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* CONSERTO DE ÓCULOS EM GERAL
* REPOSIÇÃO DE PEÇAS

* BANHO DE OURO EM ARMAÇÕES
* CONSERTAMOS SEUS

ÓCULOS NA HORA
PREÇOS ESPECIAIS.

OS MENORES DA PRAÇA.

AV. LUIZ XAVIER, 68 – LOJA 2 – GALERIA TIJUCAS- CURITIBA –PR

TEL. (041)  3223-5907

ClinióculosClinióculosClinióculosClinióculosClinióculos
José NatalJosé NatalJosé NatalJosé NatalJosé Natal

Astelpar, a união de forças!
A Presidência

O ano de 2012 iniciou com
duas boas notícias: liminares
impediram que a Fundação
Atlântico reduzisse os benefíci-
os de alguns de nossos associa-
dos e a cesta básica, que havia
sido suprimida pela Oi para
quem tinha benefício acima de
R$ 3.000,00, foi restabelecida
para um grupo de aposentados
que entrou com ação na justiça
com o Dr.  Álido, nosso Diretor
Jurídico. É a ASTELPAR lutan-
do para defender nossos inte-
resses.

No Facebook foram criados
os grupos de EX-TELEPARIA-
NOS e APOSENTADOS TE-
LEPAR, atualmente com 1086 e
212 participantes, respectiva-
mente. É uma ótima forma de
manter contato com nossos ami-
gos da velha e valorosa TELE-
PAR.

Nesta edição abordaremos
uma matéria de grande impor-
tância: A RETIRADA DE PA-
TROCÍNIO dos planos de pre-
vidência complementar, assun-
to em discussão no Ministério
da Previdência Social, com a
participação da ANAPAR na
mesa de discussões.

No período de 2 a 11 de

abril de 2012 os Sistelados es-
colherão seus representantes na
Fundação Sistel. São 4 vagas
titulares e 4 vagas suplentes
para o Conselho Deliberativo
e 2 vagas titulares e 2 vagas
suplentes para o Conselho Fis-
cal. O PARANÁ e a ASTEL-
PAR estão representados na
Chapa 2 COMPROMISSO
COM O APOSENTADO pelo
Presidente Cleomar Justiniano
Gaspar. É muito importante a
participação de todos no pro-
cesso eleitoral. Não deixe de
votar.

A força das Associações de
Aposentados, juntamente com
a Federação (Fenapas) é cada
vez maior. Não houvesse Asso-
ciações e Federação não tería-
mos quem nos protegesse con-
tra as maldades das gananci-
osas Patrocinadoras (Oi, Vivo,
Telefônica etc.),  Vide exemplo
Superávit Sistel. Precisamos
fortalecer as Associações. Além
de termos um Conselheiro Ti-
tular na Fundação Sistel , ne-
cessitamos aumentar nosso
quadro social. Se você não é
sócio afilie-se.  Ligue para a
ASTELPAR (041)3224-2367
ou (41)3013-2677 e se informe.

Ação contra
Resolução
CGPC 26

A ANAPAR e a CONTRAF-
CUT (Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Instituições Fi-
nanceiras) ajuizaram, no dia 23 de
agosto de 2011, Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADIN) no
Supremo Tribunal Federal, para
questionar a legalidade dos artigos
da Resolução CGPC 26/2008 que
prevêem a reversão de valores da
reserva especial dos planos de be-
nefícios para os patrocinadores e
participantes e assistidos. A tese
central levantada pela medida ju-
dicial é que a Resolução 26, uma
norma infra legal, não poderia ter
criado uma destinação – devolver
valores das reservas dos planos de
benefícios aos patrocinadores e
participantes – que não foi previs-
ta na legislação. A Lei Comple-
mentar 109, ao tratar da destina-
ção do superávit, determina que
se contabilize uma reserva espe-
cial de 25% da reserva matemáti-
ca do plano e que o excedente a
este valor seja contabilizado
numa reserva especial para revi-
são do plano. Determina ainda que
a reserva especial seja utilizada
para rever o plano de benefícios e
se esta revisão implicar em redu-

ção ou suspensão de contribuições
deve-se obedecer a proporção em
que as contribuições foram feitas.
Assim, tanto patrocinador como
participante têm garantida a redu-
ção ou suspensão das contribui-
ções. Mas não a devolução de va-
lores.

ANAPAR e CONTRAF-CUT
mostram e defendem que a revi-
são do plano de benefícios, quan-
do houver superávit e reserva es-
pecial, deve contemplar a revisão
das contribuições previstas no pla-
no de custeio, a revisão das pre-
missas atuariais tais como taxa
de juros e tábua de mortalida-
de, ou a revisão de benefícios
para adequá-los ao valor das re-
servas existentes.

A ANAPAR luta contra a Re-
solução 26 desde antes de sua edi-
ção – A ANAPAR luta contra a de-
volução de reservas aos patrocina-
dores desde quando a Resolução
26 estava sendo elaborada pelo
Governo e pela então Secretaria
da Previdência Complementar.
Acompanhe o andamento do pro-
cesso pelo site da ANAPAR
(www.anapar.com.br)

Fonte: Jornal da ANAPAR – Ano 10 Edição 07
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NÃO À RETIRADA DE PATROCÍNIO
criar a Comissão Temática para rever
estes procedimentos. ANAPAR luta
pelos direitos dos participantes e pela
continuidade do plano, para evitar
prejuízos aos participantes. As dis-
cussões acontecem desde meados de
Novembro através de trabalhos da
Comissão Temática criada para dis-
cutir e rever a norma que regulamen-
ta os processos de retirada de patro-
cínio e da qual a ANAPAR faz parte.
A ANAPAR vem lutando para garan-
tir, na nova norma, alguns conceitos
fundamentais: a previsão de conti-

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para  associados

da Astelpar

Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560

DR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR
Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627

Dra Fabiana Landi Morbin - CRO 60263 - Ortodontia

Dra. Nadyesda L. M. Pucca - CRO/PR 17450

RUA  EMILIANO PERNETA , 424 , CJ 153 - 15 ANDAR

TEL.: 3324-5199 / 9162-5777
 CURITIBA

PRÓTESE E
IMPLANTODONTIA

CONVÊNIO SULAMÉRICA

Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias
Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

Nestas autorizações, o órgão
fiscalizador vinha adotando teses
como a obrigatoriedade de se extin-
guir o plano objeto de retirada, a sus-
pensão das contribuições a partir da
data que o patrocinador resolve se
retirar, a devolução de superávit ao
patrocinador, a mudança do regula-
mento do plano durante o processo
de retirada. Estas teses vêm sendo
combatidas há muito tempo pela
ANAPAR e pelas entidades represen-
tativas dos participantes e, depois de
muita insistência, o CNPC optou por

nuidade do plano de benefícios após
o processo de retirada; a proibição de
se alterar regulamentos e premissas
atuariais às vésperas da retirada, a
garantia de pagamento de débitos e
déficits pelos patrocinadores; a ga-
rantia de contratação de benefícios
para assistidos em outra entidade,
caso o plano não permaneça ativo;
dentre outros. Acompanhe o anda-
mento das negociações no site
www.anapar.com.br

FONTE: JORNAL DA ANAPAR
ANO 10 EDIÇÃO 07

A antiga
Superintendência

Nacional de Previdência
Complementar e atual

PREVIC aprovou vários
processos de retirada de

patrocínio adotando
parâmetros e

interpretações definidos
no próprio órgão.

PREVIC exige informações do Superávit do PBS-A!
A PREVIC - Órgão de Fiscalização da Previdência Complementar solicitou esclarecimentos sobre a

Proposta de distribuição do superávit de 2009 do PBS-A, para patrocinadoras e assistidos!

Mais detalhes no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

A Sistel informou que em dezembro de 2011, a Proposta de
Distribuição do Superávit do PBS-A para assistidos e patrocinado-
ras, relativo ao exercício de 2009 caiu em exigência da PREVIC, que
solicitou informações de natureza técnica de determinados itens o
que ocasionou uma nova contagem de prazo para a PREVIC que
passa a ser 20/03/2012. Fica claro que a exigência da PREVIC
deve-se somente a problemas na proposta!

Companheiros, quanta decepção, 8% (oito por cento) em média,
sem retroativos (Informado no Fórum Sistel). A previsão da Sistel
que era inicialmente para Dezembro de 2011, depois ficou para Ja-
neiro de 2012 e agora já ficou para Março de 2012, isto se os esclare-
cimentos prestados à PREVIC forem suficientes!
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JANTARES MENSAIS

Os associados da Astelpar se reúnem mensalmente toda primeira  terça-feira de cada mês, a partir das 19
horas, na Churrascaria Paiol, no bairro do Prado Velho.

Muita alegria, conversas, piadas, e um agradável convívio fazem com que aquele ambiente reúna pessoas de
diferentes áreas da antiga Telepar, hoje amigos aposentados, que muitas vezes vêm acompanhados de seus cônjuges.

Venha você também fazer parte desta confraria do jantar mensal da Astelpar.

ALMOÇO DE FINAL DE ANO

Almoço de Natal, sempre um Sucesso!
Já se tornou tradição! Nosso almoço de Natal foi novamente um sucesso. Trezentos e seis Asso-

ciados e Familiares se reuniram no dia três de dezembro lotando o salão Scalinata do Restaurante
Dom Antonio. Muita alegria no reencontro com velhos amigos. Muitos sorrisos, muitos abraços,
muitas demonstrações de fraternidade e carinho entre os presentes.

Foram horas de alegria, onde ex-teleparianos curtiram momentos de confraternização revendo
velhos companheiros (as), que passaram grande parte de suas vidas, vinte, trinta, quarenta anos
trabalhando juntos e como uma grande família construindo um pedaço do Sistema Telebrás, inte-
grando por meio das Telecomunicações o Estado do Paraná, ao Brasil e ao mundo.

Para a nossa alegria estiveram presentes nossos queridos amigos de Ponta Grossa. Vieram tam-
bém companheiros do litoral do Paraná e de Santa Catarina. Até mesmo um companheiro de Maringá
atravessou o Estado percorrendo quase quinhentos quilômetros para vir trazer seu abraço para nós.

A Astelpar deseja a todos muita alegria e saúde para o novo ano. No ano que vem, com certeza,
faremos outra festa brilhante no dia oito de dezembro de 2012. Marque na sua agenda!

Até lá vamos nos encontrar muitas vezes durante o ano!
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Passeio para Hotel Fazenda Gaspar-Junho
Saída: 9:00 horas - 17/06/2012(domingo) - Retorno: 15:00 horas - 21/06/2012 (quinta-feira)
O pacote inclui: Transporte em ônibus leito turismo, 4 diárias completas,  lanche à bordo, água, refrigerante.

Veja maiores detalhes no site www.astelpar.org.br
PREÇOS:

Sócios:  R$ 700,00 p/pessoa em quarto duplo Não Sócios:  R$ 750,00 p/pessoa em quarto duplo
RESERVAS: Mediante depósito de 10% do valor.

Contatos pelo fone: 3224-2367 ou pelo email: astelpar@astelpar.org.br
Convide um amigo não associado a viajar conosco e ganhe um bônus de R$40,00 por convidado.

Café Colonial Mensal
Durante os últimos anos muitos Associados deixaram de comparecer aos Jantares Mensais. A Diretoria da

Astelpar, sempre atenta às necessidades e desejos dos Associados, realizou uma pesquisa para saber as razões.
Os principais motivos, declarados por

mais de 90% dos entrevistados, foram:
1.   Na minha idade não posso jantar,

principalmente carne.
2.   Sou sozinha(o) e não posso mais

dirigir à noite.
3.   Falta de segurança à noite.
4.   O preço da churrascaria está muito

caro.
Pensando nestas respostas a Asso-

ciação, a partir de Janeiro de 2012, deu
início ao novo programa denominado CAFÉ
COLONIAL MENSAL.

LOCAL:
Rest São Domingos
R. Voluntários da Pátria, 368 1º andar

(Antiga Sede da Astelpar)
HORÁRIO:
16h30min ás 18h30min
Preços janeiro/2012:
Normal R$ 12,00,
Associado: R$11,00
Associado Aniversariante do mês:

GRÁTIS, com direito a um acompanhante.
O Associado Aniversariante deve li-

gar para a Astelpar dando o nome antes e
no dia passar na Secretaria da Astelpar e
apanhar seu ticket de livre ingresso. Os
demais participantes efetuarão o pagamento
no caixa, no local do evento.

Participe! Venha encontrar e se con-
fraternizar com os colegas e parabenize os
amigos aniversariantes do mês.



ASTELPAR informa6
Curitiba - Março/2012

SISTELADO: CHAPA 2 É VOCÊ NOS CONSELHOS

1º  Resposta do DESAFIO
Publicado na EDIÇÃO 59:
      11 (onze) Pontos.
2º Novo Desafio desta

Edição:

A Simplicidade
na Matemática

3 (TRÊS) EXEMPLOS
1 – Reduzir a fração 36
                            54

à sua forma mais simples.

2 – Simplificar a fração
algébrica (m5+1) – (m3+1)

          m2-1

3 – Reduzir o arco de 1.568
graus à sua expressão mais

simples.

Dica – A circunferência tem 360º

CURCURCURCURCURTTTTTASASASASAS
& FINAS& FINAS& FINAS& FINAS& FINAS

FFFFFALALALALALEEEEECIMENTOSCIMENTOSCIMENTOSCIMENTOSCIMENTOS

IMPOSTO
DE

RENDA
2012

A ASTELPAR conta com o au-
xílio da Dra. Cibelle para esclareci-
mento de dúvidas e preenchimen-
to das declarações de Imposto de
Renda de seus Associados.

O prazo para entrega da docu-
mentação é 13/04/2012.

Traga toda a documentação ne-
cessária. Não esqueça da declara-
ção do ano anterior.

O custo é de R$ 30,00 por de-
claração. Que não envolvam gan-
hos de capital ou atividade rural.

Veja no site da ASTELPAR as
regras do Imposto de Renda 2012.

PLANO DENTAL
SULAMÉRICA OI
Os aposentados CAs TRCAs e Tripartites,

se quiserem, podem trocar de Plano
Odontológico. O prazo para mudar

de plano é 20 de abril de 2012.
Plano Básico R$ 1,50 mês (procedimentos básicos previstos ANS)
Plano Básico + (plus) R$ 17,40 mês (inclui prótese e ortodontia)
Condições de migração :

1.Não ter realizado procedimentos específicos de prótese ou
ortodontia.

2.Caso tenha ocorrido a utilização de prótese ou ortodontia a
migração só poderá ocorrer 12 meses da última utilização,
sendo que a alteração ocorrerá no aniversário do contrato.

3.A migração se dará no mês de maio mediante assinatura do
formulário que pode ser encontrado no site da Astelpar –
prazo: 20/04/2012.

OBS. - O plano do dependente será sempre o mesmo do titular.
           - Por ser um plano corporativo todos são obrigados a
optar pelo plano Básico ou pelo plano Básico + (plus).
Formulário disponível no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Erno Rodolpho Bernert *  26/06/1930   +27/02/2012

Uma figura admirável

“Gente ,  i s to  é  grandioso
demais .  Muito  obr igado!”

Estas palavras Erno Bernert
iria pronunciar durante a ceri-
mônia de inauguração da es-
tante que levou o seu nome.
Mas emocionado, preferiu
deixá-las para depois. Ele que
aos treze anos começou a tra-
balhar na Companhia Telefô-
nica Nacional, estava certo de
que este seria um motivo a
mais para fazê-lo lembrar com
alegria da Empresa onde pas-
sou a maior parte de sua vida.
“Outro acontecimento para
mim muito marcante”, disse,
“foi quando no 13º aniversário
da Telepar fui condecorado
como o colega do ano”.

A T E N Ç Ã O
DUAS BOAS NOTÍCIAS

Em 2009, a Oi suprimiu a Cesta Básica para aposenta-
dos do TRCA (CA e TRI), para quem ganhava mais que um
determinado valor se continuasse na ativa.

Entramos na Justiça através do Dr. Álido e agora houve
o Acórdão do Tribunal do Trabalho com ganho de causa para
os aposentados.

Embora caiba recurso, a possibilidade de sucesso no res-
tabelecimento da Cesta Básica com pagamento dos atrasa-
dos é praticamente garantida.

É mais uma vitória dos nossos Associados.
Quando os seus benefícios ou direitos estiverem sendo

violados procure a sua Associação!
Também teve decisão judicial favorável, através de li-

minar, uma ação que impede a Oi de reduzir benefícios e
cobre valores pretensamente pagos a maior relativos aos
últimos cinco anos.
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ACESSE O SITE DA ASTELPAR! WWW.ASTELPAR.ORG.BR

Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Tel. 3015-6616  e  3022-8388

Credenciado Bradesco Saúde

Lentes de Contato - Microcirurgias
Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia a laser

Catarata com implante de lente interocular
através da Técnica da Facoemulsificação

Pterígio - Cirurgia de Pálpebras
Vias Lacrimais - Oftalmopediatria

Clínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de Olhos
Rego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas Associados

Dr. Luiz Augusto Rego Barros

Dr. Luiz Guilherme Rego Barros

SEGUROS
Corretor Abel Pinto Filho

Seguro de automóvel e imóvel
Rua Visconde do Rio Branco, 1335 - Conj. 33/34

Tel.: 3322-0075, e 9991-8256
Falar com Abel ou Jussara

ELEIÇÕES SISTEL

SISTEL ACHA QUE
NÃO HÁ MOTIVO

PARA IMPUGNAÇÃO
Cinco participantes do plano PBS-A da

Sistel entraram com pedido de impugnação
da Chapa 1 por não concordarem com a
substituição de 2 componentes daquela
Chapa e a manutenção do Cabeça da Cha-
pa. Você sabe por que a própria Chapa soli-
citou a substituição? Porque seus candida-
tos mantinham estreitos laços comerci-

ais com a Sistel, o que contraria o Estatuto
da Sistel (Artigo 25, paragrafo 8º), além da
LC 109! O cabeça da Chapa 1, Germar, tam-
bém era membro da ABET que mantinha
convênio de administração de plano de saú-
de da Sistel e, numa manobra sórdida, re-

nunciou ao cargo três dias antes da ins-

crição da chapa. Vai ter que explicar por
que exercia irregularmente a função de Con-
selheiro da Sistel na atual gestão.

A Sistel não aceitou os pedidos de
impugnação, é claro. Ela tem interesse que
a Chapa branca seja vencedora, pois a Cha-
pa 1 é a do amém.

Fica para os eleitores a impugnação.
A CHAPA 2 é a chapa que tem, efetiva-

mente, o COMPROMISSO COM O APO-
SENTADO.

ACT 2011/12-Benefício
Medicamentos – TRCA

Os resultados das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho envolvendo o Sindicato, a
Astelpar e a Oi foram considerados satisfatórios. Obtivemos uma reposição de 6,7% em nossos
benefícios correspondente à inflação dos últimos doze meses, o reajuste da cesta básica para R$
181,00 e a revisão dos valores do Auxílio Medicamentos e Medicamentos para Doenças Crônicas
conforme abaixo:

1. AUXÍLIO MEDICAMENTOS: Valor anual de R$ 910,00 por grupo familiar.
O aposentado participará com 10% do valor do medicamento adquirido.
2. AUXÍLIO MEDICAMENTOS PARA DOENÇAS CRÔNICAS: Para os portadores de doen-

ças crônicas descritas a seguir que tenham cumprido as regras estabelecidas pela Empresa, será
depositado mensalmente no cartão Funcionalcard, o valor correspondente.

O custo será pago integralmente pela Empresa.
Observem que foram incluídas mais duas patologias no rol de doenças crônicas: Suporte à

osteoporose e Reposição Hormonal.

(*) Complementar ao tratamento de osteoporose severa comprovada através de exame específico (densitometria
óssea) e laudo médico para validação da área Médica da Oi.
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Sistelado: Sua participação foi e sempre será muito importante!


