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Editorial
Editorial
Passadas as comemorações do JUBILEU DE PRATA de
nossa Associação durante o ano de 2014, que culminou com
o tradicional almoço de fim de ano, no dia 6 de dezembro de
2014, abrilhantado pela presença de mais de 300 associados,
aos quais mais uma vez agradecemos pela presença, iniciamos agora mais um ano. A luta continua. Como já informado
por meio do nosso site e e-mails, a primeira audiência da AÇÃO
CIVIL PÚBLICA impetrada pela ASTELPAR contra as Patrocinadoras, para solucionar os problemas do Plano de Saúde
(PAMA e PAMA-PCE), está marcada para o dia 4 de março de
2015, no horário das 13h20min. Em consequência, a SISTEL,
que em princípio deveria defender os interesses dos Assistidos, como retaliação suspendeu de forma unilateral, o convênio mantido desde 2002 para desconto em folha de pagamento das mensalidades de nossos Associados Sistelados. Em
virtude disso, tornou-se necessária a emissão de boletos de
cobrança, a partir de janeiro de 2015. Os boletos serão emitidos trimestralmente e enviados via postal a todos os Associados pertencentes ao Grupo Sistel.
Em assembleia extraordinária realizada em Brasília, no dia
15/01/2015, pela FENAPAS (Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Participantes em
Fundo de Pensão do Setor de Telecomunicações) da qual a
ASTELPAR faz parte, informou-se o andamento da Ação Civil, impetrada pela FENAPAS, em 15/12/2015, em Brasília,
referente ao PAMA e PCE, com os mesmos propósitos da impetrada pela ASTELPAR. Nessa mesma ocasião, em face da
proximidade das eleições para o Conselho Deliberativo e Fiscal da SISTEL, foram aprovadas as indicações, como representantes dos Assistidos, do associado CLEOMAR JUSTINIANO GASPAR (reeleição para o Conselho Deliberativo) e da
representante da Associação de Minas Gerais (ASTAPTEL)
FLORDELIZ MARIA MOURA RIOS, para o Conselho Fiscal,
ambos representando a nossa Região, que engloba os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Espirito Santo, Tocantins e Goiás. (Detalhes do Processo Eleitoral consulte o Site
da ASTELPAR ou da SISTEL.)
Portanto, guarde bem a senha que você recebeu da SISTEL! NÃO DEIXE DE VOTAR! O SEU VOTO É MUITO IMPORTANTE PARA OS APOSENTADOS (PBS-A E TRI)!
Com relação ao superávit do Plano PBS-A, por intermédio
do nosso Site continuaremos atualizando as informações sempre que surjam novidades.
Na parte social de nossa Entidade, no dia dos aniversariantes dos meses de outubro e novembro, foram entregues os
prêmios do concurso de "CAUSOS". No Programa de Viagens,
já temos novo cronograma para 2015, Participem! E cumpre
acrescentar que está em estudo um projeto que pretende trazer mais um beneficio aos nossos associados. Aguardem!
Consulte sempre o nosso site! É o meio de nos comunicarmos com rapidez e eficiência. As informações importantes estão sempre lá. Se você não acessa a internet, venha até a
ASTELPAR. FIQUE SEMPRE LIGADO!

ASTELPAR, a união de forças!
A Diretoria
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ASTELPAR é contra
a injusta e maléfica
MP 664!

Os trabalhadores (principalmente os
aposentados), estatisticamente mais próximos da morte, ficaram estarrecidos com
a famigerada Medida Provisória nº 664,
a qual prevê o corte de 50% nas futuras
pensões. Os trabalhadores aposentados
em telecomunicações no Paraná, quando da privatização sofreram grande pressão para se aposentar e como consequência tiveram um grande prejuízo em
seus benefícios.
Efetivamente, decorridos quinze anos,
vemos nossa aposentadoria ano a ano sofrer perdas do poder aquisitivo. Hoje
quem se aposentou com dez salários mínimos recebe no máximo quatro mil e
poucos reais, ou seja, em torno de seis
salários mínimos. Isto representa uma
perda de 40% do valor que recebia quando se aposentou.
Agora a Presidência edita a Medida
Provisória 664, que, ao olhar dos aposentados, é INJUSTA E MALÉFICA.
Justificando:
É injusta porque esta medida só atinge os trabalhadores do regime do INSS.
As futuras viúvas de funcionários públicos, dos militares, do poder judicial e dos
políticos em geral, não serão atingidas
por esta medida. Em nossa opinião, é
inconstitucional, pois nossa Constituição
assegura que todos são iguais perante a
Lei.
É maléfica porque aumentará o problema social, justamente no segmento da
sociedade mais desprotegido, mulheres
e idosas principalmente da terceira ida-

de. O Aposentado que recebe hoje o teto
do INSS, quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos, deixará uma pensão de dois mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e sete
centavos, insuficientes para pagar uma
casa de repouso ou uma cuidadora (uma
cuidadora cobra mais de cem reais/dia,
ou seja, mais de três mil reais por mês).
E toda esta barbaridade, numa fase da
vida em que estas pessoas idosas necessitam de um mínimo de recursos para
enfrentarem doenças degenerativas tais
como Alzheimer, Parkinson, escoliose,
artrite, artrose e muitas outras.
O Governo deveria, junto com a MP
664, enviar proposta de Eutanásia Voluntária, pois assim muitas escolheriam pelo
menos uma morte digna, não se sujeitando a uma miséria crescente, vindo a
morrer cinco a dez anos depois de serem
tratadas como lixo humano.
E vale ainda perguntar:
Por que nas medidas fiscais propostas pelo Governo não se aumentar as
alíquotas do IR do sistema financeiro que
apresenta NÚMEROS BILIONÁRIOS A
CADA TRIMESTRE? Ou por que não se
criar uma alíquota patrimonial sobre grandes fortunas?
A ASTELPAR repudia a MP 664 e convoca seus Associados para enviarem cartas aos Deputados e Senadores do seu
Estado, a fim de se “bombardear” tão
nefasta intenção contra a vida de pessoas inocentes e carentes da proteção do
Estado.
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Eleições SISTEL 2015 para o
Conselho Deliberativo e Fiscal

No período de 16 a 25 de março, a Fundação Sistel estará realizando as “Eleições
2015”, para a escolha dos representantes
dos Participantes e Assistidos que irão compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Poderão votar os Assistidos e Participantes (exceto Dependentes e Pensionistas) dos planos de benefícios de previdência administrados pela Sistel.
É de fundamental importância ter representantes nos Conselhos. São os Conselheiros que compõem o órgão máximo
de decisão e fiscalização daquela Entidade. Estar representado por um Conselheiro
nos fortalece, dá representatividade e facilita que nossos anseios sejam atendidos.
Tomamos conhecimento de decisões do
Conselho e podemos nos antecipar na defesa de nossos direitos, se necessário.

do site www.sistel.com.br, portal Eleições
2015 SISTEL.
Cada eleitor poderá votar uma única
vez, sendo para um representante do Conselho Deliberativo e para um representante
do Conselho Fiscal.
Os números dos candidatos estarão
disponíveis no Portal da Sistel
www.sistel.com.br e serão divulgados pela
ASTELPAR quando forem liberados.

A votação terá início às 08 horas, do
dia 16 de março de 2015, e se encerrará às
18 horas, do dia 25 de março de 2015.
Escolher os candidatos de acordo com
a sua região de domicílio. No nosso caso
recomendamos o voto no nosso Diretor
Cleomar Justiniano Gaspar para Conselheiro
Deliberativo e na Flordeliz Moura Rios para
Conselheira Fiscal.
A votação ocorrerá, opcionalmente, por
acesso telefônico gratuito, preferencialmente de um telefone fixo, para o número
0800 283 1676 de qualquer lugar do Brasil
e a qualquer hora, ou pela internet, através

COMO VOTAR
PELA INTERNET

Para votar,
seguir as
instruções
abaixo:

COMO VOTAR
PELO TELEFONE

1. Ligar preferencialmente de um telefone fixo para 0800 283 1676.
2. Siga as instruções durante a ligação.
3. Digite o CPF e a Senha informada,
na carta que já foram enviadas via postal,
em envelope lacrado, pela Comissão Eleitoral, a todos os participantes e assistidos.
4. Em seguida, digite o número do candidato escolhido para o Conselho
Deliberativo e depois para o Conselho Fiscal.
5. Para confirmar o voto, digite 5. A
votação somente será concluída após ouvir a mensagem final “Eleições Sistel 2015,
agradecemos a sua participação”.

IMPORTANTE!

“Guarde a sua senha
para votar no período
de 16 a 25/03/2015”.

1. O Eleitor deverá acessar o Portal da
Sistel (www.sistel.com.br) e clicar no
banner “Eleições 2015”.
2. Digitar o CPF e a Senha.
3. Siga as instruções apresentadas na
tela.
Qualquer dúvida entrar em contato com
a ASTELPAR, através dos telefones: (41)
3224-2367, 3013-2677, ou pelo e-mail:
astelpar@astelpar.org.br.

ASTELPAR FIRMA CONTRATO
PARA NOVA AÇÃO DO PAMA E PCE

Devido aos problemas causados a vários usuários que não conseguem pagar as mensalidades do
PCE em razão dos aumentos abusivos praticados pela SISTEL, a ASTELPAR firmou contrato com o
Dr. Gabriel Farhat, para que seja impetrada AÇÃO JUDICIAL para suspender os reajustes absurdos,
bem como para transferir a responsabilidade dos custos do plano de saúde para as Patrocinadoras,
conforme previsto nos Regulamentos do PAMA e do PBS.
Se você tiver interesse em participar, entre em contato com a Angélica através dos telefones
(41) 3224-2367 ou 9682-9424.

ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS!
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O Conselheiro Cleomar fala sobre a SISTEL
QUAL A IMPORTÂNCIA DE TER CONSELHEIROS ELEITOS QUE PERTENCEM À
ASSOCIAÇÃO?
Quem pertence às Associações vivencia o dia a dia e percebe quais são os
problemas existentes. Sabe quais são as
dificuldades que as pessoas enfrentam. Os
conselheiros trabalham sobre a orientação
das associações e da FENAPAS tomando
decisões em conjunto, debatendo, discutindo, analisando e buscando soluções que
venham ao encontro dos anseios dos participantes e assistidos.

O Diretor de Planos
Sistel e Outros da
ASTELPAR e atual
Conselheiro Deliberativo
da Sistel é candidato à
reeleição. Nesta
entrevista ele aborda
algumas questões de
fundamental importância
para todos os
Participantes e
Assistidos dos planos
previdenciários da
Fundação SISTEL.

Confira a seguir:
COMO FUNCIONAM OS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL DA SISTEL? E
QUAIS SUAS ATRIBUIÇÕES?
O Conselho Deliberativo (CD) é composto por 4 conselheiros eleitos pelos participantes e assistidos (aposentados) e 8
conselheiros designados pelas patrocinadoras (Oi, Vivo, Tim, Telefônica, etc).
O Conselho Fiscal (CF) é composto por
2 conselheiros eleitos pelos participantes
e assistidos e 4 conselheiros designados
pelas patrocinadoras.
Há um mesmo número de suplentes
para os conselheiros eleitos.
São atribuições do CDdecidir sobre o
futuro da Fundação, através do planejamento estratégico, plano de ação, orçamento, política de investimentos, fusão,
retirada de patrocínio, transferência de planos, nomeação e destituição de membros
da diretoria executiva, políticas e diretrizes administrativas, estrutura organizacional, etc.
O CF, por sua vez, examina e aprova os
balancetes, emite pareceres sobre o balanço, examina documentos e demonstrativos,
emite relatórios de controles, aponta irregularidades verificadas e sugere medidas
saneadoras.

O SENHOR PODE EXPLICAR O QUE É
SUPERÁVIT E QUAL A SUA DESTINAÇÃO?
Nos planos temos a reserva matemática (RM), a reserva de contingência (RC) e a
reserva especial (RE). A RM é o montante
necessário para pagar todos os benefícios
até o fim de nossas vidas. A RC é uma reserva correspondente a até 25% da RM que
serve de segurança para eventuais problemas, como por exemplo, perda nos investimentos de ações. O que ultrapassar os 25%
é denominado de reserva especial, ou superávit.
QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DO SUPERÁVIT DO PBS-A?
No caso do PBS-A, todos nós nos aposentamos quando estava em vigor a lei
6435/1977 que, em seu artigo 46, determina que as sobras (superávit) devem ser utilizadas para a melhoria dos benefícios. Entretanto, as patrocinadoras dão uma interpretação diferente e querem participar da
destinação do superávit. Isto ainda não
aconteceu graças aos conselheiros
deliberativos eleitos que votaram contra as
pretensões das patrocinadoras. Atualmente, o processo está na Telebrás que o analisa para tomar alguma decisão. Estamos em
contato direto com ela para demonstrar que
a legislação prevê que a destinação do superávit deve ser dos participantes e assistidos.
EXISTE A POSSIBILIDADE DA SISTEL,
PROMOVER REVERSÃO DOS VALORES DO
SUPERÁVIT DO PBS-A PARA COBRIR A ASSISTÊNCIA MÉDICA?
Se existir, Sistel e patrocinadoras soltarão foguetes, pois solucionarão um problema com os nossos recursos. Porém, é
muito difícil que isto aconteça. Há participantes e assistidos que têm o plano de saúde, mas não fazem parte do PBS-A. O Superávit pertence ao plano previdenciário e o
plano de saúde é um plano assistencial.
São coisas diferentes.
ENTÃO, QUAL É A SOLUÇÃO PARA O
PLANO DE SAÚDE?
Temos duas alternativas: ou nós colocamos dinheiro ou as patrocinadoras colocam. A primeira já está sendo tentada através dos reajustes absurdos que estão sendo praticados. No regulamento do PBS-A
está estabelecido que os gastos com saú-

de são de responsabilidade das patrocinadoras. Como elas nunca concordaram em
sentar e discutir o assunto, o caminho que
restou foi aJustiça. Algumas associações e
a própria Fenapas já entraram com ações
judiciais para obrigá-las a aportar os recursos necessários.
QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE O PAMA
E O PCE?
O PAMA é o plano de saúde, puro e
simples. O grande problema é de que o
PAMA tem uma coparticipação muito alta.
Se o usuário necessitar de internamento
hospitalar não conseguirá pagar a coparticipação.
Já o PCE é um programa acessório,
voluntário. Adere ao PCE quem acha que é
conveniente. No PCE não há coparticipação
nos eventos hospitalares em que ocorra
internamento, que são justamente aqueles
de valores muito altos.
Em dezembro de 2014 a Diretoria da

Sistel anunciou um percentual de 61,01 %,
no aumento das mensalidades do PAMA –
PCE. Considerando que o reajuste proposto está muito acima do índice inflacionário
do Governo, qual providencia o senhor,
como Conselheiro, tomou a respeito a esses aumentos considerado abusivos?
Três conselheiros eleitos pelos participantes e assistidos (Ezequias, Alexandre e
Cleomar) assinaram documento manifestando-se contrários ao reajuste. Por sua vez
a ASTELPAR e a FENAPAS entraram com
ações judiciais para reverter a situação. Em
breve, teremos novidades.
QUAL É A SITUAÇÃO DO PBS-A? PODEMOS FICAR TRANQUILOS QUANTO AO
NOSSO BENEFÍCIO MENSAL?
Sim. O PBS-A é um plano consolidado
e com recursos suficientes para garantir
nossos benefícios. A carteira de investimentos é firme e segura. Neste aspecto podemos ficar muito tranquilos.

CANDIDA
TOS
CANDIDATOS

CONSELHO
DELIBERATIVO

Cleomar Justiniano Gaspar
ATUA NAS ÁREAS:Diretoria de Planos
Sistel e Outrosda ASTELPAR
VIDA PROFISSIONAL:Conselheiro
Deliberativo da Sistel (eleito). Diretor de Planos Sistel e Outros da ASTELPAR. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de
Curitiba, em 1974. Foi Presidente da
ASTELPAR 2010/1012. Atuou na área financeira e administrativa da Companhia de
Telecomunicações do Paraná S.A –
TELEPAR, no período de agosto de 1966 a
agosto de 1996.
APOIO INSTITUCIONAL:
ASTELPAR
REGIÃO – 3:
Minas Gerais, Espirito Santo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e
Goiás.

CONSELHO
FISCAL

Flordeliz Maria de Moura Rios
ATUA NAS ÁREAS: Previdência complementar; Administrativa e Financeira.
VIDA PROFISSIONAL: Conselheira Fiscal da Sistel (eleita). Possui Certificado em
Previdência Complementar pelo ICSS/
ABRAPP. Presidente da ASTALPTEL-MG. Atuação nas áreas financeira (faturamento) e
Administrativa (Consultoria) no atendimento aos grandes clientes da Telemig S/A.
APOIO INSTITUCIONAL:
ASTELPAR
REGIÃO – 2:
Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas,
Acre, Roraima,Rondônia, Amapá, Minas Gerais, Espirito Santo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantis e Goiás.

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!
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ASTELPAR presta
homenagem aos
seus fundadores e
à primeira diretoria
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ASTELPAR entrega
prêmios aos vencedores
do 1º Concurso de
“Causos” da Telefonia

No dia 12 de novembro de 2014, durante o evento em comemoração aos aniversariantes da
ASTELPAR, realizado no Hotel Del Rey, foi entregue
os prêmios aos vencedores dos primeiros e segundos lugares do 1º Concurso de “Causos” da Telefonia, promovido pela a ASTELPAR. Confira abaixo os
ganhadores.

1) Osmar Alberto Kanitz
1º Lugar: Categoria “O Mais Desafiador em Termos Sociais”

Em pé: Luiz Fernando Torres Cardozo (Presidente), homenageados: Cleomar Justiniano Torres, Ladeslava Doubas, Luci Lamar
Perly Regis, Luiz Olivier Cesar Scheffer, Maria Joana Stival, Maria Lúcia Marque Bom, Mariovani Carsten Cervi, Paulo Arruda
Bond, Maria Angélica Fonseca da Silva e Pedroair José Buest. Sentados: Carlos Martinesco, Eugen Socher, Alice
(IssamFarhart), Izolde (Roberto Grubhofer), Otília (Walter Kreder), Álido Lorenzatto, Ediméia (Benedito Gomes)
e Jane Simiema de Carvalho.

A Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes de
Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná –
ASTELPAR homenageou, durante o Almoço de Natal, no dia 06 de
dezembro passado, os seus fundadores e a sua primeira diretoria.
Os homenageados participaram com as famílias, além de diretores,
associados e convidados, de um delicioso almoço num clima com
muita animação e celebração pela história de cada um na construção
da ASTELPAR.
O presidente Luiz Fernando Torres Cardozo, destacou o Jubileu
de Prata da Entidade e disse que não estamos apenas reconhecendo
vinte e cinco anos de fundação de uma entidade séria, preocupada
com o futuro de seus associados, mas sim, ao quadro associativo,
pois todos nós sabemos que uma associação é mantida, construída
e cresce diariamente pela atuação dos seus associados.
Por motivo particular, não contamos com a presença dos
homenageados: Adriano Bonaldi, Hordival Wielewski e Liberato da
Costa.

2) Yolanda Ferreira Lopes Faustino
1º Lugar: Categoria “O Mais Engraçado”
2º Lugar: Categoria “O Mais Engraçado”

3) Maria Angélica Fonseca da Silva
1º Lugar: Categoria “O de Maior Repercussão Social”
4) José Osmir Fiorelli
2º Lugar: Categoria “O de Maior Repercussão Social”
2º Lugar: Categoria “O Mais Desafiador em Termos Sociais”
O senhor Osmir não esteve presente por motivo de residir
em Sorocaba – SP.

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR!
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A ASTELPAR promove fes
A tarde do dia 13 de dezembro de 2014, no Restaurante Dom Antônio,
Santa felicidade, foi bastante movimentada com a tradicional festa de natal re
Na oportunidade houve um momento em que o Presidente Luiz Fernando To
moração ao Jubileu de Prata da Associação, homenageou os fundadores e a pr
nhecimento e agradecimento por sua importante contribuição em prol da Entid
A surpresa da festa foi após o almoço, o show do cover do Elvis Presl
atmosfera que cercou essa apresentação causou frisson geral tornando
descontraído e divertido dos últimos anos. Outro grande momento foi após a
o sorteio de vários brindes, que despertou grande expectativa e garantiu a an
tes até o encerramento do evento.
Coberta de elogios, satisfeita com a alegria da comemoração e a presença
Diretoria da Associação agradece a todos que contribuíram para o sucesso.

ASSOCIADO: VENHA PARTICIPAR D
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sta de Natal inesquecível
no Salão Scalinatta, em
realizada pela ASTELPAR.
Torres Cardozo, em comeprimeira diretoria em recodade.
sley, Rogério Cordoni. A
o evento um dos mais
a apresentação artística,
animação dos participana de tantos associados, a

DOS NOSSOS ALMOÇOS DE NATAL!
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CALENDÁRIO SOCIAL - 1º SEMESTRE DE 2015
EVENTO
LOCAL
Aniversário Hotel Del
Rey
Jantar
Paiol
Passeio/
Viagem

Águas
Termais
de VERÊ Paraná
Natal e
João
Pessoa
Águas
Termais
de ITÁ –
SC

Passeio/
Viagem
Passeio/
Viagem

JAN
28

FEV
***

MAR
25

ABR
***

MAI
27

JUN
***

***

***

03

07

05

02

***

***

***

13
a
17

***

***

***

***

***

***

11
a
16
***

***

***

***

***

***

Comercialização em andamento. Telefone: (41) 3013-2277 OU 3224-2367, com Nilda

Itá-SC

Natal-RN

15
a
19
Verê-PR

PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS 2015
Fundação SISTEL
Mês

Beneficio

Data

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

23
27
30
30
29
30
30
28
30
30
30
18

(5ª
(6ª
(2ª
(5ª
(6ª
(3ª
(5ª
(6ª
(4ª
(6ª
(2ª
(6ª

Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)
Feira)

g

Fundação
Atlântico
g

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Data
29/01 (5ªfeira)
26/02 (5ªfeira)
30/03 (2ªfeira)
29/04 (4ªfeira)
28/05 (5ªfeira)
29/06 (2ªfeira)
30/07 (5ªfeira)
28/08 (6ªfeira)
29/09 (3ªfeira)
29/10 (5ªfeira)
27/11 (6ªfeira)
18/12 (6ªfeira)

*Até 28/01/15 a Sistel não divulgou o cronograma de cobrança dos Boletos do PAMA e PCE.

OBS: Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, final do Número
de Identificação do Trabalhador (NIT). Quando houver feriado estadual ou municipal, o pagamento do benefício será feito no dia útil seguinte.

É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS!
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IMPOSTO DE RENDA - EXERCÍCIO
2015 - ANO CALENDÁRIO 2014
A doutora Cibelle, devido suas atribuições profissionais, não mais fará as
Declarações do Imposto de Renda dos associados da ASTELPAR.
Sendo assim assinamos convênio com Escritório especializado situado próximo à Associação.
Avenida Luiz Xavier, nº 68 – 3º Andar - Sala 324-A
Atendimento das 09h00min as 12hs, nas segundas, quartas e sextas- feira.
No período de 02/03/2015 a 20/04/2015
Tabela de preços:
Modelo simplificado: R$ 35,00
Modelo completo a combinar, conforme a complexidade.
QUEM DEVE DECLARAR
Contribuintes que:
· Obtiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55;
· Que tiveram Rendimentos Isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a R$ 40.000,00;
· Quem possuir patrimônio, em 31/12/2014, superior a R$ 300.000,00;
· Quem teve receita em atividade Rural superior a R$ 134.082,40;
Deduções:
· Declaração Simplificada:
· 20% sem comprovação, limitada a R$ 15.880,89;
· Declaração Completa
o Dependentes R$ 2.156,52;
o Educação por dependente R$ 3.375,83;
o Empregado Doméstico R$ 1.152,88 – Contribuição paga ao INSS pelo
empregador.
· Parcela máxima isenta para aposentados a partir de 65 anos R$ 23.241,01.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
· Declaração do ano anterior, isto é, Exercício 2014/Ano calendário 2013;
· Comprovantes anuais de recebimento de SALÁRIOS;
· Comprovantes Bancários de Saldos e Rendimentos em 31/12/2014;
· Todos os comprovantes de despesas referente a: Educação, Planos de
Saúde, Previdência Privada , Médicas, Odontológicas, Hospitalares e de outros profissionais de Saúde.
ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS
· Documentos e informações das modificações patrimoniais ocorridas no
ano calendário 2014 – Compra e venda de bens móveis e imóveis.

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para associados

Fone: 3232-2560
Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias

Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

ADEMAR
ALVES
é o ganhador
da TV 32"

O associado Ademar Alves foi contemplado com uma TV
32", no sorteio realizado durante o Almoço de Natal promovido
pela Associação, no dia 06 de dezembro de 2014, no Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade.
Feliz com a surpresa agradeceu a diretoria da Astelpar pelo
prêmio e o apoio que vem tendo durante todos esses anos, e
confessou que foi a primeira vez que ganhou algo em sorteio.
Nascido em São Paulo, no dia 20 de janeiro de 1947, Alves
começou trabalhar como atendente na Telesp, o qual permaneceu por trinta e seis anos. Foi apaixonado pelo seu trabalho
e só se aposentou por motivo da privatização da empresa.
Após aposentadoria, em dezembro de 1999, veio para
Curitiba provisoriamente para cuidar do seu pai que estava
doente. Ao chegar à capital paranaense teve boas impressões
da cidade e resolveu fixar sua residência definitivamente aqui.
Ademar é casado com Antônia Pereira Alves, pai de Alexandre e avô de Manuela, de três anos de idade.

CONSULTÓRIO
DE PSICOLOGIA
Convênio com a ASTELPAR

Atendimento aos associados e dependentes
(crianças, adolescentes, adultos e idosos)
Geraldo Vieira de Magalhães
Psicólogo - CRP 08/06392
R. Des. Ermelino de Leão, 15 - 10º and. - conj. 101
Centro - Curitiba - PR
Tels.: (41) 3223-9101 - 9141-3141
Refer.: próximo à Praça Osório

PARTICIPE DOS JANTARES MENSAIS NA CHURRASCARIA PAIOL
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FALECIMENTOS
MARISA TERESA VANIN
TRI – Cascavel - PR
*06/04/1958 + 07/11/2014
OSVALDO BERNARDINO
INSS – Curitiba - PR
*25/11/1946 + 10/11/2014
WALTER KREDER
CA – Curitiba - PR
*16/07/1918 + 14/11/2014
JARBAS FONSECA DA SILVA
PBS-A – Curitiba - PR
* 02/06/1927 + 23/11/2014
MARIA APARECIDA
DA SILVA CABULOM
CA – Londrina - PR
*10/10/1942 + 24/11/2014
VANIR SEBASTIÃO DA SILVA
CA - Curitiba - PR
*09/11/1945 + 17/01/2015
IZOLDE GUTZMANN GRUBHOFER
PCA – Curitiba - PR
*27/06/1930 + 24/01/2015

NOVOS
ASSOCIADOS

ALICINA DOVGINSK
19/01/2015
CURITIBA - CA

IN MEMORIAN

Walter Kreder
Se estivesse vivo, o associado e um dos fundadores da
ASTELPAR, Walter Kreder completaria no mês de julho do corrente ano, noventa e sete anos.
O fato é que a biografia de
Kreder foi construída com passos certeiros em direção ao
sonho de ser um profissional na
área de contabilidade. Antes de
tudo ele foi um grande exemplo
e uma perda imensurável.
Filho de Eugênio Alberto Kreder e Júlia Kreder nasceu em
Stuttgart, Alemanha, no dia 16 de julho de 1918.
Veio para o Brasil com cinco anos de idade e
ainda garoto, demonstrou paixão por futebol e
acabou tornando um tradicional torcedor do
Coritiba Futebol Clube.
A história profissional de Walter nas empresas de telecomunicações começou em janeiro
de 1937, na Sociedade Telephonica Paranaense
(STP), companhia de origem alemã, que após o

término da segunda guerra mundial, em 1945, foi vendida para a
Internacional TelegraphTelephone (ITT), que passou a ser
Companhia Telefônica Nacional
(CTN), aqui no Brasil.
Era apenas o começo de uma
trajetória de vida, dedicado à
empresa que tanto amava não
faltou disposição e competência
para construir e consolidar uma
brilhante carreira profissional.
Walter trabalhou mais de
50 anos, viveu com paixão e
atuou com comprometimento em todas as
atividades profissionais exercidas. Aposentou-se em março de 1972, pela Companhia
de Telecomunicações do Paraná S.A. – TELEPAR. Após sua aposentadoria trabalhou na
Fundação Telepar até meados de 1989.
Casado com Otília Schnepper Kreder deixa
esposa, uma filha, Roseli, dois netos, Sandro e
Sabine, e três bisnetos, Theo, Luana e Pietro.

Considerações sobre o reajuste do PAMA

A SISTEL tem aplicado percentuais de reajuste extremamente altos na mensalidade do PCE,
programa que faz parte do nosso Plano de Saúde, o PAMA.
No mês de Janeiro veio a cobrança do PCE
com o reajuste de 61,01%. Como o aumento foi
retroativo a Dezembro e em alguns casos foram
cobradas coparticipações de meses anteriores o
desconto foi muito maior que o normal.
A pergunta que todos fazem é por que aumentos tão significativos? E a segunda pergunta é o
que podemos fazer para podermos manter o PCE?
A primeira pergunta nós já fizemos à SISTEL.
Queremos ver as demonstrações contábeis, os
números que justificam o aumento. As respostas
que nos foram dadas, entretanto, são muito generalistas. Os demonstrativos não foram disponibilizados. A FENAPAS, insistentemente, solicitou os dados à SISTEL, mas só recebeu informações que não permitem uma análise dos fatos.

Então cabe a segunda pergunta: O que estamos fazendo a respeito? A FENAPAS entrou com
uma AÇÃO JUDICIAL em Brasília para suspender
os reajustes e para obter a documentação que
possibilite verificar o que está acontecendo. Também Associações estão entrando na justiça para
obrigar as Patrocinadoras a assumirem os custos de saúde, aportando os recursos necessários
para esse fim. A ASTELPAR foi a primeira Associação a impetrar AÇÃO JUDICIAL. Em março, teremos a primeira audiência e existe grande possibilidade de se obter uma liminar que suspenda
os reajustes. Outras Associações entraram ou
estão prestes a exigir judicialmente essa obrigação das Patrocinadoras.
A ASTELPAR está firmando contrato com advogado especializado para que outros Associados que tenham interesse, possam ingressar em
um novo grupo para exigir os seus direitos na
Justiça.

CUR
TAS
CURT
& FINAS
Por motivos técnicos esta Coluna deverá sair na próxima edição...

MANTENHA ATUALIZADO SEU CADASTRO!
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NOTÍCIAS DE
PONTA GROSSA
Em mais uma edição da festa anual de confraternização da
ASTELPAR, os associados de Ponta Grossa prestigiam com sua presença a comemoração, realizada no dia 06 de dezembro de 2014, no
Restaurante Dom Antonio.
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ASTELPAR conclui estudos
para implementar o
FUNDO AUXILIO-FUNERAL
A diretoria da ASTELPAR concluiu estudos para submeter à apreciação e
aprovação em Assembléia a ser convocada no mês de abril de 2015.
Objetivos da criação do fundo:
-Utilizar receitas excedentes e de forma equânime distribuir entre seus
Associados;
-Estimular o quadro associativo a manter em dia suas mensalidades.
Quem tem direito ao Fundo:
- Terá direito a receber o auxílio todo Associado que completar 10 anos
de Associado e estiver com as suas mensalidades em dia.
De quanto será o auxilio:
- O Auxilio será de 100 vezes o valor da mensalidade paga (referencia
Dez/2014). No Caso de Associados só INSS será de 10 vezes a anuidade
paga (referência ano 2014).
Exemplos:
Quem paga R$ 5,00 de mensalidade receberá R$ 500,00
Quem paga R$ 9,00 de mensalidade receberá R$ 900,00
Quem paga R$ 12,00 de mensalidade receberá R$ 1.200,00
Quem paga R$ 15,00 de mensalidade receberá R$ 1.500,00
Quem for INSS e paga R$ 50,00 da anuidade receberá R$ 500,00
Estes valores não estão indexados a nenhum índice e nem as mensalidades.
A cada 02 anos poderá haver revisão de valores a critério da diretoria.
Os valores serão pagos em uma única parcela a viúva/viúvo ou dependentes legais, apresentado certidão de óbito e NF das despesas do funeral.
Sugestões poderão ser enviadas até o final do mês de março, quando
será elaborada a redação final do Regulamento.

COMUNICADO IMPORTANTE

A Diretoria da ASTELPAR comunica que diante do encerramento, por parte da Sistel,
do convênio mantido para desconto das mensalidades, através de folha de
pagamento, tornou-se necessário a emissão de boletos de cobrança,
a partir do mês de janeiro de 2015.
Os boletos serão emitidos trimestralmente e enviados via postal a todos
os associados pertencentes ao Grupo Sistel.
Dúvidas e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo telefone
(41) 3224-2367, ou pelo e-mail astelpar@astelpar.org.br.
A Direção

PARTICIPE DIA 3 DE MARÇO DO JANTAR MENSAL!
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VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO CONOSCO!
A ASTELPAR está promovendo uma grande festa, com bingo, para os aniversariantes da capital e interior, e quer você presente
para comemorar. O evento realizar-se-á no Hotel Del Rey, Rua Ermelino de Leão, 18 (ao lado da ASTELPAR), Centro, Curitiba.
E será gratuito para o aniversariante e um acompanhante. Os demais convidados deverão adquirir o seu convite, com antecedência,
na Associação, no valor de R$ 25,00 por pessoa, para associado; no valor de R$ 30,00 por pessoa, para não associado.
Os aniversariantes deverão confirmar presença impreterivelmente até três dias antes da comemoração.
Próxima comemoração: dia 25/03/2015

ANIVERSARIANTES DE OUT/NOV/2014

ANIVERSARIANTES DE DEZ/2014 E JAN/2015

VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!

