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Editorial
Os Sistelados do Paraná,
entendendo a importância
da eleição, deram um exemplo de participação na escolha de seus representantes
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação
Sistel. O nosso Estado teve
um percentual de votação de
52%, o maior registrado no
processo eleitoral.
Democraticamente, foi
eleita a Chapa 2, com expressiva votação. Nosso Presidente, Cleomar Justiniano
Gaspar e os demais eleitos,
tomaram posse no mês de
maio.
Nossos direitos estão sendo constantemente ameaçados. Uma Comissão Temática criada recentemente no
âmbito do Ministério da Previdência e Assistência Social discute a RETIRADA DE
PATROCÍNIO dos planos
de previdência privada. Neste número do ASTELPAR
INFORMA você encontrará
matéria dedicada ao assunto e poderá observar a grande manifestação realizada
em âmbito nacional para
impedir que nossos direitos
sejam desrespeitados.
A importância e a responsabilidade das Associações de Aposentados ficam
cada vez mais evidentes.
Sem elas os participantes
dos planos de previdência
privada estariam desinformados dos acontecimentos,

das alterações propostas,
não seriam ouvidos e nem
participariam das decisões.
Unidos, somos fortes e respeitados.
O Balanço Contábil do
ano de 2011 apontou um
déficit superior a R$
10.000,00. O Conselho
Fiscal percebendo o desequilíbrio recomendou que
as mensalidades fossem
ajustadas, o que será feito a partir de 1º de julho
próximo. Nossa Associação depende da arrecadação das mensalidades
para fazer frente às despesas (telefone, luz, condomínio, salários e encargos dos atendentes, material de expediente, correio
e demais despesas operacionais). O acréscimo será
muito pequeno (R$ 2,50
em média) e em percentual inferior aos índices de
correção dos benefícios das
Fundações Atlântico e Sistel.
O mês de junho nos trouxe uma grande tristeza pela
perda de nosso grande amigo Gerson Araújo Guimarães, ex-diretor administrativo-financeiro da ASTELPAR, pessoa queridíssima
por todos. Exemplo de pai,
amigo e profissional, Gerson irradiava simpatia e
bondade por onde passava.
À família do querido amigo nossas condolências.

Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

CARTÃO NACIONAL
DE SAÚDE

NOVO PRAZO
Quem tem Plano de Saúde e
os Usuários do SUS, deve retirar
o Cartão Nacional de Saúde
(CNS) na Unidade de Saúde mais
próxima da sua residência. O Sistema CNS, é uma base de dados
nacional que identifica os usuários de Planos de Saúde e do SUS
por meio de um número de 15
dígitos, único, válido em todo o
território nacional. É uma exigência do Ministério da Saúde que
todo cidadão brasileiro tenha o
CNS.
O CNS é gratuito e deverá ser

solicitado na Unidade de Saúde
mais próxima de sua residência,
mediante apresentação de um
Documento de Identidade (RG) e
um comprovante de residência
(água, luz ou telefone). Em Curitiba o CNS é fornecido nos Distritos de Saúde. Verifique na Astelpar (ou no Site).
Providencie o seu Cartão Nacional de Saúde pois é obrigatório
e poderá ser solicitado a qualquer
momento. A Sistel solicitou que
o número do CNS seja informado
até 30/12/2012.
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PARECER
O Conselho Fiscal da Associação de
Aposentados, Pensionistas e Participantes
de Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná, ASTELPAR, reunido em Reunião Ordinária, atendendo o
disposto no Estatuto da Entidade, analisou os seguintes documentos que compõem o Balanço do ano de 2011: Balanço
Patrimonial; Demonstração do Superávit ou Déficit; Balanço de Resultado Econômico; Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulados; DOAR
– Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos; Balancetes Semestrais Analíticos de Janeiro a Dezembro (mês a mês e valores acumulados).
Uma vez todos achados conforme, manifesta seu PARECER favorável a APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO
EXERCÍCIO DE 2011 APRESENTADO
PELA DIRETORIA EM EXERCÍCIO, considerando-o APROVADO e recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral.
Curitiba, 03 de abril de 2012.
Mario Ruy Cherubini
Maria Lucia Marques Bom
Laécio Claudio Werneck

ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE!

Curitiba - Julho/2012

4 ASTELPAR informa

CUIDADO
COM
PROMESSAS
DE GANHO
FÁCIL
Temos recebido algumas
consultas sobre correspondências de escritórios de advocacia propondo ações as mais diversas possíveis.
Recentemente, um nosso
associado recebeu uma carta
de um escritório de direito de
São Paulo afirmando que o
mesmo tem direito a uma importância razoável (perto de
R$ 30.000,00) e que este valor
se referia ao seu desligamento
de um plano de previdência
complementar. Claro, era um
golpe.
Ao receber uma proposta
neste sentido, antes de autorizar ou assinar qualquer documento, entre em contato com
a ASTELPAR para se certificar
de sua legitimidade.

ALTERAÇÃO DA
RESOLUÇÃO CGPC 26/2008
A Resolução CGPC 26/2008 está sendo questionada na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, além der ser questionada na Justiça por contrariar a LC109.

A União de Associações de Aposentados e Pensionistas do Paraná, da
qual a Astelpar participa, promoveu
vários debates e um encontro com o
ex-Deputado Gustavo Fruet do
PSDB/PR (à época), que apresentou
o PDC 9/2011 de sua autoria, agora
apresentado pelo Deputado Eduardo
Sciarra do DEM/PR e tem como Relator o Deputado Chico D’Angelo do
PT/RJ. Este PDC propõe a retirada
dos artigos da Resolução 26 considerados ilegais ou inconstitucionais que
não seguem a LC 109, que preveem

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

a destinação de parte do superávit
para as patrocinadoras e que são altamente prejudiciais aos Participantes.
A Astelpar orientou os Aposentados e Pensionistas a manifestarem
o seu apoio ao PDC 9/2011 por meio
do Abaixo Assinado organizado pelas Associações de Aposentados do
Banco do Brasil.
O Senador Paulo Bauer (PSDBSC), declarou em plenário, que a
Resolução 26/2008 é ilegal por prever que parte de um eventual supe-

rávit de um Fundo de Pensão seja
destinado ao patrocinador e apresentou Projeto de Decreto Legislativo de
sua autoria, PDS 275/2012, que revoga vários artigos da Resolução 26.
Também se pronunciou sobre distorções que vem ocorrendo na PREVI.
A Astelpar está acompanhando a
tramitação do PDC 9/2011 e do PDS
272/2012, para que os Aposentados
e Pensionistas se manifestem oportunamente junto aos seus representantes no Congresso Nacional (Deputados e Senadores).

ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
DE FUNDOS DE PENSÃO
Foi apresentado o Projeto de Lei Complementar (PLC 161/12) alterando e aperfeiçoando a legislação que rege a Previdência Privada Fechada.
São alterações extremamente importantes, pois recuperam direitos originais
dos Participantes e Assistidos e democratizam a administração dos planos.
Define-se o direito dos participantes a
100% do Superávit (fim da Res CGPC 26/
08), direito a ter o Plano de Saúde administrado pela Fundação, o resgate do direito acumulado no caso de Planos de Contribuição Definida ou Contribuição Variável,
a paridade entre representantes dos participantes e patrocinadores nos Conselhos e
na Diretoria Executiva, o fim do voto de
Minerva nos Conselhos, que qualquer alteração do Regulamento tem que ser nego-

ciada entre os patrocinadores e entidades
representativas dos participantes e que na
Retirada de Patrocínio poderá haver continuidade do plano. Define também as atribuições do Conselho Deliberativo no caso
da LC 109.
As alterações propostas aperfeiçoam a
lei atual com modificações importantes no
modelo de gestão das entidades, garantindo maior participação dos trabalhadores na
administração dos fundos de previdência.
O autor do PLC 161 é o Deputado
Ricardo Berzoini do PT/SP e o Relator é o
Deputado Rogério Carvalho do PT/SE. O
PLC poderá ter Emendas. A Astelpar acompanhará o andamento junto com outras
Entidades, organizando os seus Associados
para debater com os parlamentares a necessidade da sua aprovação.

ASSOCIE-SE A ANAPAR: ELA DEFENDE NOSSOS INTERESSES!
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GERSON ARAÚJO GUIMARÃES

No dia 25 de junho a família
Telepariana perdeu o convívio com
o amigo Gerson. Grande companheiro e amigo que contribuiu significativamente para o engrandecimento da nossa Astelpar, onde
exerceu as funções de Diretor Financeiro e Conselheiro Fiscal.
Nasceu em 6 de dezembro de
1935 na cidade de Jacarezinho
onde passou a infância e adolescência. Veio para Curitiba para concluir
seus estudos formando-se Economista e Contador pela Universidade Federal do Paraná.
Em 26 de junho de 1967 foi admitido na recém-criada Telepar vindo a formar o quadro de economistas que deram corpo a estrutura e
organização da empresa. Na Telepar, o companheiro Gerson ocupou

vários cargos de gerência nas áreas
financeira e planejamento. Com
sua educação refinada só conquistou amigos nos 30 anos de trabalho. Aposentado em 29 de agosto
de 1997, dedicou-se integralmente
a atividade de Perito Judicial nas
áreas econômico-financeiras junto
as Varas Cíveis de Curitiba e também Justiça Federal.
Suas horas de lazer constituíamse de livros, música e em especial
suas pescarias nas barrancas dos
rios aqui do sul. Como hobby, o
amigo Gerson era um obstinado
colecionador de raridades. Profundo conhecedor da “gibiteca” nacional e internacional, colecionava revistas, gibis e selos.
Outra atividade do companheiro
Gerson, o trabalho voluntário, realizado junto ao Lions Clube Curitiba Jardim Social, do qual foi Sócio Fundador,
Tesoureiro e Presidente do Clube.
Serenidade, carinho, e uma educação invejável sempre foram suas
características mais presentes. Na
Telepar, na Astelpar ou nas suas
atividades voluntárias o amigo Gerson deixou a marca de colaborador
que nunca recusava um desafio.
Saudade é o que os nossos corações sentem neste momento. Que
Deus cuide de você
Amigo Gerson.

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo
Lentes e Armações
Preços especiais
para associados
da Astelpar

Fone: 3232-2560
Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias
Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

FA L E C I M E N T O S
Eunice Pereira Iarochinski - * 18/8/1937 + 25/04/2012– Curitiba/PR-CA/OI
Iris Larsen - * 09/8/1936 + 02/05/2012 - Ibirama/SC – CA/OI
Vanilda Vianna - *16/11/1939 + 26/5/2012 – Ponta Grossa/PR – CA/OI
Izailde dos Santos Sene - *14/04/1940 + 16/06/2012 – Londrina/PR-CA/OI
Gerson Araujo Guimarães - *06/12/1935
+ 25/06/2012 – Curitiba/PR –
TRIPARTITE
Waldomiro Parfieniuk - *03/09/1939 + 09/07/2012 – Curitiba/PR – CA/OI

NOVOS
SÓCIOS

CUR
TAS
CURT
& FINAS
I. Respostas referentes à
EDIÇÃO Nº 60:
1. 2
3
2. M3
3. 128 graus, pois 128 é o
resto da divisão de 1568 por
360, e, por isso, os arcos de
128º ocupam a mesma posição na circunferência.

MAURO
BANDEIRA
DA ROZA

II. 1 novo desafio para a
EDIÇÃO Nº 61
“ Se a carta social custa 1
centavo e a carta simples
custa 75 centavos, quanto
por cento esta é mais cara
que a outra?

14/02/2012 - INSS

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

PRÓTESE E
IMPLANTODONTIA
CONVÊNIO SULAMÉRICA
RUA EMILIANO PERNETA , 424 , CJ 153 - 15 ANDAR

TEL.: 3324-5199 / 9162-5777
CURITIBA

ASTELPAR – A UNIÃO DE FORÇAS!
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PASSEIO AO HOTEL FAZZENDA GASPAR
No mês de junho de 2012 mais um
passeio para o Hotel Fazzenda
Gaspar. Levamos um grupo de 34 pessoas entre associados e alguns convidados. Saímos de Curitiba no dia 17
de junho, por volta de nove horas da
manhã e apesar do frio estavam todos
muito animados. No percurso, fizemos
duas paradas. A primeira no pé da Serra para esticar as pernas e um breve
café e a segunda, em Barra Velha, na
HAVAN, onde almoçamos e foram feitas algumas compras. Na seqüência,
seguimos viagem e por volta das 14
horas chegamos ao destino. Depois de
todos acomodados em seus apartamentos já estava na hora de um delicioso
café colonial. O hotel fica entre as cidades de Brusque e Gaspar, é um ambiente muito acolhedor e com uma estrutura completa com muito verde e
muitas montanhas ao redor. No segundo dia, as 16 horas, duas Vans do
Shopping levaram de Brusque, 25 companheiros do nosso grupo para compras.
O nosso pessoal curtiu muito o ambiente, composto de piscinas aquecidas, banheiras de hidromassagem, sauna, bicicletas, cavalo, caminhadas na mata, chimarrão no rancho. Alguns tiraram leite
da vaca, outros fizeram caminhadas. A
turma da pescaria se divertiu a valer.
Destaque para a Sume e Tanaka que
foram os campeões da pescaria, inclusive trazendo 4 quilos de peixe. Teve
também Desafio da Sinuca onde alguns
companheiros como Cardozo, Paulo

Bond, Abel, Baluta e Osmar (este convidado de Cascavel) participaram, sendo que os premiados com brindes do
Hotel, foram o Paulo Bond e o Osmar.
Também teve jogo de cartas com o
Abel/ Helena e seus convidados. Todos os dias, após o banho de piscina, o
Hotel oferece aperitivos das 11 horas
as 12 horas, com chope artesanal, cai-

pirinhas, polentinha, franguinho, queijo, azeitonas, ovo de codorna, lingüiça.
Todas as noites, após o jantar tinha
bingo e bailinho, sendo que na quarta
feira fizeram a noite junina, culminando com o casamento caipira, regado a
quentão, canjica, doce de abóbora,
amendoim, pinhão, maria mole e cocada. Na Festa Caipira, o destaque foi o

nosso convidado Casagrande, que atuou
como padrinho da Noiva. Foi muito bom!
Quinta feira 21/06, após o almoço
retornamos com parada na cidade de
Ilhota, para mais compras e também no
pé da Serra para compras de queijos e
embutidos. Foi uma viagem muito agradável com um grupo muito participativo
e alegre.

ITÁ THERMAS RESORT E SPA – STA. CATARINA
SAÍDA: 01/10/12(Segunda-feira)07:00 horas – Praça Osvaldo Cruz, defronte ao Shopping Curitiba
RETORNO: 04/10/12(Quinta-feira),
após o almoço
O pacote inclui: transporte em ônibus leito turismo, 3 diárias completas, lanche á bordo, água e refrigerante.
IMPORTANTE: levar documento de
identidade (RG), roupa de banho, protetor solar, repelente e muita disposição.
PREÇOS: - Sócios
R$ 780,00 p/
pessoa (3 vezes de R$ 260,00 – jul/ago/
set)
- Não Sócios R$ 830,00 p/pessoa (3 vezes de R$ 277,00 – jul/ago/set)
CRIANÇAS: – sob consulta
CONTATO: 3013/2677 – Nilda (Terças e Quintas)

É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS!
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JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO
EM PARANAGUÁ

Aposentados têm encontro
periódico no Sindicato
Nova confraternização dos aposentados aconteceu no início deste mês
Já há algum tempo, o Sinttel-PR,
que representa e congrega os telefônicos no Paraná (trabalhadores na
ativa ou não), voltou a patrocinar
encontros entre os aposentados da
categoria. Em tarde animada do dia
4 de julho de 2012, na sede do Sindicato (Curitiba), companheiras e companheiros, que deram muito de sua
colaboração ao progresso das telecomunicações neste Estado, tiveram a
oportunidade de conversar sobre os
mais variados assuntos. Também se
movimentaram alegremente, ora em
danças de roda ora em danças aos
pares, ao som das músicas próprias

Antonio Bulati, Carlos Elisio e Luiz
Antonio Cunha-PGA

Ocorreu dia 05/06/2012, no clube
Olímpico, jantar de confraternização,
reunindo ex-Teleparianos e Cotelpanos.
Na ocasião, o Sr. Carlos Elísio, primeiro Diretor Superintendente e um

dos fundadores da Companhia Telefônica
de Paranaguá – Cotelpa – fez um breve e
emocionante relato da origem e dificuldades encontradas por ele, diretores e colaboradores (Joscy Antonio Silva, Paulo de
Almeida Pires, Jairo Cezar Guimarães,
Antonio José Lobo, Mario Marcondes
Lobo, Arthur Oscar K. Passos e outros entusiastas). Finalizou a palavra, agradecendo a todos que fizeram parte desta bela história, que passou a ser a história de vida de
muitos dos que ali estavam presentes, em
especial ao Luiz Antonio Cunha, o qual
desde o inicio foi seu colaborador e, como
ele próprio frisou, seu “braço direito”.
A Cotelpa deixou de existir quando a
Telepar a absorveu e a todos os seus funcionários.
A família simplesmente aumentou,
uma vez que já trabalhávamos em conjunto com nossos amigos Teleparianos.
Sem dúvida foi uma grande e feliz confraternização.

das festas juninas. Foi uma sadia, proveitosa e feliz confraternização.
Além do registro e divulgação que
o evento singelo merece, o SinttelPR, segundo seu Presidente Pedro,
promete prosseguir — na sequência
dos meses e anos vindouros — com
o mesmo respeito que a Entidade
tem dado aos trabalhadores na ativa
e aos aposentados, defendendo o direito e interesse de todos. Sem esquecer, é claro, a continuidade em
proporcionar momentos agradáveis,
onde se vê a luz da gratidão e felicidade estampada nos rostos amigos da
confraternização geral da categoria.

JANTARES MENSAIS

As Meninas-PGA

Clube do Bolinha - PGA
Jantar mensal

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!
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- REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS - REAJUSTES DE
VITÓRIA DOS APOSENTADOS MENSALIDADES
Aposentados que recebem suplementação de aposentadoria da Fundação Atlântico foram comunicados, ao longo do segundo semestre de 2011,
que suas suplementações de aposentadoria vinham sendo pagas em valor
maior do que o efetivamente correto e que a partir de então passariam a ser
devedores da Fundação, inclusive lançando descontos em seus contracheques mensais.
Insatisfeitos com a conduta da Fundação, que imputou aos aposentados dívidas que entendem não existir, sem sequer explicar qual seria o equívoco nos cálculo das suplementações, por recomendação da Astelpar muitos ingressaram em juízo para impedir a redução do benefício e a cobrança
de valores atrasados.
Até o presente momento, já são aproximadamente 10 ações judiciais
que tiveram julgamento de mérito, todas favoráveis aos aposentados.
O Poder Judiciário, acolhendo a argumentação dos aposentados, tem
reiteradamente entendido que não se pode atribuir aos assistidos o ônus de
um suposto erro cometido unilateralmente pela própria Fundação, ainda
mais quando ela não explica qual o erro concreto em seu benefício.
Exemplo é a decisão proferida pela Juíza do Trabalho Érica Yumi Okimura,
nos autos n. 37199/2011:
O documento à fl. 160 decorrente de questionamentos efetuados pelo
autor à segunda ré, indicam que em consonância com a segunda ré, o valor
do benefício foi reajustado de forma equivocada, sendo que o erro decorreu
de própria auditoria realizada pela entidade de previdência privada.
Da leitura de tal documento, entretanto não é possível visualizar qual é
o erro no pagamento e o que está em desacordo com os regulamentos.
Não foram acostados os autos os cálculos realizados por ocasião das
auditorias, e nem mesmo a defesa explicou onde efetivamente reside o erro
que teria gerado o pagamento a maior ao autor.
A ré também não trouxe aos autos nenhum regulamento que indique
qual a fórmula correta para o benefício, sequer aquele mencionado em defesa quanto à limitação de reajuste aos índices de inflação.
Ora, não basta a segunda ré alegar a existência de erros sem demonstrá-los.”
Aqueles aposentados que se encontram em situação semelhante podem
procurar a Astelpar para orientação de como proceder.

2012
Decorridos quatro anos com a
mensalidade congelada, (a última
alteração foi efetuada em 2008), a
Diretoria da Astelpar, atendendo
recomendação do Conselho Fiscal,
decidiu reajustar as mensalidades.
O balanço do exercício de 2011,
apontou um desequilíbrio entre
receitas de mensalidades e despesas operacionais, verificandose um déficit superior a R$
10.000,00 (Dez mil reais). Houve,
portanto, uma necessidade de adequar a receita frente às despesas,
sobre as quais realizamos rígidos
controles, inclusive substituindo linhas de uma operadora por outra,
cujos custos são mais baratos, além
da redução das edições do jornal
ASTELPAR INFORMA. Estas medidas ainda são insuficientes obri-

gando a diretoria propor uma adequação das mensalidades.
Em Assembleia extraordinária
de 14/05/2012, foram aprovadas
por unanimidade dos presentes, as
novas mensalidades que entraram
em vigor a partir de 01 de julho de
2012. Na proposta aprovada nem
todos os planos tiveram aumento.
Por exemplo, associados que recebem exclusivamente do INSS e utilizam a Associação para fins Sociais e Convênios Jurídicos não sofreram alteração em suas anuidades.
O aumento médio aplicado foi de
R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos); alguns tiveram R$ 1,00 (um
real) e outros R$2,00 (dois reais) e
o máximo foi de R$ 3,00 (três reais) de aumento. Veja como ficou a
tabela com os novos valores

Para associados com renda até 1.800,00 reais: .....R$ 9,00
Acima de R$ 1.800,00 reais : ................................R$ 15,00
Pensionistas até 1.800,00 reais ..............................R$ 9,00
Pensionistas acima de 1.800,00 reais ....................R$ 12,00
........................................................................................... (sem alteração)

Clínica e Cirurgia de Olhos

Associados e Pensionista só INSS .......................R$ 50,00

Rego Barros Oculistas Associados

Importante ressaltar que os reajustes nas mensalidades foram menores aos aplicados nas aposentadorias no período.
Para manter a saúde financeira da Associação é necessário também,
que seus associados mantenham suas mensalidades em dia.

Dr. Luiz Augusto Rego Barros
Dr. Luiz Guilherme Rego Barros
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
Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Te l . 3 0 1 5 - 6 6 1 6
e
3022-8388

.......................................................................................... ( sem alteração)

ELEIÇÕES ASTELPAR
Este ano, na 2ª quinzena de novembro, teremos eleições para a
Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2013/2015.
As inscrições das chapas se encerrarão em final de Outubro.
Quem tiver interesse em participar pode ter acesso ao ESTATUTO
no site da astelpar. WWW.astelpar.org.br

ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO FOI E SEMPRE SERÁ MUITO IMPORTANTE!

Curitiba - Julho/2012
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PLANO DE SAÚDE BRADESCO
VIÚVAS PLANO CA/TRCA
Os aposentados pelo termo atípico CA/TRCA, têm se deparado com uma
situação de extrema preocupação em relação ao PLANO DE SAUDE
Esta preocupação também sempre foi alvo das várias administrações da Astelpar; para encontrar uma
solução para esses casos. Após o falecimento dos titulares, o cônjuge é informado que o contrato está automaticamente rescindido, o que causa enormes
transtornos as viúvas, tendo em vista a sua idade onde
a grande maioria tem acima dos sessenta anos e a dificuldade imensa em ingressar em outro plano de saúde, principalmente do ponto de vista financeiro.
Efetivamente, verifica-se pela disposição do item
11.3, letra “a”, do ANEXO II, das Condições Gerais
de Contratação:

“O certificado de seguros
será cancelado: Em caso de
morte do segurado titular
(...)”.
Tal dispositivo, negando a possibilidade de se manterem como beneficiária titular do mesmo plano em
que eram antes dependentes, a nosso ver, afronta dispositivos constitucionais, além de contrariar norma
específica da Agência Nacional de Saúde, negar o Princípio da Função Social do Contrato, e contrariar também o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná.
De fato, a Resolução Normativa - RN Nº 279, de
24 de novembro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Nº 9.656, DE três DE JUNHO DE
1998, regulamenta o seguinte:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que
contribuíram para os produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656,
de três de junho de 1998.
(...)
Seção IV
Do Direito de Manutenção dos Dependentes em Caso de Morte do Titular
Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus
dependentes cobertos pelo plano privado de
assistência à saúde, nos termos do disposto
nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.
Sob este argumento jurídico, O Dr. Gabriel Braga
Farhat, advogado conveniado com a Astelpar, já obteve sucesso em processos judiciais que têm por objeto
compelir a Companhia Seguradora a manter liminarmente o plano de saúde das viúvas nos exatos termos e condições do plano do titular falecido.
Devido estas sentenças favoráveis a Companhia
Seguradora restabeleceu o plano de saúde com a mesma cobertura do titular falecido e com a mensalidade
do plano empresarial da empresa. Nos casos acima, o
valor mensal corresponde a aproximadamente R$
200,00,
O Dr. Gabriel, telefone 8823-7745 atende na
sede da Astelpar mediante agendamento.

PROGRAMA DE
MEDICAMENTOS
DE USO CONTÍNUO
(APOSENTADOS
CA/TRCA E
TRIPARTITES)
A OI padronizou o formulário
(Laudo Médico) a partir de maio
de 2012.
Se você utiliza medicamentos
de uso contínuo, deve providenciar
que o próximo “Laudo Médico” seja
preenchido no modelo ora padronizado. A cada especialidade médica deve ser providenciado um laudo. Você encontra no site da
Astelpar o novo modelo exigido
(basta imprimi-lo), ou pegue-o na
sede da Astelpar.
ATENÇÃO: Laudo Médico tem
validade de 12 meses.
Receita Médica tem validade de
06 meses
Ambos documentos quando renovados, devem ser entregues na
Astelpar, que encaminhará à empresa para cadastramento e crédito junto a Funcional.
NOTA:
Novos usuários devem também
preencher o TERMO DE ADESÃO
ao programa de Medicamentos de
Uso Contínuo.

VEJA AQUI A DATA DE ADIANTAMENTO DO 13º
FUNDAÇÃO SISTEL ........... 29/06/2012
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO ..... 29/07/2012
FUNDAÇÃO HSBC ............. METADE EM JULHO E METADE EM DEZEMBRO
INSS ............................... SETEMBRO (JUNTO COM O PAGAMENTO DE AGOSTO)

SAÚDE = QUALIDADE DE VIDA!
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REALIZADAS ASSEMBLEIAS DA FENAPAS
Foram realizadas em Brasília
nos dias 04 e 05 de julho, a Assembleia Geral Ordinária e Assembleia
Geral Extraordinária da FENAPAS,
com a presença da Diretoria da Fenapas, do Presidente do Conselho
e dos Delegados de todas as Associações Filiadas.
Na AGO foram aprovadas por
unanimidade as contas do Exercício
de 2011 e foi apresentada a Previsão
Orçamentária do Exercício de 2012,

que também foi aprovadas por unanimidade. Estão de parabéns a Presidência e a Diretoria Financeira pela
condução criteriosa e eficiente das
Finanças da nossa Federação.
A AGE, além dos participantes
já mencionados, contou com a presença da Dra. Marcelize Azevedo,
Assessora Jurídica da FENAPAS e a
Sra. Claudia Ricaldoni, Presidente
da ANAPAR. Foram apresentados
informes sobre o IV Encontro de

Clinióculos
José Natal
* CONSERTO DE ÓCULOS EM GERAL
* REPOSIÇÃO DE PEÇAS
* BANHO DE OURO EM ARMAÇÕES
* CONSERTAMOS SEUS
ÓCULOS NA HORA

PREÇOS ESPECIAIS.
OS MENORES DA PRAÇA.

TEL. (041) 3223-5907
AV. LUIZ XAVIER, 68 – LOJA 2 – GALERIA TIJUCAS- CURITIBA –PR

Previdência Complementar da Região Sul, sobre o impacto das respostas dos Participantes e Assistidos à Consulta Pública da Minuta
de Resolução sobre a Retirada de
Patrocínio em elaboração no
CNPC. Foi informada a situação e
dado o parecer sobre várias Ações
que os Aposentados têm movido
em diversos pontos do país em relação aos Benefícios de Suplementação e Plano de Saúde. Foi debati-

da e analisada a eleição dos Conselhos da Sistel. Foi debatida a falta
de informações oficiais da Sistel
sobre a destinação do superávit do
PBS-A e as próximas ações em relação ao Processo sobre a Cisão em
2005 e a não posse dos Conselheiros Eleitos da Fundação Atlântico.
Foram dois dias de trabalho intenso com participação democrática de todas as Associações Filiadas.

ELEIÇÃO E POSSE NA SISTEL
Resultado da eleição recentemente realizada em que saiu
vitoriosa a Chapa 2, com expressiva votação, os Conselheiros
eleitos tomaram posse pelo correio nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Sistel.
Nosso companheiro, João Pereira, do Rio Grande do Norte,
num ato nobre, renunciou ao mandato para evitar polêmicas que
poderiam prejudicar a posse dos demais eleitos. Assumiu, em seu
lugar, o companheiro Alexandre Moreira, do Ceará.
A primeira reunião do Conselho Deliberativo, marcada para 6
de julho, foi postergada e foi realizada em 13 de julho.
O Conselho Fiscal também já se reuniu com a Diretoria Executiva
da Sistel.
Desejamos aos nossos Conselheiros um mandato profícuo e
com muita luta em defesa dos nossos direitos.

MANTENHA ATUALIAZADO SEU CADASTRO!
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A SAÚDE E O BEM ESTAR – DICAS PARA VIVER BEM
De acordo com um estudo do Departamento
de Saúde americano, dois terços das mortes prematuras e incapacidade são causadas por escolhas
inadequadas no estilo de vida. Através de um estilo de vida saudável, pode-se reduzir os riscos de
desenvolver doenças. Aqui estão algumas estratégias para aumentar sua saúde, bem estar e qualidade de vida:
01. Não fume. O fumo é o fator que mais
contribui para mortes causadas por câncer pulmonar, doenças do coração, enfizema e outras doenças de alto risco.
02. Coma bem. Evite alimentos gordurosos,
preferindo frutas e vegetais. Limite seu consumo
de gorduras a menos de 30% do seu consumo
calórico diário e coma frutas ou vegetais
freqüentemente.
03. Exercite-se. Exercício não precisa doer
para ser benéfico. Se é feito regularmente, mesmo de modo leve – como subir escadas, andar,
dançar ou fazer jardinagem – pode fazer muito
pela sua saúde, energia, disposição e aparência
pessoal.

04. Controle seu peso. Excesso de peso pode
sobrecarregar seu coração e sua coluna; contribui
para o desenvolvimento de diabetes e alguns tipos de câncer; danifica as articulações do quadril,
joelhos e tornozelos; e coloca um sério obstáculo
no seu estilo de vida.
05. Proteja seu bem-estar. Gerencie seu
stresse, trate estados de depressão e insônia, e
mantenha boas relações pessoais.
a)Controle o stresse. Um grau elevado de
stresse – ou a incapacidade de lidar com o mesmo
– pode causar acidentes e problemas de saúde.
Aprender a estabelecer prioridades e dizer “não”
sem sentimentos de culpa pode ajudá-lo a reduzir
o stresse em sua vida.
b)Tenha um sono tranqüilo. O sono repara
as energias gastas durante o dia. Uma boa quantidade de sono por noite contribui para seu bem
estar físico e emocional.
c) Mantenha bons contatos sociais. Quando nos vemos divididos entre as demandas profissionais e da vida familiar, é fácil perder contato
com amigos e familiares. Estas relações são essenciais para nosso bem estar. Trabalhe para “estar
em contato”.

06. Não abuse do álcool. Para muitas pessoas, tomar um drinque aqui ou ali não é prejudicial. Porém, uma incapacidade de controlar o consumo de álcool pode causar sérios problemas de
saúde, aumentar acidentes, estragar ou romper
relações. Se você acha que tem um problema de
alcoolismo, peça ajuda profissional, ou a um grupo de suporte.
07. Dirija com segurança. Pratique direção
defensiva, use sempre o cinto de segurança e deixe outra pessoa dirigir, se você tiver bebido. Nunca pegue carona de alguém que esteja alcoolizado.
08. Faça exames preventivos. Converse com
seu médico sobre exames preventivos para evitar
sérios problemas de saúde no futuro. Os tipos de
exames a realizar dependem de sua idade, sexo, e
história pessoal de doenças. Seu médico pode recomendar o melhor programa para você.
09. Adote normas de segurança. Faça de sua
casa uma zona livre de acidentes, colocando remédios, venenos e armas de fogo em locais fechados, guardando escadas e ferramentas em locais
apropriados, e ensinando às crianças normas de
segurança em relação ao fogão, aquecedores, etc.

COLUNA DO LEITOR
RETIRADA DE PATROCÍNIO – O QUE É
ISTO?
Muitas dúvidas têm surgido a respeito do assunto RETIRADA DE PATROCÍNIO.
Para esclarecer nossos Associados vamos abordar o assunto de uma forma simples.
1. O QUE É A RETIRADA DE PATROCÍNIO?
A Retirada de Patrocínio é um direito das Patrocinadoras de Planos de Previdência Complementar Fechada, previsto no Artigo 25 da Lei Complementar 109 e na Resolução 06 de 1988. Portanto, não é um assunto novo e já vem sendo
praticado desde 1980.
Na Retirada de Patrocínio a Empresa Patrocinadora deixa de contribuir para a formação das
reservas que garantirão o pagamento das
suplementações dos participantes.
2. O QUE ESTÁ SENDO PROPOSTO?
Por se tratar de legislação anterior a LC 109
está sendo proposta uma atualização do assunto.
Foi criada uma Comissão Temática para propor as
alterações, na qual estão presentes representantes das Patrocinadoras, das Fundações, do Governo Federal e dos Participantes, estes últimos através da ANAPAR (Associação Nacional de Participantes de Fundos de Pensão). Na minuta inicial-

mente proposta a Retirada de Patrocínio não precisa de motivo que a justifique e prevê a liquidação do plano. Ou seja, pode se tornar uma medida
para simplesmente reduzir custos e aumentar lucros de empresas.
3. QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS
As Patrocinadoras, através de seus representantes, fizeram proposições altamente PREJUDICIAIS para os Participantes. Um exemplo é a apropriação de metade da RESERVA DE CONTINGÊNCIA que, como o nome diz, é um montante
destinado a dar margem de segurança em eventuais fatores que podem originar desequilíbrio ao plano. Da mesma forma, parte de superávits existentes irão para os cofres das Patrocinadoras. Planos
de Benefício Definido deixarão de ter característica vitalícia. Se acabarem as reservas os benefícios
deixam de ser pagos. Direitos adquiridos deixam
de ser respeitados ou, se você tiver superado a expectativa de vida, não terá nada a receber.
4. O QUE ESTÁ SENDO FEITO?
Muitas vozes se levantaram contra as alterações propostas. Associações, Sindicatos e Federações de diversas categorias colocaram-se contra as
proposições. A ASTELPAR coordenou uma movimentação de todos os seus Associados. Estimamos que cerca de 400 e-mails foram enviados pe-

los nossos aposentados com sugestões para garantir nossos direitos. Subscrevemos uma CARTA
ABERTA ao Ministro da Previdência e Assistência
Social. Esta carta teve a adesão de dezenas de Associações de Aposentados. A União de Associações de Aposentados do Paraná, da qual a
ASTELPAR faz parte, participou ativamente nas
manifestações para que os direitos adquiridos sejam respeitados. Da mesma forma a FENAPAS, que
é a nossa Federação, juntamente com a ANAPAR,
mobilizou milhares de pessoas para fazer chegar
ao Ministério os protestos em relação ao que estava sendo proposto.
Fruto de toda manifestação nacional, para poder analisar as sugestões foi adiada a reunião
deliberativa que estava marcada para 25 de junho
de 2012. Foi uma vitória surpreendente conseguir
evitar a aprovação automática da Minuta da Resolução.
Entretanto, a luta não terminou. Outras etapas estão por vir. Vamos nos unir e nos manter
alerta em defesa de nossos direitos.
Lembramos a importância de fortalecer a
sua representação por meio da ASTELPAR
(contate o 041 3224-2367) e da ANAPAR (associe-se no site www.anapar.com.br).

VIVER E BEM ESTAR = SAÚDE!
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FESTA DOS ANIVERSARIANTES

TELEFONES E SITES ÚTEIS
RECORTE DO JORNAL E GUARDE

VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!

