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Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

ando continuida-
de as atividades
da ASTELPAR,
este jornal infor-
mativo cuja edi-

ção é de nº 64, tem como
objetivo principal levar aos
associados às principais
informações de seus inte-
resses, tais como assuntos
relacionados com a Funda-
ção Sistel, Fundação Atlân-
tico, INSS e Acordo Coleti-
vo, e também, atividades
sociais e culturais.

Destacamos nessa edi-
ção os assuntos e eventos
realizados nestes 10 me-
ses de 2013: Eleição de
dois diretores da Astelpar
na direção da Fenapas; O
sucesso do dia dos Avós
realizado na Associação
da Caixa Econômica Fede-
ral; a Eleição do Conselho
da Fundação At lân t ico ;
Participação em mais duas
Reuniões Sistel Parceria -
atendimento personaliza-
do a associados;  Pauta
preliminar do Acordo Cole-
tivo 2013/2014 - aposenta-
dos TRCA e PBT; Reunião
com aposentados da TIM
para tratar do assunto ICA-
TU x HSBC; Reunião com
Associados em Cascavel;
Informações sobre o almo-
ço de Natal, com novida-
des; Homenagens e notici-
as sociais e Viagens Tu-
rísticas de associados re-
alizadas sob a nossa coor-
denação.

Os programas desenvol-
vidos pela ASTELPAR e o
relacionamento com os as-
sociados são atendidos por
voluntários que hoje dão
sua colaboração auxiliando
a Diretoria na condução da
entidade. Conclamo a to-
dos para que se tornem co-

laboradores voluntários e se
envolvam em nossas ativi-
dades contribuindo para tor-
nar  a  nossa assoc iação
cada vez mais útil a todos.
Para isso, o envolvimento
dos sócios é fundamental.
Esse envolvimento quer di-
zer participar, criticar, suge-
rir como se a ASTELPAR
fosse sua, como realmente
ela é. Sabemos que nós to-
dos já trabalhamos bastan-
te para formar os fundos de
aposentadoria dos quais
participamos. Quando fala-
mos em envolvimento, não
é de trabalho, mas sim de
observação dos destinos
dos recursos que formaram
as nossas pensões. Os nos-
sos diretores da área de Sis-
tel e Atlântico estão atentos
para manter os direitos dos
ass is t idos,  mas quanto
mais contribuições intelec-
tuais de associados, melho-
res serão os resultados e
menores os riscos.

 Não devemos tratar as
aposentadorias como um
fim, mas sim como um meio
de podermos usufruir  de
uma forma saudável, inteli-
gente, responsável e garan-
tia de continuidade futura.

Nossa preocupação co-
mo dirigentes da ASTEL-
PAR é estar sempre a aler-
ta com relação à adminis-
tração dos Fundos de Pen-
são a que estamos ligados,
porque  sabemos que os in-
teresses envolvidos por par-
te das patrocinadoras e dos
dirigentes dos Fundos não
são muito claros a nosso fa-
vor.

Acessem o nosso site,
para se manterem informa-
dos sobre os assuntos im-
portantes e de seu interes-
se.

ANAPAR Regional
SC e PR: I Seminário

Nos dias 16 e 17 agosto a Regional
Santa Catarina e Paraná da ANAPAR re-
alizou o seu I SEMINÁRIO REGIONAL
em Florianópolis. Um sucesso pela im-
portância dos temas, a profundidade do
debate e reflexões, a qualidade dos
Debatedores, a motivação e envol-
vimento dos participantes fizeram des-
te seminário um evento enriquecedor
e mobilizador, na luta pela Previdência
Complementar. Compareceram da
Astelpar o Presidente Cardozo o Con-
selheiro Eleito da Sistel Cleomar, o As-
sociado Altevir, da AP-TELESC o Asso-
ciado Egídio e da Fenapas os Diretores
Lis, Bemvindo e Aramburo, digna de
nota a participação do RS com presen-
ça majoritária dos colegas aposenta-
dos da antiga CRT (AACRT).

Contrato Previdenciário: o Judiciá-
rio tem muitas dúvidas, no momento o
Conselho Deliberativo da Fundação pode
tudo, pode fazer diferença se os repre-
sentantes dos participantes no Conse-
lho tiverem aprovado ou rejeitado uma
alteração. “O Conselho Deliberativo não
deve ter o poder de mudar o Contrato
Previdenciário, pois a patrocinadora tem
a maioria no Conselho e o voto de
Minerva, logo detém todo o poder. O Con-
trato deve ser negociado entre patroci-
nadora e os Participantes Ativos e As-
sistidos.”

Retirada de Patrocínio: até agora
seguia interpretações variadas e de-
sastrosas da Res 01/88 CPC. Os parti-
cipantes mobilizaram-se, nas consul-
tas públicas, o que permitiu que a Res
11/13 CNPC, ainda que longe do que foi

defendido pela ANAPAR, seja bem me-
lhor que a situação anterior, mesmo que
não tenhamos conseguido tudo o que
queriamos.

Taxa de Juros e Risco Atuarial: os
riscos são muitos frente à queda da
remuneração dos investimentos e ao
envelhecimento da população. Na prá-
tica diferentes modalidades de planos
(BD, CD e CV) têm diferentes riscos,
mas a maior parte dos problemas de-
corre de situações criadas, tais como
“planos BD só com Assistidos”, “pla-
nos BD com Benefícios indexados”,
“planos com poucos participantes e
custo elevado das Entidades”. Na atu-
al conjuntura é crucial o envolvimento
dos participantes na administração dos
planos.

Projeto de Lei Parlamentar 161/12
(PLP 161/12): este Projeto de Lei foi
lançado no XIII Congresso da ANAPAR
de Goiânia e consiste num aperfeiçoa-
mento da LC 109 e entre outros pontos
prevê a paridade de representação nos
conselhos, o fim do voto de Minerva, a
impossibilidade de retorno de ativos à
patrocinadora (fim da RES26), a sobre-
vivência dos Planos à retirada de pa-
trocínio, eleição de representantes dos
participantes e de diretores, etc. Pre-
cisamos acompanhar a tramitação
deste Projeto de Lei nas Comissões,
contatar os deputados dos nossos es-
tados e apoiar o Projeto de Lei com
Abaixo Assinados, pressionando para
que seja aprovado o mais rápido pos-
sível e com o mínimo de alterações.
Veja o Site
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ASSOCIE-SE A ANAPAR ELA DEFENDE NOSSOS INTERESSES!

· Massoterapia e Estética
· Quiropraxia
· Psicologia
· Nutrição
· Terapias Holísticas
   e Estética Facial
Convênio com a Astelpar

Atendimento aos associados e dependentes
(crianças, adolescentes, adultos,
casal e idosos)

Curitiba - Outubro/2013

E é um caso inédito de uma nove-
la secreta onde a regra do jogo não é
seguida, ou quem sabe nem exista de
tão complexa que é. Começando pela
divulgação: Você, eleitor que recebe
seus benefícios da Atlântico, tomou
conhecimento da eleição de seus re-
presentantes naquela Fundação? Pois
é, a “grande divulgação” se restringiu
a uma nota no site e correspondênci-
as para as associações e sindicatos.

Os primeiros capítulos da novela
aconteceram no ano de 2006 quando
a chapa derrotada nas eleições en-
trou na justiça e impediu a posse da
chapa apoiada pela FENAPAS, eleita
legitimamente. Passados sete anos
nada foi decidido e, consequen-
temente, os derrotados continuam
exercendo indevidamente os cargos
de Conselheiros.

A Atlântico tentou mudar o Esta-
tuto justamente no processo de esco-
lha dos representantes dos participan-
tes (nós). As alterações, altamente
prejudiciais aos nossos interesses não
prosperaram em razão de denúncias
à PREVIC feitas pela ASTELPAR,
FENAPAS, FITTEL e ANAPAR.

Sempre lutamos para que todos
os cerca de 29.000 participantes ati-
vos e assistidos possam exercer o
direito de escolher seus representan-
tes nos Conselhos. No entanto, a
Atlântico definiu eleições indiretas por
meio de colégios eleitorais indicados
ou eleitos por Sindicatos e Associa-
ções de Aposentados, no total de 47
entidades.

Orientamos os candidatos a se ins-
creverem, seguindo o regulamento
eleitoral e nos prazos da PREVIC, mas

Eleições na Fundação Atlântico

- Que Novela! -

formalizando que os mesmos e 29 En-
tidades (Associações e Sindicatos)
não concordaram com a eleição indi-
reta, reafirmando a opção por eleições
diretas, com voto universal, 18 sindi-
catos inscreveram delegados para o
colégio eleitoral mas não candidatos.
A Atlântico divulgou uma lista confu-
sa misturando delegados e candida-
tos, os nossos candidatos estão clas-
sificados como “Inscrições individu-
ais...”, seja pelos participantes ou
pelos assistidos, e os delegados dos
sindicatos que compactuam com a
escolha indireta e antidemocrática
como “Pelos Participantes” com o res-
pectivo Sindicato. A Atlântico comu-
nicou a impugnação dos nossos can-
didatos por motivos estapafúrdios e
foi respondida imediatamente com a
contra impugnação, desqualificando os
motivos.

Porque do temor da Fundação
Atlântico e o seu empenho em dificul-
tar que os seus Conselhos Deliberativo
e Fiscal tenham representantes legi-
timamente eleitos? Existe algo a es-
conder?

Companheiro a continuar desta for-
ma no curto prazo você não poderá
exercer seu direito de votar!

Aconteceu o último ato da Atlânti-
co, foi realizada “meia escolha”, isto
é, os Conselheiros Titular e Suplente
ao Conselho Deliberativo, represen-
tantes dos Dezoito Sindicatos .A
Astelpar, FENAPAS e Parceiros conti-
nuarão a luta para que os Aposenta-
dos e Ativos possam exercer seu di-
reito a escolher pelo Voto os seus re-
presentantes nos Conselhos da Atlân-
tico.

Veja no Site da Astelpar (www.astelpar.org.br)
os documentos a seguir:
· Lista da Atlânticode Delegados

   e Candidatos de 18/09/2013

· Oficio nº 4.036/2013/DIFIS/PREVIC de 13/09/2013

· Oficio nº3681/2013/CGDC/DICOL/PREVIC de 23/08/2013

  e Despacho nº233/2013/CGD/DICOL/PREVIC de 23/08/2013

· Oficio nº2842/2013/CGDC/DICOLPREVIC de 28/06/2013

Centro de Harmonia do Ser

Rua Joaquim Antonio da Cruz, 395 – Bairro Novo Mundo – Curitiba-Pr
Próximo ao Terminal do Capão Raso

 5 quadras sentido linha de ônibus Fanny -  Telefone: 41-3248-3620

A eleição dos representantes dos participantes ativos e aposentados
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Atlântico virou novela!

TELEFONES E SITES ÚTEIS
RECORTE DO JORNAL E GUARDE
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PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!

Sinttel-PR na Festa de Julho
Entidade laboral, que representa
os telefônicos, prestigia evento,

faz saudações e breves
registros históricos e conclui
por ratificar a união de forças

com a Astelpar em benefício dos
aposentados

 Em breve pronunciamento, o Sinttel-
PR — representado na festividade pelo
Diretor Tesoureiro, o companheiro Mar-
cos Gomes, no exercício da Presidência
do Sindicato, em vista da ausência do Pre-
sidente Pedro Vítor Dias da Rosa, que se
recupera em casa de um procedimento ci-
rúrgico bem  sucedido — teceu diversas
considerações, que tiveram por escopo
saudar três eventos distintos reunidos na
mesma festa do dia 26 de julho último.
Outros diretores daquela Entidade também
compareceram e prestigiaram a promo-
ção da Astelpar.

   Num breve apanhado do que se ou-
viu na oportunidade, o Sinttel-PR, por in-
termédio do colega Bráulio J. Simões, da
Coordenação dos Aposentados do Sindi-
cato, afirmou que era seu propósito deixar
uma simples mensagem em nome da Pre-
sidência, na qual faria saudações e agrade-
ceria. E era apenas isso o que pretendia
fazer no momento.

    Começou por agradecer e apresen-
tar o Presidente em exercício, Marcos Go-
mes, e justificar a ausência do Presidente
Pedro Vítor Dias da Rosa. Logo em se-
guida, ele disse aproximadamente (com

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

HOMENAGEM DIA DOS AVÓS
E JUBILEU DE OURO DA TELEPAR

algumas inclusões ou exclusões de pala-
vras e frases, uma vez que não temos a
transcrição da mensagem na íntegra) o
seguinte:

   “Estamos no Dia Mundial dos Avós,
e muitos aqui são avós. Nada mais apro-
priado para este encontro, para esta festa.
O Sinttel-PR apresenta os melhores res-
peitos a todos. Sem dúvida, o Sinttel-PR
— o nosso    Sindicato — tem motivos de
sobra para respeitar todos vocês (mesmo
que não tenham netos, como é o meu caso).
Não fosse por diversas razões, pelo sim-
ples fato de que a própria Entidade — o
nosso Sindicato — também tem tempo de
vida para ser avô.

   “Fundado em 1958, então uma As-
sociação, passou a ser sindicato em 1959,
pelas mãos e cabeças de gente simples,
mas visionária e corajosa, teve como pri-
meiro Presidente o companheiro Severo
Beira da Silva (que há muito nos deixou),
e basta apenas registrar esse nome para
se avaliar o ideal que inspira até nossos
dias todas as diretorias que tiveram e te-
nham tido como norte a  defesa dos tra-
balhadores telefônicos  — incluindo de
modo especial todos os aposentados. E a
diretoria atual, com a liderança do com-
panheiro Pedro, é o exemplo vivo dessa
inspiração deixada pelo primeiro presiden-
te,  o companheiro Severo.

   “Agora, depois de 55 anos de fun-
dação, o nosso Sindicato pode ser chama-
do de avô. Portanto, ele se insere no con-
texto desta festa. A Astelpar ainda não tem
idade para ser avó, mas será... É uma  jo-
vem madura de 24  anos — séria e traba-
lhadora. Parabéns, vovós! Parabéns, vo-

vôs! E peço licença, parabéns Sinttel-PR!
Ele tem 55 anos...

   “Parabéns, vovó Telepar, com 50
anos de fundação! Telepar, cujos laços per-
duram até nossos dias, registrando-se aqui
seu legado de liderança no conjunto das
teles do Brasil em décadas passadas, mas
também no legado de amparo social a seus
colaboradores, que a ajudaram a ser gran-
de e conceituada. Os aposentados têm um
lugar de destaque na história da Empresa e
tem a seu crédito tal merecimento.

   “Por outro lado, nós, os aposenta-
dos devemos reconhecer  a Telepar — com
dois ou três nomes (no mínimo), mas, na
minha visão, dois nomes são inques-
tionáveis — que foram a causa primeira na
preocupação do atendimento social aos tra-
balhadores (atendimento esse representa-
do por alguns benefícios, que não preci-
sam ser citados), trabalhadores que um dia
estariam aposentados (como eu, como nós
aqui e como outros que aqui não estão)  e
de suas famílias, coisa  que nem sempre é
bem entendida pela empresa atual suces-
sora da Telepar. Lamentavelmente, devo di-
zer que, apesar do cumprimento da Lei (com
algumas ressalvas), o espírito de hoje não
é o mesmo de ontem.

   “Gostaria de afirmar, a propósito,
que o nosso Sindicato participou de tudo,
mesmo antes da Telepar, e durante a Telepar,
e não parou, não pára e nem parará —
continua na defesa de todos os telefônicos
na ativa, quanto dos aposentados [nós os
aposentados], com atuação mais incisiva
nos aposentados do TRCA. Afinal, é a sua
missão, é seu dever, é seu direito.  O avô
Sinttel-PR — creiam todos — vai continu-

ar na trilha do ideal de seu primeiro presi-
dente, Severo Beira da Silva (e dos compa-
nheiros que estiveram com ele), a quem
recordamos com muita gratidão. E nele —
no companheiro Severo — se espelha a
atual diretoria, com a liderança clara e equi-
librada do companheiro Pedro.

   “Quero saudar a Astelpar, cumpri-
mentando sua diretoria (da qual já partici-
pei e onde tenho bons colegas e amigos),
pela iniciativa desta festa.

   “Valeu! Valeu muito!
   “Vocês, mais uma vez, foram muito

felizes por esta realização.
   “Acrescento, para fechar esta sim-

ples mensagem, que o Sinttel-PR ratifica
de público a estreita união com a Astelpar,
com todos vocês, caros amigos e colegas,
sempre que isso seja visando ao favo-
recimento da causa dos aposentados e de
suas famílias, que nos merecem toda a con-
sideração e respeito.

 “Era  isso.
 “Muito obrigado!”
 Certamente com muita coisa mais a

dizer e historiar, mas em obediência ao tem-
po estabelecido na programação, nosso co-
lega do Sinttel-PR concluiu a mensagem,
com a ratificação daquilo que já está con-
sagrado: a união de forças Sinttel-PR/
Astelpar em benefício dos aposentados. E
nós fazemos coro com nosso Sindicato,
dizendo que a parceria Astelpar/Sinttel-PR
é importante para ambas as entidades, sem-
pre e desde que os nossos colegas apo-
sentados tenham, em conjunto, a defesa
de seus direitos e interesses em primeiro
plano, o que se verifica plenamente tam-
bém nas atuais gestões.

* 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
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ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE!

Esta data, com certeza, ficará regis-
trada na memória de cada um dos Partici-
pantes do Grande Evento idealizado em
Homenagem ao “Dia Mundial dos Avós e
Jubileu de Ouro da Telepar”. Foi uma se-
mana de intenso frio no Paraná, onde foi
registrada queda de neve em vários muni-
cípios (inclusive em Curitiba) e mínimas
inferiores a zero grau (-2,2 na Capital dos
Paranaenses). Nem o intenso frio, a neve e
as geadas, que cobriram os campos e ci-
dades do Paraná, impediram que ao nos-
so evento comparecessem Associados de
diferentes cidades do Paraná e de Esta-
dos vizinhos. O local comportava 240 lu-
gares e quando atingimos a marca de 254
fomos obrigados a encerrar as vendas de
convites. Compareceram ao evento Tele-
parianos que, quando na ativa, exerceram
as mais diferentes funções, tais como Au-
xiliares Administrativos, Telefonistas, Ca-
bistas, Técnicos, Engenheiros Gerentes,
Diretores e Presidentes. Registramos e
agradecemos, também, a presença de toda
a Diretoria do Sinttel-Pr e Parceiros, fun-
damentais para o total êxito e sucesso do
Encontro. Após a abertura do evento pelo
Presidente da ASTELPAR, Luiz Fernando

Torres Cardoso, a palavra foi passada aos
participantes. O traço comum dos depoi-
mentos foram os valores praticados pela
empresa, como lealdade, honestidade,
companheirismo e solidariedade, valores
éticos e morais que norteiam as vidas des-
ses Teleparianos até os dias de hoje, privi-
legiadas em trabalharem em uma Empre-
sa considerada na mais alta estima e or-
gulho do Povo do Paraná. A TELEPAR sem-
pre desenvolveu e aplicou a meritocracia
como filosofia empresarial, onde todos -
sem exceção - com esforço, trabalho e per-
severança, puderam galgar várias posições
hierárquicas, alguns alcançando os mais
altos escalões da Empresa, caso de nos-
sos colegas presentes no evento, todos

com brilhantes carreiras na área de Tele-
comunicações Brasileiras: Gilberto Geral-
do Garbi – Engenheiro, Diretor Técnico e
Presidente da TELEPAR; e Presidente da
TELEBRÁS (Associado Astelpar)Leôncio
Vieira de Rezende Neto – Engenheiro, Di-
retor Técnico e Presidente da TELEPAR;
Diretor do CPqD; e Diretor Institucional da
Brasiltelecom no Paraná (Associado Astel-
par) Fernando Xavier Ferreira – Engenhei-
ro, Vice-Presidente e Presidente da TELE-
PAR e Presidente da Telefônica. Vários
colegas, hoje na iniciativa privada, agra-
deceram, também, os valores éticos e
morais ali praticados e levados para a vida
empresarial privada, como o depoimento
de nosso colega Hélio Bampi, hoje empre-

sário bem sucedido na iniciativa privada e
exercendo o cargo de vice-presidente da
FIEP.Outro momento de grande emoção foi
o PARABÉNS A VOCÊ”, cantado em home-
nagem aos aniversariantes do mês de ju-
lho e o corte do bolo pelo nosso Associa-
do mais experiente, que completou 95
anos, o Senhor Walter Kreder, com quem
todos têm o maior carinho.Agradecemos
aos colegas de Ponta Grossa, Paranaguá,
Cascavel, que se deslocaram dezenas e até
centenas de quilômetros para participa-
rem do evento; e ao Telepariano Celso Luiz
Johnsson que nos brindou com o show
“O MAGO DAS BOLHAS”. Igualmente, a Di-
retoria da ASTELPAR agradece a Comis-
são do Evento, bem como seus Colabora-
dores e Patrocinadores, sem essas parti-
cipações seria impossível realizar um Even-
to de tal magnitude.” Ter trabalhado na
Telepar é como ter pertencido a uma ir-
mandade” Felizmente, os genes e o DNA
da ASTELPAR foram são um legado da TE-
LEPAR. Assistam o vídeo documentário “O
Cinquentenário da Telepar “ clicando no
link:

http://vimeo.com/712554435
Diretoria de Ação Social

HOMENAGEM DIA DOS AVÓS
E JUBILEU DE OURO DA TELEPAR
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PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!

VIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENS Passeios 2013
Maio: Caverna do Diabo e Cananeia– um encontro com a natureza

Junho: Muita diversão no Arraiá de Aguativa

Setembro : Conforto e beleza natural nas Águas termais de Caldas da Imperatriz
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É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS

VIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENSVIAGENS Passeios 2013

Outubro:
As belezas

das cataratas
e compras no

Paraguai

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para  associados

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

Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias

Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

CALENDÁRIO DE VIAGENS 2014
ABRIL

FAZZENDA PARK HOTEL GASPAR
JUNHO

HOTEL PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ
AGOSTO

PIRATUBA - HOTEL TIROLEZA
OUTUBRO

FOZ DO IGUAÇU
Estes destinos foram os 4 mais votados em pesquisa com
os Associados. A comercialização terá início em fevereiro.

OUTROS PASSEIOS SERÃO OFERTADOS
POR EMPRESAS PARCERAS COM A ASTELPAR
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ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS!

ALMOÇO DE NATAL

Almoço de Natal 2013
Dia 14 de Dezembro Restaurante Dom

Antonio -  Santa Felicidade
A partir das 12:00h
Vendas de Convites:
Atenção! Este ano os convites serão

vendidos antecipadamente com mesas
numeradas.

Como comprar – Na Astelpar a partir de
28 de Outubro de 2013, de segunda a sexta-
feira no horário das 9:00 às 17:00 horas

Por telefone ou e-mail efetuando de-
pósito identificado na conta corrente da
Astelpar AG: 0368 – C/C: 3130-1. da Caixa
Econômica.

PREÇOS:
Preços para Associados e mais um con-

vidado R$ 25,00 por pessoa
Demais convidados/Não Associados

R$ 50,00 por pessoa
Crianças até 05 anos não pagam
Crianças de 06 até 12 anos R$ 25,00
Nestes preços estão incluídos :
Aperitivos, refrigerantes, vinho da casa

e sobremesa.
Teremos som ambiente e sorteio de

vários brindes.

IMPORTANTE:
Não serão vendidos convites no dia do

evento.
Participe. Venha passar horas agradá-

veis, rever e dar um abraço nos amigos.

SORTEIO
DE NATAL

CONCORRA
AO SORTEIO

DE UMA
TV 32"

Durante o tradicional almoço de Na-
tal, a ASTELPAR realizará o sorteio de um
Televisor 32", doado pelo Escritório de
Advocacia Wilson Ramos (Xixo). O sorteio
será realizado entre todos os Associados
da Capital e Interior.

Requisitos para participar do Sor-
teio:

- Estar associado há no mínimo 1
ano;

- Estar com a mensalidade em dia;
- Estar sem débitos pendentes de

anos anteriores;
O sorteio será realizado por um re-

presentante do Escritório doador, acom-
panhado por 2 (dois) associados pre-
sentes.

NÃO PERCA O SORTEIO
Regularize já a sua mensalidade.
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NÃO DEIXE DE FAZER SUA COMPROVAÇÃO DE VIDA NO INSS

ENCONTRO DE NATAL EM PONTA GROSSA
Este ano, diferentemente, dos anos anteriores a festa de confraternização de Final de Ano, será realizada aqui

em ponta Grossa. Solicitamos aos Associados(as) de ponta Grossa e Irati, entrarem em contato com Loeli pelo

telefone (42) 3229-3880 ou por e-mail (loeli50@hotmail.com), para sugestões do local, data e outros detalhes

para o sucesso do nosso evento.

ASSOCIADOS DE PONTA GROSSA NO ENCONTRO DOS AVÓS

NOTÍCIAS PONTA GROSSA

O inverno de 2013, foi um dos mais rigorosos dos últimos anos registrados no Paraná. A Associada Loeli Lourdes Sobczak nos enviou 02 fotos
tiradas na cidade de Guarapuava pelo seu esposo, Altair. Vendo estas fotos parece que estamos na Europa.
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MANTENHA ATUALIAZADO SEU CADASTRO!

Para manter o corpo saudável são necessári-
os exercícios físicos.

Da mesma forma para manter a mente saudá-
vel são necessários exercícios mentais. (leituras,
palavras cruzadas, resolução de quebra cabeça
etc..)

Para incentivar nossos leitores colocamos
nesta edição 03 desafios. Quem enviar as 03 res-
postas corretas até 30 de novembro concorrerá
ao sorteio de um livro. Cujo título é: O HOMEM
QUE CALCULAVA. Do escritor  MALBA THAN. Aqui
vão eles:

A) “Onde é que o 1 vem depois do 3, o 3 de-
pois do 4 e o 4 depois do 5?”

CURTAS & FINAS

SEJAM BEM VINDOS. Vocês que ago-
ra estão chegando, participem do nosso
dia a dia. Venham até a Associação, en-
contre amigos, e principalmente dispo-
nha da Associação. Tirem suas dúvidas
com nossa secretaria. Participem dos
jantares, aniversários mensais e também
de nossas viagens.

Climene Almeida Barriola
20/5/2013 – CURITIBA/PR – PPBS-A

Ivete Pereira Messias
23/5/1913- CURITIBA/PR – INSS

Rubens Costa  Leandrini
23/5/2013 – CURITIBA-PR – PBT-BRT

Miguel Procek
4/6/2013 – CURITIBA-PR – PBS-TCS

Sebastião Valdini dos Santos
7/6/2013 – COLOMBO/PR – PBS-A

Laurence Nápoli Lummertz
12/6/2013 – CURITIA/PR – CA

B) “Como se pode dividir um bolo circular em
8 partes, fazendo-se apenas 3 cortes?”

C) “Há um número de 2 algarismos que, so-
mado aos quocientes das divisões desse número
por cada um de seus 2 algarismos, produz um
número com os mesmos dois algarismos, mas
em ordem inversa.

Que número é esse?”

Enviar resposta pelo
e-mail:
astelpar@astelpar.org.br

NOVOS ASSOCIADOS

Valdir Lago
25/6/2013- CURITIBA-PR – TCSPREV

Niceu França
26/6/2013 – ARAUCÁRIA/PR – INSS

Edson David Soares
11/7/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A

Lourival Gabriel da Silva
23/7/2013 – PINHAIS/PR – INSS

Carlos Eugenio Carneiro de Melo
01/09/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A

Estela Maria Joucowski
01/09/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A

Ivani Aparecida Capelli
4/10/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A

Roque Lázaro Oliviéri
08/10/2013 – CURITIBA-PR – TIMPREVsul

Antonio José Pereira Pinto
1/9/2013 – CURITIBA-PR – PBS-A

Ditão
atendeu

o chamado
do  Alto...!

   Um dia teria que acontecer, mais cedo
ou mais tarde. Mas, foi muito cedo... Quan-
do menos se imaginava, surgiu a notícia ines-
perada: o Ditão faleceu! Um choque para a
família e para os colegas e amigos. Ele era
uma pessoa especial, com sua voz de “tro-
vão”, mas ao mesmo tempo com o som da
bondade e alegria. Todo sorriso, agradável e
gentil. Batalhador e dedicado na Empresa, na
qual colaborou durante 30 anos, e dentro e
fora do Sindicato.

   Na Entidade cumpriu chamados em di-
versas gestões, por uma década. Participava
também da atual gestão, sempre bem inte-
ressado, não faltando às convocações/reuni-
ões do Sindicato e  marcava presença cons-
tante de modo especial junto à área de apo-
sentados da Entidade, pois era um de nosso
grupo. Enfim, ele peregrinava por todas as
áreas do Sindicato, por onde espalhava sua
simpatia contagiante.

   Também na Astelpar, não foi diferente.
Todos reconheciam nele um colega muito,
muito querido. Muito comunicativo e bem
disposto.

Ele se foi, mas continua. Pessoas assim
não partem definitivamente — mudam de
lugar. Ele foi para o Alto, atendeu o chamado
do Alto. E o novo encontro é certo. Nós es-
peramos.

    Benedito Gomes, o nosso Ditão, nas-
ceu no dia 9 de abril de 1949, em Santo An-
tônio da Platina (Paraná); faleceu no dia 9 de
julho de 2013.

    Ele está em nossas memórias, em nos-
sos corações... Fica com Deus, Amigão!

FALECIMENTOS

É com pesar que anunciamos
os seguintes falecimentos:

Paulo Abelardo de Souza
 *9/12/1944 + 1/6/2013
CURITIBA/PR – PBS-A

Benedito Gomes
 * 9/4/1949 + 9/7/2013
CURITIBA/PR – TRI

Dino Bussolaro
 * 20/8/1934 + 21/7/2013
FCO.BELTRÃO/PR – TRCA

Halina Franczyk
. * 24/7/1946 + 13/7/2013
CURITIBA/PR – PBS-A

Minehiro Fujimoto
.* 14/7/1946 + 11/8/2013
CURITIBA/PR – PBS-A

Deodato Soares Guatura
.* 18/3/1942 + 3/9/2013
CURITIBA/PR – PBS-A

Helma Paupitz Splett
. * 5/3/1947 + 4/9/2013
CURITIBA/PR – PPBS-A

Maria Teresa de J. Monteiro Ribas
. * 9/12/1951 + 9/9/2013
CURITIA/PR – TRI

Alcir de Oliveira
. * 28/4/1944 + 23/10/2013
CURITIBA/PR - CA
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SAÚDE = QUALIDADE DE VIDA!

O assunto superávit é extremamente
importante e todos querem receber notíci-
as sobre a situação em que ele se encontra.

É importante salientar que superávits
existentes só são distribuídos após a ocor-
rência de sobras por 3 anos consecutivos e
isto só  está ocorrendo agora, em 2013. O
que acontece é que a Sistel e as Patrocina-
doras queriam realizar uma distribuição
voluntária, mas em troca, queriam que me-
tade do valor fosse destinado às Patrocina-
doras (Oi, Vivo, Telefônica, Tim, Telebrás,
CPQD,...).

A Lei 6435/1977 é clara e prevê em seu
Artigo 46 que havendo sobras as mesmas
devem ser destinadas à melhoria dos bene-
fícios, ou seja, está muito claro que todo o
montante do superávit é nosso, pois so-
mos nós os beneficiários do plano.

Por várias vezes a Sistel enviou o pro-

Em novembro ocorrerão reuniões com a OI/S.A, para renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho. O aposentado pelo contrato atípico e os do plano PBT tem
suas complementações em função deste acordo. A participação dos aposenta-
dos é de vital importância. A união de forças Aposentados+Ativos dará força
para o Sinttel-Pr lutar para um Acordo satisfatório.

Veja os principais pontos de nossas reivindicações:
Aumento salarial: INPC + aumento real igual aos trabalhadores da ativa.
Melhoria no valor Cesta Básica
Melhoria nos subsídios dos medicamentos.
Aumento do seguro de vida de 30 salários base para 40 salários base
Manutenção do plano de saúde.
Compareça à convocação do SINTTEL-PR.

O diretor de Ação Social, Sr. Paulo Arruda Bond e a coordenadora de Atendimen-
to da astelpar, Sra. Maria Luiza Vallejo, estiveram em visita à Associada Helena
Demeterco, na Casa de Repouso Sant‘Felicy, em santa felicidade. D Helena sofre de
escoliose e tem grande dificuldade em se locomover. A Astelpar emprestou uma
cadeira de rodas que certamente melhorará sua qualidade de vida. D. Helena é
aposentada pelo Contrato Atípico e tem direito a subsidio de medicamentos. A
Associação se dispôs a adquirir os medicamentos e encaminhar mensalmente a
nossa Associada, sem custos. A Diretoria da Astelpar, desta forma, procura dentro
de suas possibilidades prestar todo o apoio ao seu quadro associativo

VISITVISITVISITVISITVISITA À ASSOCIADAA À ASSOCIADAA À ASSOCIADAA À ASSOCIADAA À ASSOCIADA

Acordo Coletivo 2013/2014
Aposentados TRCA e PBT

A T E N Ç Ã O
RECADASTRAMENTO INSS

Este ano é necessário realizar o recadastramento
do INSS (COMPROVANTE DE VIDA).

O recadastramento deve ser realizado no banco
onde você recebe o seu benefício.

Basta apresentar a Carteira de Identidade
ou CPF e o Cartão do Banco.

- TIM -
ICATU

Em 08/10/2013, foi realizada na
ASTELPAR uma reunião com nove
participantes do Plano TIMPREV,
para discutir problemas relativos
ao pequeno retorno dos investimen-
tos realizados pela ICATU, falta de
transparência nas informações e
custos das transferências do Plano
do HSBC para o ICATU.

Algumas providências foram
discutidas e deverão ser im-
plementadas para proteger os in-
teresses dos participantes.

Veja no site.da Astelpar

Ação judicial Plano
de Saúde PAMA e

PAMA-PCE
Atenção aposentado que recebe

suplementação da SISTEL (planos PBS-A,
PBS-TCE e PBS-TIM), que utiliza ou não o
Plano de Assistência Médica do Aposenta-
do – PAMA ou PAMA-PCE:

A ASTELPAR informa que firmou con-
trato com Sidnei Machado Advogados As-
sociados, para impetrar ação civil pública
pleiteando a suspensão da cobrança de
mensalidade e co-participação do plano de
saúde e o ressarcimento dos valores pa-
gos indevidamente, perante a Justiça do
Trabalho de Curitiba.

Os interessados em participar da ação,
favor entrar em contato com a ASTELPAR,
até dia 20 de novembro de 2013, através
do telefone 41 3224-3502 ou 41 9682-
9424, falar com Angélica.

SUPERÁVIT PBS-A: ALGUMA NOVIDADE?
cesso de distribuição à PREVIC sem suces-
so, pois sempre havia alguma exigência a
ser cumprida.

Atualmente, o processo de distribuição
das sobras depende da aprovação da
TELEBRÁS e do Departamento de controle
das empresas estatais, o DEST.

É importante que não sejam geradas
falsas expectativas. Lembrem o que foi de-
batido no Fórum Sistel na data de 10 de
novembro de 2011:

“Houve também manifestação sobre o
percentual a ser pago a cada Assistido: fi-
zeram tanto alarde e agora falam num
percentual de 8% em 48 parcelas. É uma
piada.”

Tão logo tenhamos novidades, infor-
maremos aos nossos Associados. Mante-
nha seu cadastro atualizado e acesse regu-
larmente o Site da Associação.

SISTEL PARCERIA - SISTEL
ESTEVE PRESENTE EM CURITIBA

Na data de 26 de setembro de 2013, foi realizado mais um SISTEL PARCERIA em
Curitiba (as anteriores foram em 11/03 e 20/05).

Compareceram 12 pessoas para tratar de diversos problemas, tais como cancela-
mento de planos de Saúde, exames preventivos, pensão, pecúlio e dívidas.

Dois colaboradores da SISTEL realizaram os atendimentos, a Marielen e o Fernando.
Dos 12 casos tratados apenas dois não se conseguiu solução.
Avaliamos como “ótimo” os resultados obtidos
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VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!

FESTAS DOS  ANIVERSÁRIANTES
Como é bom completar mais um
aniversário. Melhor ainda é ser

cumprimentado(a) pelos
amigos. Ser lembrado(a). Aqui

nesta coluna você tem uma
chance de não esquecer o

aniversário de seu(ua) amigo(a)

JANTARES MENSAIS
Sempre na 1ª terça-feira de cada mês, na Churrascaria Paiol, realizamos o tradicional jantar

da Astelpar com a presença querida de vários colegas aposentados. São momentos de
descontração e de encontro, além de saborearmos um delicioso churrasco.


