A tarefa não é fácil, mas 
atuamos com perseverança e 
confiança.
 

Destaca-se que no 1º semestre os 
Assistidos do benefício PBD da TELOS 
puderam, finalmente, receber, na 
forma de benefício temporário, o 
excedente das reservas especiais. 
Embora, de forma percentual, 
entendamos injusta essa repartição do 
ganho entre os Assistidos e o 
Patrocinador, há que reconhecer que

Representantes Regionais, onde, 
juntos, discutiremos para inovar e 
desenvolver a ASASTEL. 
 

Nesse passo, cabe agradecer a todos 
os diretores e integrantes do grupo 
que foi criado no período, a todos que 
cooperaram mesmo sem integrar 
algum cargo na Diretoria, bem como 
aos colaboradores da nossa 
Associação, pois foram de fundamental 
importância nesta caminhada. E, é 
lógico, aos nossos muitos Associados 
que nos mantém fortalecidos e unidos 
para enfrentar os desafios e atingir 
muitas conquistas.
 

Juntos, contando com uma maior 
divulgação do papel da ASASTEL, 
principalmente, entre os Ex-
Embratelinos, seremos mais bem-
sucedidos para transformarmos 
oportunidades em benefícios, como, 
por exemplo, na possibilidade da 
criação de um Fundo Instituído de 
Previdência Familiar, similar ao que foi 
criado na COPEL, na Valia e em outras 
entidades. 
 

O espírito de trabalho é agir com zelo, 
de forma íntegra e comprometida, 
vivendo o presente e construindo o 
futuro, tendo como principal objetivo o 
atendimento dos anseios dos nossos 
Associados e o fortalecimento 
institucional da ASASTEL.
 

Aproveite as festas de final de ano, 
cuide-se, olhe com carinho para você e 
cuide dos seus, semeando paz e 
harmonia. A vida é o que nós fazemos 
dela! Agradecemos, por fim, aos 
nossos Associados por fazerem parte 
desses 33 anos de história da ASASTEL 
e desejamos a todos um Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo. Até 2020!
 

Diretoria Executiva

 

tal excedente só foi possível devido 
à boa administração da Fundação 
TELOS. Para os próximos anos, 
espera-se que o benefício PCV-1 
também atinja similar patamar de 
desempenho, estando a ASASTEL 
sempre atenta e diligente.
 

Em abril, houve a eleição de uma 
nova Diretoria, existindo o 
compromisso de intensificar a 
aproximação da Sede com as 
Representações Regionais. 
Iniciamos por visitar aquelas onde 
percebíamos uma maior demanda
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Vivendo o presente 
e construindo o 

futuro
de atenção, para criar, ali, as 
condições necessárias a uma 
participação mais efetiva. Assim, 
restabelecemos a regional de Juiz 
de Fora, que se encontrava sem 
representante, e criamos as 
regionais de Uberaba e na zona 
oeste do Rio de Janeiro.
 

Visitamos, também, Belém e 
Uberlândia, onde novos 
representantes passaram a atuar, 
depois fomos a Florianópolis, São 
Luís e Natal, onde, acreditamos, 
incentivamos uma maior integração 
com os propósitos coletivos da 
ASASTEL, agradecendo, mais uma 
vez, por toda a receptividade.  
 

Para o ano de 2020, continuaremos 
com o processo de atuação e 
convergência com as Regionais, 
visitando outras localidades, sendo 
certo que o intuito é, para o 1º 
trimestre, agendarmos um encontro 
com todos os nossos
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GRUPO DE TRABALHO ASASTEL SAÚDE
 

Conforme divulgado no anterior Informativo de nº 224, 
a ASASTEL iniciou, a partir do grupo de trabalho 
constituído, o Programa ASASTEL Saúde, que, por meio 
de seus subprogramas: farmácias, ambulância, 
laboratórios, médicos, dentistas e hospitalar, visa 
beneficiar seus Associados e familiares a usufruírem de 
serviços acessíveis a todos.

No entanto, é essencial abraçar essa luta que é de todos 
nós, uma vez que somente a nossa união poderá resultar 
em todos esses benefícios almejados. Já é de 
conhecimento que somente será possível a vitória se 
tivermos uma quantidade de vidas 
considerada satisfatória pelo mercado de saúde. Aqui vai 
o nosso desafio: Associados, sejam também porta-vozes 
e tragam novos associados, e, fundamentalmente, 
contribuam cadastrando os seus familiares, dentro do 
estipulado no estatuto da Associação, para que possamos 
atingir as vidas necessárias, lembrando que os benefícios 
que alcançaremos é para todos: Associados e seus 
familiares.

Além disso, é bom ressaltar e lembrar que o convênio 
celebrado com a gestora Prevecorp junto à Operadora 
Silvestre Saúde, oportunizando desconto na contratação 
de plano de saúde médico e odontológico, continua em 
vigor, servindo de opção para os Associados residentes, 
predominantemente, no município do Rio de Janeiro e 
Niterói. As demais informações relevantes, como, por 
exemplo, credenciados e tabelas de preço estão 
disponíveis no site da Associação. Acessem e aproveitem 
para conhecer outros benefícios oferecidos. 

 

Por Paulo Rocha
Membro Titular do Conselho Deliberativo da ASASTEL 

e Coordenador do Programa ASASTEL Saúde
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Nossa solidariedade e sentimento às famílias.
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VGBL x PGBL
Sem sombra de dúvida, a Previdência Privada já é uma realidade na vida dos brasileiros e agora, em tempos de reforma 
da Previdência, mais ainda. Diria que, cada vez mais, se faz necessária.
 

Nesse sentido, cabe esclarecer que os produtos negociados em bancos – PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) - são fundos de previdência, porém, são considerados como seguros e regulados 
pela SUSEP.
 

O VGBL é um investimento de longo prazo, cuja tributação incide somente no rendimento da aplicação, sendo indicado 
para quem faz a declaração do imposto de renda no modelo simplificado ou já atingiu o limite de 12% da renda 
tributável no modelo completo, e/ou para pessoas que já desejam fazer um planejamento sucessório, definindo seus 
herdeiros, uma vez que a aplicação no VGBL não irá compor o inventário, passando diretamente para os beneficiários 
escolhidos que podem ser indicados no momento da aplicação.
 

Já o PGBL  é também um investimento de longo prazo, muito utilizado por quem declara imposto de renda no modelo 
completo, pois poderá ser abatido até 12% da base de cálculo do imposto de renda. Contudo, a tributação, 
diferentemente do VGBL, será sobre o rendimento mais os aportes e somente ocorrerá no momento do resgate, sendo 
recomendado para quem aplica até 12% da sua renda bruta. A vantagem é que o valor não tributado ao longo do tempo 
também vira rendimento.
 

A etapa que nos resta esclarecer é quanto à forma de tributação, podendo ela ser regressiva ou progressiva. Na 
tributação regressiva, quanto maior o tempo de contribuição, menor a alíquota do imposto a pagar no momento do 
resgate mensal ou total do investimento. Por outro lado, na tributação progressiva, quanto maior a quantia resgatada ou 
transformada em renda, maior a alíquota.
 

Caso o interesse seja manter o investimento por mais de 10 anos, a tabela regressiva é mais interessante. Faça uma 
simulação e oriente seus familiares. A previdência privada vale a pena e deve ser levada a sério, sem dizer que bons 
investimentos nos levam a um futuro melhor.

Por Frederico Losito
Consultor Contábil da ASASTEL

PLANO DE SAÚDE DEVE ARCAR COM DESPESAS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE IDOSO

A figura do acompanhante foi reconhecida pela legislação como fundamental para a recuperação do paciente idoso. 
Embora a lei dos planos de saúde inclua a obrigação de cobertura de despesas de acompanhante apenas para pacientes 
menores de 18 anos, a redação desse dispositivo é de 1998, portanto, anterior ao Estatuto do Idoso, de 2003.
 

Assim, o estatuto em referência assegura que cabe à unidade hospitalar  criar as condições materiais adequadas para a 
permanência do acompanhante do paciente idoso em suas dependências, sendo que o custeio das despesas com o 
acompanhante é de responsabilidade da Operadora do plano de saúde, conforme determinado em resolução da ANS.  
(RN nº 428, de 07/11/2017).
   
Entenda-se, ainda, que a cobertura das despesas relacionadas ao acompanhante, neste caso, será o total daquilo que for 
oferecido pelo prestador de serviço (hospital), incluindo refeições e taxas básicas (indispensáveis) relacionadas à 
permanência dele na unidade de internação.

Por Walter Bittencourt Ferreira e Bruno Machado
Ouvidor da ASASTEL / Assessor Jurídico da ASASTEL

SOBRE A PRORROGAÇÃO DA PORTABILIDADE ESPECIAL DA OPERADORA DE SAÚDE PAME
A ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou no Diário Oficial, em 3 de dezembro de 2019, a  
Resolução Operacional de nº 2.490,  que dispõe sobre a concessão da  portabilidade especial  aos  beneficiários 
da Operadora PAME. Com isso, os que ainda não efetuaram a portabilidade especial, ou então, por algum motivo não 
conseguiram exercê-la, terão o  prazo de 60 dias  para concretizá-la, com a data de término em  31/01/2020.    
 

São beneficiários PAME todos os que possuem plano de saúde individual ou coletivo na categoria  MASTER, 
DIAMANTE, RUBI e SAFIRA. É importante que estes façam contato ou dirijam-se à PAME para obterem a Declaração 
de Portabilidade e retirarem dúvidas por ventura existentes.
 
Não perca a oportunidade para efetuar a portabilidade especial e o aproveitamento das carências! Concretizada, é 
necessário que, dentro de 5 dias, o próprio beneficiário providencie o cancelamento do plano de saúde que possuía junto 
à PAME.
 

Beneficiários do plano de saúde AMAP, disponibilizado pela TELOS, e aqueles que possuem o Programa PAME Assistidos 
NÃO são abrangidos por tal portabilidade.
 

Lembramos que todo esse processo é devido a existência de anormalidades econômico-financeiras e administrativas 
graves encontradas na Operadora PAME, após a instauração de Direções Fiscais pela ANS. A ASASTEL é uma associação 
distinta da PAME, que, com intuito de auxiliar no esclarecimento de possíveis dúvidas, fica à disposição para atender 
seus Associados.

Por Walter Bitencourt Ferreira e Bruno Machado
Ouvidor da ASASTEL / Assessor Jurídico da ASASTEL
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PLANO DE PREVIDÊNCIA FAMILIAR – FUNDOS DE PENSÃO MAIS FLEXÍVEIS

A ASASTEL vislumbra para o próximo ano um grande 
desafio: a possibilidade de adesão de familiares e demais 
dependentes econômicos de seus Associados a ingressar na 
Previdência Complementar Fechada, hoje limitada a uma 
pequena parcela da população do País.
 

Os planos familiares são um desejo antigo da Associação, 
mas havia dúvidas regulatórias sobre eles. Elas se 
resolveram há pouco tempo, com o Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) interpretando que não 
havia a necessidade de regulação específica.
 

A modalidade já foi anunciada por alguns dos maiores 
fundos do país, como Previ (Banco do Brasil), Valia (Vale) e 
Real Grandeza (Furnas). Ela não conta com o principal atra- 

CORAL ASASTEL BRILHA MAIS UMA VEZ EM FESTIVAL
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tivo dos planos tradicionais dos fundos de pensão: o patrocínio do empregador, que acompanha o participante nos 
aportes. Entretanto, há outros grandes benefícios, como, por exemplo, taxas competitivas, rentabilidade e credibilidade.
 

No mês de outubro, a ASASTEL promoveu uma palestra com o gerente de benefícios previdenciários, André Marno, da 
Fundação COPEL, uma das pioneiras em planos familiares, que nos brindou com uma excelente explanação e 
informações valiosas, contando, na plateia, com a presença do Presidente e do Diretor de Seguridade da TELOS. 
 

No Plano Família, por não existir uma empresa contribuindo, o esforço contributivo está a cada dia concorrendo com 
outros desejos de compra do participante: uma TV nova, troca do carro, viagem de férias. A intenção da ASASTEL é 
conseguir instituir um plano para que os seus Associados e familiares tenham uma reserva para a previdência, e, para 
isso, busca, para o ano que virá, estreitar, cada vez mais, laços com a TELOS, presumindo, até, uma possível oxigenação 
da Fundação.

 Por Dagmar Abreu Sousa Correia
Vice-Presidente da ASASTEL

Pelo segundo ano consecutivo, o “CORAL ASASTEL” se apresentou, no dia 09/11/19, no Teatro Municipal de Teresópolis-
RJ, no evento “Canta Terê 2019 – 3º Festival de Corais Teresópolis”, de iniciativa do produtor cultural Marco Aurélio 
Ramidan e do maestro Eduardo Morelenbaum, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis.

 Sob a regência do maestro Celso Franzen Júnior, nossas 15 coralistas foram muito aplaudidas ao cantarem as músicas 
“Bailes da Vida”, “Corcovado”, “Ciranda da Rosa” e “Pout-porri de Cirandas”, do folclore brasileiro.

Após o final das apresentações do dia, a produção do Festival nos procurou para convidar nosso Coral a participar do 
evento no ano que vem. 

Agradecemos a todos da Diretoria Executiva pelo incentivo e apoio ao trabalho desenvolvido pelos integrantes do Coral e 
pelo maestro durante os ensaios, assim como pela divulgação desta atividade, que muito contribui para estreitar os laços 
de amizade entre os Associados.

Aproveitamos para fazer um convite a você, Associado, que gosta de cantar (ou cantarolar), para que venha fazer parte 
do nosso Coral. É integração, convívio, bem-estar físico e mental. Lembrem-se, “quem canta, seus males espanta”! 
 

Por José Carlos Nunes Pereira
Diretor Sociocultural/Coordenador das RR´s da ASASTEL



SOBRE UMA FUTURA REVERSÃO DO SUPERÁVIT DO PBD (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO)

CINECLUBE ASASTEL – BALANÇO 2019

É com prazer que registramos o cumprimento de 
nossa jornada de aventuras de 2019 no mundo do 
cinema, com sessões de maio a novembro do corrente 
ano. A proposta foi trazer para os nossos Associados 
aspectos da condição humana, relacionamentos e 
questões sociais, apresentando filmes com 
reconhecida qualidade atestada por crítica e público. 
Diversificamos as nacionalidades, os gêneros e as 
épocas de produção das obras para ampliar o espectro 
da mostra, nos permitindo uma reflexão e a ampliação 
de nosso estoque de referências na percepção e 
compreensão do mundo em que vivemos.
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Quanto ao assunto reversão do superávit do PBD, embora sua regulamentação nem sempre seja clara, e com 
interpretação, na maioria das vezes, desfavorável aos Participantes e Assistidos, cabe, por dúvidas suscitadas por 
Associados, alguns destaques que passamos, para melhor entendimento, enumerar abaixo.
 

(1)  A apuração do resultado do plano de benefícios (superávit ou déficit), dar-se-á ao final de cada exercício, 
coincidente com o ano civil, quando da elaboração de suas demonstrações contábeis;  (2) No caso de superávit (em 
cada exercício) o seu valor será destinado a Constituição da reserva de contingência, até o limite de 25% do valor das 
Reservas Matemáticas, no caso da TELOS este percentual é menor; (3)  Após a constituição das Reservas de 
Contingência, no montante correspondente ao percentual vigente para o exercício, os recursos excedentes darão origem 
a Reserva Especial para revisão do Plano de Benefício, devendo a EFPC manter controle dos valores apurados em cada 
exercício; (4) A revisão do Plano de Benefícios poderá se dar de forma voluntária, a partir da constituição da Reservas 
Especiais e será obrigatório após o decurso de três exercícios; (5) Assim, em relação as Reservas Especiais constituídas 
nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, em 2018, após o decurso de três exercícios, de forma obrigatória, a TELOS 
procedeu a revisão do plano de benefícios do PBD, com reversão de valores aos Participantes e Assistidos e aos 
Patrocinadores; (6) No exercício de 2018, como o superávit verificado foi superior ao necessário ao complemento das 
reservas de contingência, com o excesso foi constituída nova Reserva Especial (1º Exercício) que só poderia ser utilizada 
a partir de 2019, para revisão do plano de benefícios de forma voluntária, se for aprovado pelo   Conselho Deliberativo 
da TELOS; (7)  Finalmente, caso existam Reservas Especiais, nos exercícios de 2019 e 2020, no ano de 2021 a revisão 
do plano de benefícios será obrigatória em relação as Reservas Especiais dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, cabendo 
ao Conselho Deliberativo da TELOS, a deliberação, por maioria absoluta de seus membros, acerca das medidas, prazo, 
valores e condições para utilização das Reservas Especiais relativas aos 3 (três) exercícios, sendo que após aprovação 
do CODEL da TELOS, estas medidas serão submetidas à aprovação da PREVIC.
 

Por Helio Manoel dos Santos Filho
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da ASASTEL

Fomos lembrados pelos filmes “A Outra” e “Um Homem Chamado Ove” de que é importante repensarmos constantemente 
nossa vida e nossas relações para que possamos repará-las ou reconstruí-las a tempo, mesmo na maturidade, e os filmes 
“Flores”, “Era Uma Vez em Tóquio” e “Incêndios” nos disseram que não devemos deixar que a morte torne-se empecilho 
insuperável a este processo e lamentação dos que nos cercam.
 

Recordamos pelos filmes “Greenbook, o Guia”,  “Segredos e Mentiras” e  “A Caça” de  que os preconceitos, frutos de 
julgamentos apressados e sem base racional, podem infligir sofrimento e ameaçar destruir a vida de indivíduos, e que uma boa 
vacina contra eles é se permitir conhecer melhor o outro e estabelecer novos vínculos afetivos.
 

Refletimos em “Monsier et Madame Adelman” de que é preciso construir com esmero e ajustar constantemente a relação a 
dois, especialmente quando há diferenças de personalidade, sob pena de desfechos trágicos, e a comédia “Aconteceu Naquela 
Noite” nos mostrou como o interesse afetivo real demanda persistência para vencer a imaturidade do outro.
 

“Rasga Coração”  nos relembrou que o conflito de gerações demanda abertura para entender e conviver com as diferenças 
produzidas pelas mudanças sociais que inevitavelmente se estabelecem com a progressão do tempo. “Parente é Serpente”, 
por outro lado, nos mostrou que se os conflitos familiares não forem efetivamente mediados pelo afeto e pela tolerância, podem 
conduzir a soluções trágicas. “A Separação” nos deixou claro que conflitos familiares e sociais decorrem de nunca falarmos a 
verdade em sua inteireza. As omissões de todos criam um caldo que não permite que as disputas se apaziguem em benefício de 
todos.
 

“Cidadão Kane”, “Pacto de Sangue” e  “Farsa Trágica” nos confirmaram  que a ambição pelo poder e pelo dinheiro, com 
desprezo de quaisquer princípios morais, ou que a simples ausência destes princípios morais na condução da vida, podem trazer, 
como consequência, a solidão, a infelicidade ou mesmo apressar a morte.
 

“Encontros e Desencontros”  falaram-nos dos encantos e expectativas dos novos relacionamentos. Por fim, falemos de 
“Parasita”, Palma de Ouro em Cannes, que mostramos em primeira mão e que só agora chegou às telas brasileiras. Este 
brilhante filme mostra que a distância entre as classes sociais pode gerar ações audaciosas e violentas com vistas à reparação 
das injustiças sociais.
 

Foi uma temporada muito boa! Cabe a dica para que este projeto também seja implantado pelos Representantes Regionais e 
encerramos agradecendo a todos que prestigiaram a iniciativa e participaram das sessões.

Por Gil Soares Junior
Associado Colaborador da ASASTEL
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ASASTEL: A CASA DOS EMBRATELINOS, DESDE SEMPRE

A ASASTEL, desde sua criação em 1986, tem mantido acesa esta chama de Casa dos Embratelinos de ontem, de hoje e 
de sempre, logo, não surpreendem recentes mensagens que circularam entre nós, de indignação e protesto contra 
notícias sobre medidas divulgadas pelos sucessores da EMBRATEL, transformada em setor subsidiário daquele Grupo 
Empresarial, tendo alguns ex-colegas se revoltados com tais questões, como seria de se esperar daqueles que tiveram o 
privilégio de participar de um dos maiores e mais bem sucedidos empreendimentos de nossa evolução histórica. A rigor, 
esse sentimento de apego emotivo e de pertencimento, próprios das reminiscências daqueles que vivenciaram tal época 
áurea na empresa (1960 /1990).
 

A propósito, merece registro o orgulho desses que colaboraram com a maior integração regional e nacional das 
telecomunicações brasileiras, para cujo objetivo social de sucesso absoluto, seus empregados tiveram a honra de 
contribuir com reconhecido e competente trabalho, dedicada e inabalável seriedade, aliados à profunda paixão 
profissional, ambientes que gerariam, por várias décadas, excelente nível de desenvolvimento socioeconômico e cultural 
do país, a uma velocidade exponencial, de causar surpresa e inveja aos fornecedores internacionais, fabricantes de 
satélites e naves espaciais.
 

As saudades sempre ficarão, mas é preciso  exorcizar o passado e seguir em frente,  ainda que as conjunturas sejam 
inteiramente diferentes, tortuosos e difíceis os caminhos. As boas e as más lembranças, ao contrário do que se pensa, 
não devem ser causas para frustrações, pesares ou sentimentos de perdas, mas sim motivações para renovar nossos 
desejos e vibrações positivas, euforia, vitórias e sucesso, pois a saudade, assim como a inveja, deve ser vista apenas por 
seu lado positivo, isto é, como atrativo e subsídio ao resgate de nosso lado criativo, solidário e generoso, gerador de 
incentivo para inovações, realizações e progresso.
 

Nesses 33 anos da ASASTEL, podemos adotar uma boa receita de bem viver: guarde com afeto e carinho no fundo do 
coração, todo legado de bom deixado pela vida: amores, amigos, lembranças, vitórias e honrarias, prazeres e estima dos 
colegas; sinceros reconhecimentos a boas ações, inclusive anônimas /impessoais; todos os atos e fatos meritórios ou 
gratificantes; as benesses geradas por tudo isso e até mesmo  os fracassos e frustrações, as mágoas e rancores; Vale 
dizer, desapegue  e faça um bom negócio com as perdas e mágoas do passado.  Mas é Claro; deixe que a EMBRATEL 
descanse em paz!!!
 

Lembre-se: por melhor que tenha sido, desapegue do PASSADO e viva o PRESENTE, de olho no FUTURO. Não se reprima, 
nem se bloqueie; curta suas boas e saudosas lembranças, mas DESAPEGA!!!
 

Resgate sua autoestima e viva intensamente o hoje; planeje o futuro gozando as delícias do agora e não tente parar ou 
voltar no tempo – é inútil e impossível. 
 

Concluo, elevando um enorme apreço por todos, transmitindo-lhes esfuziantes votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
 

Por José Francisco de Souza
Presidente do Conselho Deliberativo da ASASTEL

RECORDAR É VIVER
Você, nosso Associado, compartilhe com todos nós alguma história, momento ou sentimento dos tempos de Embratelino. 
Envie para o e-mail asastel@asastel.org.br  um breve relato, se possível, com uma foto que ilustre essa lembrança, 
colocando no assunto: Recordar é Viver. Nos próximos Informativos publicaremos as melhores recordações. Participe! 
Segue abaixo a escolhida para este número.
 

“Era Natal. A Igreja da cidade estava lotada para Missa do Galo. Meu colega Técnico Sênior Marques estava de plantão 
sozinho na Estação Tropo Difusão de Almeirim do Tronco BLM-MNS, para matar o tédio resolveu subir na torre para 
curtir à noite lá, fez uma ligação para outro colega que estava em Belém, o Sergio Cabral, estavam a conversar quando, 
de repente, viu algo estranho se deslocando no céu. Firmou bem a visão e viu algo muito grande tipo uma Nave que 
deslocava com ultra velocidade em direção a Estação, próximo, estancou, interrompendo o feixe de transmissão em 
direção a Santarém. A energia que emanava era tão forte que interrompeu o sistema de transmissão. O Marques, que 
estava conversando com o Sergio, relatou o que estava vendo e recebeu como resposta “tu está doido, o que estás 
fumando aí?”. O Marques desceu da torre e se comunicou com outros colegas que estavam na igreja. Foram até a 
estação levando o pároco da cidade e lá constataram o fenômeno, a Nave era toda iluminada, luzes fortes e de várias 
cores que iluminavam a floresta próxima, davam a ideia de estar embarcando algo, tiraram fotos, mas as máquinas não 
registraram as fotos quando reveladas. Esse fenômeno começou às 22h30min da Noite de Natal e durou até umas 3 
horas da manhã, quando a Nave se movimentou e desapareceu no firmamento, tendo o sistema voltado ao normal sem 
intervenção técnica.  Tudo foi registrado no livro de ocorrências da Estação. O fato foi comunicado ao Superintende 
Helmut Meshede que recomendou que nada fosse divulgado, e assim aconteceu, até agora.”
 

Por Wanderlei Faria
Associado e Ex-Representante Regional da ASASTEL

CAMPANHA RODANDO COM TAMPINHAS

A ASASTEL, Sede, está participando da Campanha Rodando com Tampinhas que abrevia o tempo de espera dos que 
aguardam uma cadeira de rodas e reduz, da natureza, a ação nociva do descarte irresponsável deste material tão 
prejudicial ao meio ambiente: as tampinhas plásticas das garrafas pet e outras de rosquear. Contribuam, trazendo para a 
ASASTEL estes materiais!
 

Por Equipe ASASTEL

mailto:asastel@asastel.org.br
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MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DOS 33 ANOS DA ASASTEL

Este ano completamos 33 anos de existência, fruto da 
abnegação e empenho de alguns ex-empregados da 
EMBRATEL.
 

Nossa história começou em 1986, aqui no Rio de Janeiro, 
por meio de uma Assembleia de constituintes da ASASTEL, 
com a presença de ex-empregados da EMBRATEL, 
participantes da Fundação Telos.
 

Com o passar do tempo, a ASASTEL foi superando as 
dificuldades que encontrou pela frente, ganhando força e se 
expandindo por todo o território nacional, demonstrando 
que a iniciativa de fundá-la, foi não só das mais acertadas, 
mas, porque não dizer, ousadas também.
 

Sempre se dedicando ao atendimento das demandas de 
seus Associados e patrocinando suas causas e interesses, 
ela, hoje, figura, no cenário nacional, como uma das mais 
atuantes Associações de aposentados e pensionistas.
 

E isto se deve àqueles Associados que dedicaram seu tempo 
em benefício do coletivo, revezando-se na Diretoria e 
Conselhos, bem como ao corpo de colaboradores, sempre 
atuando em favor do quadro social.
 

Ao longo do tempo, seus Associados vêm usufruindo de 
inúmeras e relevantes realizações que a ASASTEL idealizou, 
implantou, promoveu, patrocinou e desenvolveu.
 

Estar juntos depois de 33 anos de inúmeras e gratificantes 
realizações, é motivo de orgulho para cerca de 3.000 
Associados, entre aposentados e pensionistas.
  
Também é razão de júbilo a dedicação – frisamos novamente – dos Diretores, que exercem o ofício de forma altruísta, e a 
dos colaboradores da ASASTEL, durante toda esta caminhada de sucesso.
 

Nós fazemos parte desta história! Mantê-la viva e atuante é nosso principal compromisso, pois, só juntos, somos mais 
fortes!
 

Parabéns pelos 33 anos de conquistas!!! Muito obrigado a todos!!!
 

Por Maria Adelaide Abreu Lima e José Carlos Nunes Pereira
Diretora Presidente da ASASTEL / Diretor Sociocultural e Coord. das RR´s da ASASTEL

33º Aniversario da ASASTEL (Missa e Brunch) - RJ 33º Aniversario da ASASTEL (Missa e Brunch) - RJ

33º Aniversario da ASASTEL (Missa e Brunch) - RJ33º Aniversario da ASASTEL (Missa e Brunch) - RJ



Aniversariantes 2º Semestre em Vila Velha - ES

7

Aniversariantes 2º e 3º Quadrimestre - SP

Aniversariantes 2º e 3º Quadrimestre - SP

Palestra “O Mundo na Palma da Sua Mão” - Sede RJ

Encontro ASASTEL em São LuÍs - MA

Jantar ASASTEL em Paranaguá - PR

9

33º Aniversario da ASASTEL - CE 33º Aniversario da ASASTEL - SE



Encontro ASASTEL em Belém - PA Encontro ASASTEL em Belém - PA

Encontro ASASTEL em Natal - RN Encontro ASASTEL em Natal - RN

Encontro ASASTEL na Zona Oeste - RJ Encontro ASASTEL na Zona Oeste - RJ

10

Encontro ASASTEL em São LuÍs - MA

Encontro ASASTEL em São LuÍs - MA


