INFORMA
Órgão de Comunicação da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes dos Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná

Curitiba / Novembro/2015

Ano XXIV - Nº 69

05 de dezembro almoço
de final de ano. Não Percam!

Já estão disponíveis na sede do Astelpar, os convites para a tradicional festa de
encerramento e confraternização de final de ano. Página 6
BENEFÍCIO:
Associação
cria Auxílo
Funeral aos
associados
Pág. 03

Atlântico
paga superávit
Pág. 04

- PAMA SOLUÇÃO OU
FUGA DA
RESPONSABILIDADE?

INFORME
JURÍDICO

Eleições Astelpar
Triênio
2016/2017/2018

Pág. 05

Pág. 08

Pág. 10

Remetente:
Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes de Fundos de Pensão do Setor de
Telecomunicações no Paraná ASTELPAR - Avenida Luiz Xavier, 68 - 5º andar - Sala 519
CEP 80020-020 - Curitiba PR

2 ASTELPAR informa

Editorial
Editorial
Estamos chegando ao fim deste 2015. Foi mais um ano de
luta para manter os nossos direitos previdenciários e de saúde.
Como é de conhecimento de todos, a SISTEL, em uma manobra
para atender os interesses das Patrocinadoras, informou na
última reunião do Conselho Deliberativo, que pretende usar os
recursos do Superávit dos anos 2009,2010 e 2011 no valor
aproximado de R$ 3.042.000.000,00 (três bilhões e quarenta e
dois milhões de reais) para atender a difícil situação financeira
do PAMA. Os nossos representantes no Conselho Deliberativo
na SISTEL (Burlamaqui, Cleomar e Ezequias), colocaram as
suas posições contrárias à intenção da Diretoria da SISTEL,
haja visto que no Regulamento do PAMA está estabelecido que
a responsabilidade dos gastos de saúde é das Patrocinadoras.
(Veja matéria sobre o assunto nesta edição). A FENAPAS, no
dia 25/09/2015, entrou com uma ação na Justiça, pleiteando o
pagamento do SUPERAVIT aos Sistelados. Por outro lado, a
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, depois de longo tempo, surgiu com
uma proposta de Eleições através Colégio eleitoral (indiretas),
que não atende os interesses dos Assistidos. A ASTELPAR
enviou ofício para a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, com cópia para
a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência
Complementar), não concordando com as condições
estabelecidas no Regulamento Eleitoral feitas por aquela
Fundação, transferindo suas responsabilidades estatutárias
para as Associações e Sindicatos. No âmbito da ASTELPAR,
depois da retaliação que a SISTEL fez não descontando as
mensalidades dos Sistelados por ela ter entrado na justiça para
defender direitos de seus associados, a mesma voltou atrás,
causando alguns transtornos pelos quais pedimos desculpas.
Não estamos livres de que a SISTEL venha fazer novas
retaliações uma vez que as Associações não concordam com
procedimentos que prejudiquem seus Associados.
Das atividades desenvolvidas pela ASTELPAR, neste ano,
destacamos o sucesso na comemoração dos aniversariantes,
que passou de mensal para bimensal, com grande adesão e
satisfação dos associados e as viagens de lazer com relativa
participação. Para melhor atender os nossos associados e dar
melhores condições de trabalhos aos nossos atendentes,
fizemos uma reforma na nossa Sede. Constituímos um Grupo
de Trabalho com o objetivo de elaborar um livro sobre os últimos
50 anos das telecomunicações no Paraná, com destaque na
participação da TELEPAR nessa fase histórica. Colocamos
também em operação o Auxilio Funeral, aprovado na Assembleia
de 02/06/2015. Mais informações dessas atividades estão
detalhadas em matérias dessa edição e no Site da ASTELPAR.
No mês de Novembro teremos eleição para Diretoria da
ASTELPAR para o período de 2016,2017 e 2018, conforme
Edital já publicado no Site e em Portal na Sede da
ASSOCIAÇÃO.
Fique atento à convocação do SINDICATO para aprovação
do ACORDO COLETIVO 2015/2016. A pauta inicial consta
em nosso Site.
Não deixe de participar no dia 05 de dezembro de 2015, do tradicional
Almoço de Natal. Teremos novidades. Veja matéria nesta edição.
Consulte sempre o nosso site. É o meio de nos comunicarmos com
rapidez e eficiência. As Informações importantes estão sempre lá.
FIQUE SEMPRE LIGADO. Se você não acessa a internet, venha
até a ASTELPAR .

ASTELPAR, a união de forças!
A Diretoria
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ASTELPAR REFORMA SEDE

A ASTELPAR realizou uma reforma em
suas instalações visando proporcionar
melhores condições de trabalho a seus
atendentes e um ambiente mais funcional
a seus associados.
As atividades de atendimento foram
centralizadas em uma estação de trabalho e adquirido um novo mobiliário, tudo
de acordo com os padrões de ergonomia
e Normas exigidas pelo Ministério do Trabalho. Foram instalados armários adequados para arquivos e guarda de mate-

rial de expediente de forma a facilitar a
organização do trabalho diário e proporcionar melhor aproveitamento dos espaços.
Algumas melhorias ainda serão concluídas no decurso de 2016 e já se prevê,
inclusive, a instalação de ar condicionado
que dependerá da conclusão da modernização das instalações elétricas do Edifício
Tijucas.
Venha nos visitar e conhecer as novas
instalações.
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Associação cria benefício
Auxílio Funeral aos Associados

FALECIMENTOS
MARÇO:
DORA IGNEZ MARTINS
PERUZZARO
PPBS-A – CASTRO/PR
* 18/02/1932 + 03/03/2015
IRENE KRAUSS
CA – CURITIBA/PR
* 17/09/1939 + 28/03/2015
ABRIL:
BENEDITO AYRES DE CARVALHO
FRANCO
TRI – CURTIBA/PR
* 08/08/1943 + 26/04/2015
MAIO:
JOSÉ OSOWSKY
PBS-A – BLUMENAU/SC
* 27/06/1937 + 25/05/2015
JUNHO:
JOÃO CARLOS CORTIANO
PBS-TCS – FLORIANÓPOLIS/SC
* 28/06/1951 + 10/06/2015

Em Assembléia Extraordinária realizada em 02/06/2015, a Diretoria da Astelpar
propôs a criação do auxílio funeral.
Após vários debates a proposta foi aprovada por maioria absoluta.
Itens imprescindíveis para recebimento do benefício:
- TER NO MÍNIMO 10 ANOS DE ASSOCIADO
- ESTAR COM SUAS MENSALIDADES EM DIA
REGULAMENTO GERAL
Este regulamento estabelece as condições de Formação de Fundo Econômico para atender o pagamento de Auxilio
Funeral a ser pago por ocasião do falecimento de Associados da ASTELPAR.
Esse auxilio será pago à pessoa que o
Associado tiver indicado em vida.

queira indicar um beneficiário poderá
optar pelo recebimento do Auxilio em
vida. O valor a ser pago, nesse caso,
será de R$ 250,00 que será pago mediante assinatura de Termo de Renúncia, sob as penas da Lei. Nesse caso o
associado terá o prazo final até dezembro de 2015 para manifestar-se.

FORMAÇÃO DO FUNDO
FINANCEIRO E FORMA
DE PAGAMENTO
A dotação inicial do Fundo será de
R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais), formado por reservas já existentes, em 31 de dezembro de 2014.
O Fundo terá uma conta específica
no Plano de Contas da ASTELPAR.
A cada ano este Plano será avaliado em Assembleia Ordinária que aprecia o Balanço Geral, ocasião em que
se decidirá pela sua manutenção, e/ou
a necessidade de adequações necessárias ao equilíbrio financeiro. Os
acréscimos ao Fundo serão sempre
oriundos de doações anuais jurídicas.
Será paga á pessoa indicada pelo
associado, em termo especifico, a
quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), por ocasião do falecimento do associado, comprovado pela
apresentação do Atestado de Óbito.
O associado que não tem cônjuge
e/ou descendentes diretos (filhos) ou
ascendentes (pais vivos) e que não

REQUISITOS PARA
RECEBIMENTO DO AUXILIO
- Estar o Associado falecido com
no mínimo 10 anos de associado;
- A mensalidade, trimestralidade ou
anuidade devem estar em dia, sem
débitos pendentes nos últimos 36 meses.
- No caso de isentos de pagamento será aplicado o mesmo critério de
pagamento.
- O pagamento será efetuado por
cheque nominal ao beneficiário mediante recibo.
SITUAÇÕES EM QUE O
ASSOCIADO PERDE A
CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE
DO FUNDO
Perde a condição de participante o
associado que:
- Desligar-se da Associação. Nesse
caso, se o desligado retornar à condição
de Associado a Diretoria fará uma análise para definir as condições em que ele
se enquadrará na participação do Fundo.

- Estiver inadimplente com os pagamentos das mensalidades.
- Não perde a condição de participante o associado que, por decisão de
Diretoria, estiver isento de pagamento
das mensalidades.
DISPOSIÇÕES GERAIS
- A inclusão a este Plano é automática ao associado com 10 (dez)
anos de associação e aos demais à
medida que cumpram essa exigência.
- O pagamento do Auxilio será efetuado após apresentação da prova de
falecimento do associado titular, mediante apresentação do Atestado de
Óbito.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria.
- As alterações deste Regulamento, bem como as movimentações do
Fundo para fins distintos do proposto,
em caso de dificuldades emergenciais,
serão sempre submetidos à Assembleia Geral.
- Eventuais conflitos entre a Associação e os beneficiários deste Auxilio,
com referência ao pagamento deste,
poderão ser levados à Mediação.
Esse Regulamento foi aprovado
em Assembleia Extraordinária em 02
de junho de 2015(dois de junho de dois
mil e quinze), entrando em vigor a partir desta data.

ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS!

PAULO LENHARDT
CA – CURITIBA/PR
* 04/03/1944 + 14/06/2015
CLAUDIO KAMINSKI
CA – CURITIBA/PR
* 25/07/1931 +25/06/2015
JOÃO PRIMAK
CA – GUARAPUAVA/PR
* 18/12/1942 + 28/06/2015
JULHO
OSCAR LORENA PETERS
PPBS-A – CURITIBA/PR
* 08/11/1923 + 01/07/2015

ANTONIO GUERRA MACHADO
CA – CURITIBA/PR
* 10/12/1945 + 11/07/2015
AGOSTO
AZINIR FARIAS PETERS
PPBS-A – CURITIBA/PR
* 30/04/1929 + 11/08/2015
JOÃO BENEDICTO DA SILVA
PBS-A – CURITIBA/PR
*10/07/1941 + 10/08/2015
NORMANDO LUGARINI
TRCA – CURITIBA/PR
* 04/02/1946 + 21/08/2015
ESTEVÃO ROBERTO ROSALINSKI
CA – CURITIBA/PR
* 12/01/1942 + 24/08/2015
SETEMBRO
JOSÉ ANTONIO MOURELA
TIMPREV-SUL – CURITIBA/PR
* 01/11/1946 + 19/09/2015
GLICEU DOFF SOTTA
CA – CURITIBA/PR
* 09/03/1939 + 23/09/2015
OUTUBRO
CARLOS ZAMBONI
CA – CURITIBA/PR
* 01/07/1939 + 03/10/2015
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Atlântico
Insiste
em Eleições
Indiretas
A Fundação Atlântico insiste em
dar continuidade à eleição indireta,
para os representantes dos participantes e Assistidos nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal. Insiste em aplicar um Regulamento Eleitoral que não
garante o direito de voto dos Participantes e Assistidos, que tem várias
inconsistências, um simulacro que se
destina a perpetuar os Conselheiros
que foram indicados em 2005 pela
patrocinadora. Estes conselheiros foram derrotados em eleições diretas
em 2006, mas continuaram nos car-

gos por conta de liminar contra o Processo Eleitoral que eles mesmos conceberam e aprovaram. Talvez aí resida o medo a Eleições Diretas!
A Fundação Atlântico em reunião na
PREVIC com a ANAPAR e a FENAPAS
propôs-se a negociar o Regimento Eleitoral e a fazer novas reuniões na PREVIC, mas FALTOU à reunião com a PREVIC, que ela mesma propôs e lançou o
"processo eleitoral", sem nenhuma alteração. Na última reunião afirmou que
o processo eleitoral está correndo muito bem e que será mantido!

Nesta prova renovada de AUTORITARISMO a Fundação Atlântico desrespeita o seu Estatuto (Artigos 13 e
14), os PARTICIPANTES, ASSISTIDOS
e a PREVIC (órgão fiscalizador!) e insiste em eleições de Delegados para
os Colégios Eleitorais, que elegerão os
Conselheiros representantes dos Participantes e Assistidos nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal.
No novo Regimento Eleitoral, por
Eleição Indireta, os Eleitores do CD e
CF, são escolhidos (eleitos?) um para
os ativos para cada estado, um para

Atlântico paga Superávit ao PBS-TCS e PBT-BrT.
No pagamento do mês de
maio/2015 a Atlântico iniciou o
pagamento do Beneficio
Adicional Temporário (BAT) que
é o Superávit referente a 2010/
2012. O BAT e a nova versão do
Regulamento do TCSPREV
foram autorizados pela Portaria
PREVIC 195. A portaria e o
Regulamento, não esclarecem
as premissas utilizadas.
Após vários questionamentos à
Atlântico, conseguimos saber que o
BAT será recebido pelos Grupos PBSTCS e PBT-BrT, que a Reserva Especial Individual é proporcional à Reserva
Matemática do Assistido, que o BAT
será pago à razão de 50% do beneficio
mensal, que não será pago com o 13º,
sendo que o BAT se extinguirá quando
terminar a Reserva Especial Individual.
Se ocorrer queda no retorno dos investimentos o pagamento do BAT pode
ser suspenso ou seu valor alterado,
logo recomendamos que não sejam
assumidos compromissos contando

com os valores a receber.
Conseguimos saber que a proporção contributiva apurada é de 56,04%
para as patrocinadoras e 43,96% para
os assistidos, o que deixa dúvidas, pois
desde 1998 a contribuição para o PBS
foi paritária.
Pergunta da Astelpar: “Todos os
Assistidos dos grupos aos quais será
destinada a Reserva Especial receberão o BAT?”
Resposta da Atlântico: “De acordo
com as orientações da PREVIC – Su-

perintendência Nacional de Previdência Complementar o critério para a
destinação da parcela da reserva especial que cabe aos participantes e
assistidos considera apenas as reservas matemáticas individuais na modalidade de Benefício Definido, haja
vista que somente estas reservas geram resultado (superavitário ou deficitário) ao Plano. Neste sentido, os
grupos PBS-TCS e PBT-BrT que contribuíram para a cobertura dos benefícios constituídos nessa modalidade, no
período de apuração da proporção contributiva para efeito de destinação,
foram alcançados nesta destinação.
Os demais grupos não são elegíveis,
uma vez que o Patrocinador é integralmente responsável pela cobertura de
eventual déficit técnico, conforme
prevê o Regulamento do Plano”.
As Fundações só são obrigadas a
responder questionamentos formais
realizados por Participantes Ativos ou
Assistidos. Se você quer maiores esclarecimentos da Fundação Atlântico,
precisa fazer uma solicitação formal,
pessoalmente. Busque orientação da
Astelpar de como fazê-la.

os assistidos em cada estado. A escolha ou eleição é feita em Assembleias
de Sindicatos e de Associações (até em
Assembleia da Atlântico), ou por voto
pelo correio. A seguir os Eleitores escolhidos (se houver) é que elegem os
Conselheiros. Se num dado estado não
existir candidato, os participantes e ou
assistidos deste estado não terão o seu
direito a voto garantido!
A Fundação Atlântico prova que o
Setor de Previdência Complementar,
não está apto à Auto Regulação como
a ABRAPP vem defendendo!

Reunião
sobre a
Atlântico
e a Sistel
No dia 05 de Outubro a
ASTELPAR e ANAPAR com o
apoio do SENGE-PR,
promoveram um encontro
sobre Previdência
Complementar Fechada.
Compareceram ao evento,
vários Participantes e
Assistidos do Setor de
Telecomunicações do Paraná.
Debateram-se os casos de
maior interesse do setor a saber:
Atlântico:
Eleições de 2015 e Superávit
do PBS-TCS e PBT-BrT;
Sistel:
Plano de Saúde PAMA e seu
programa PCE e Superávit do
PBS-A.
Veja o Resumo no Site da
Astelpar.

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!
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PAMA – SOLUÇÃO OU
FUGA DA RESPONSABILIDADE?
Que a situação do Plano de Saúde
dos Sistelados não era boa todos nós
sabíamos. Que os recursos financeiros
estavam se esgotando também era de
nosso conhecimento. Que o
Regulamento do Plano determina que a
responsabilidade de custeio dos gastos
de saúde é das patrocinadoras também
é do conhecimento de todos. Que essa
responsabilidade ardilosamente estava
sendo transferida para os aposentados
todos nós constatávamos, pois as
mensalidades do Programa de
Coberturas Especiais – PCE estavam
sendo reajustadas a níveis
insuportáveis.
Em face disto tudo a ASTELPAR entrou com
uma Ação Civil Pública para que nosso direito
fosse preservado. Da mesma forma, a FENAPAS
e outras Associações procuraram o remédio jurídico para sanar o problema.
A SISTEL decidiu criar um Grupo de Trabalho para buscar uma solução para o PAMA. Os
quatro Conselheiros Eleitos participaram dos
estudos, juntamente com quatro Conselheiros
indicados pelas patrocinadoras e a Diretora de
Saúde da SISTEL, Adriana Meirelles. Ao final
de dois meses de discussão o que se tinha de
resultado era uma proposta indecorosa: Utilizar o superávit existente no plano previdenciário (PBS-A) para cobrir o déficit do Plano Assistencial (PAMA), sem cancelamento de reajustes, sem retorno de suspensos! Pela proposta, R$ 3.042.000.000,00 (Três Bilhões e quarenta e dois milhões, você não leu errado, é
isto mesmo) serão transferidos para o PAMA.
São aproximadamente R$ 160.000,00 por aposentado. É um valor altíssimo para um plano
de saúde de baixa qualidade, devido à má administração.
Na reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 30 de setembro, o Diretor Presidente da
Sistel, informou que o equacionamento do déficit do PAMA, será resolvido criando-se o Fundo
de Compensação e Solvência ao qual se transferirá o Superávit do PBS-A, apesar de que medidas referentes ao PAMA, são de definição exclusiva da Diretoria Executiva da Sistel e não estarem sujeitas a aprovação do Conselho. Os Conselheiros Eleitos Burlamaqui, Cleomar e Ezequias manifestaram-se formalmente contra a decisão,
ilegal da Diretoria Executiva da Sistel e os oito

Conselheiros indicados pelas patrocinadoras
manifestaram-se a favor, juntamente com o Conselheiro de São Paulo.
A SISTEL usou como justificativa para utilizar
o superávit do PBS-A, a sentença de uma Ação
Judicial que a FENAPAS impetrou em 2001, mas
esqueceu da primeira parte da sentença: “1) reconhecido o direito dos aposentados e assistidos de continuarem usufruindo do PAMA, como
foi constituído, ...2) .... 3)..... providenciar a
transferência de valores do Fundo de Compensação e Solvência para o PAMA, até suprir eventual déficit.”. No Regulamento do PAMA como
foi constituído e no Regulamento do PBS-A, está

bem claro que a responsabilidade do Custeio é
das patrocinadoras e a sentença não manda constituir o FCS, mas como o FCS só existe no “Acordo de Patrocinadoras”, a sentença confirma a responsabilidade das patrocinadoras no Custeio do PAMA, o que nada tem haver com o superávit do PBS-A.
É importante destacar que a FENAPAS entrou,
no dia 25 de setembro, com uma Ação Judicial
para a liberação de 100% do superávit para os
aposentados, portanto não se pode afirmar que o
assunto está encerrado.
Veja a Manifestação dos Conselheiros Burlamaqui, Cleomar e Ezequias no site da ASTELPAR.

NOTÍCIAS DO SUPERÁVIT DO PBS-A
Depois de tantos anos decorridos nossa paciência se esgotou. Não dava mais para esperar.
Foram muitas idas e vindas sem que se vislumbrasse uma solução.
O alto valor do Superávit despertou a cobiça das patrocinadoras. Empresas que nunca contribuíram para o plano, que querem apoderar-se da metade, melhor dito, de todo o Superávit do PBS-A,
para cobrir as suas responsabilidades de Custeio do Plano de Saúde PAMA.
A SISTEL joga no time das patrocinadoras. Afinal, seus Diretores são nomeados por elas. Lá, só
podemos contar com os Conselheiros Eleitos pelos aposentados, que são minoria nos Conselhos.
O Fundo de Compensação e Solvência é ilegal e o uso pretendido pela Sistel também é ilegal, logo
no dia 25 de setembro, a FENAPAS ajuizou uma ação para fazer valer o direito dos Aposentados e
Pensionistas do PBS-A. Sabemos que a justiça é lenta e nem sempre justa. Porém, negociar com Oi,
Vivo/Telefônica, Telebrás, etc., em nada resultou, não foi dada alternativa.
Se a Sistel e patrocinadoras tiverem propostas menos leoninas, podemos ouvi-las!
Consulte sempre o site da ASTELPAR e saiba do andamento deste e de outros assuntos.

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR!
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05 de Dezembro almoço
De final de ano! Não perca
Já estão disponíveis na sede da Astelpar, os convites para a tradicional
festa de encerramento e confraternização de final de ano.
O cardápio será o tradicional da colônia de Santa Felicidade, acompanhado de vinho da casa, refrigerantes e uma
deliciosa sobremesa. Logo após o almoço teremos sorteio de muitos brindes e um show surpresa.
Como nos anos anteriores as mesas serão numeradas e você com seus amigos poderão sentar juntos.
A escolha da mesa será feita quando adquirido os convites
LOCAL E PREÇOS
Local Restaurante Dom Antonio – Santa Felicidade horário início às 11:30min.
Preços: Associado e 01 acompanhante R$ 25,00 por pessoa.
Demais acompanhantes e Não Associados R$ 60,00 por pessoa.

ASSOCIADO: VENHA PARTICIPAR DOS NOSSOS ALMOÇOS DE NATAL!

Curitiba - Novembro/2015
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Itá - SC

Caldas Imperatriz - SC

Águas Termais de Verê fecha calendário de viagens 2015
Apesar de um ano de
dificuldades a Astelpar
cumpriu o calendário
de viagens estipulado
para este ano;
Março – Natal e João Pessoa
Maio – Ilha do Mel
Junho- Aguas termais de ITÁ
Agosto – Caldas da Imperatriz
Hotel Plaza
Outubro – Águas de Verê

PARTICIPEM TAMBÉM
DESSAS VIAGENS.
VALE A PENA....

Verê - PR

Natal - RN

Natal - RN

Natal - RN

Verê - PR

Caldas - SC

Verê - PR

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR!
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INFORMATIVO
JURÍDICO
Justiça do
Trabalho
restabelece
plano de saúde
de esposa de
trabalhador
falecido
Uma ação do Escritório de Advocacia Declatra garantiu que a viúva
de um aposentado do Termo do Contrato Atípico (TRCA), da Telepar, hoje
Oi S/A tenha seu plano de saúde
restabelecido. Ela teve seu benefício suspenso após o falecimento do
cônjugue o que foi revertido após um
pedido de antecipação de tutela impetrado por advogados do escritório. “Provamos à Justiça do Trabalho que o plano de saúde não era
apenas um direito da viúva, como
tinha caráter emergencial, portanto
a suspensão do benefício configurava uma grave lesão aos direitos
trabalhistas. Desta forma conseguimos a antecipação de tutela e o
pronto restabelecimento dos direitos que lhe eram devidos”, explica
o advogado do escritório, Marcelo
Giovani Batista Maia.

NOVOS
SÓCIOS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Aposentado do Termo Contrato Atípico (TRCA), da
Telepar, hoje Oi S/A, ganha em primeira instancia direito de receber auxílio-alimentação como se estivesse na ativa.
O Escritório de Advocacia Declatra está representando mais de uma centena de aposentados que ingressaram na justiça pleiteando este benefício.
Maiores informações com Angélica, ASTELPAR, telefone (41) 3224-2367, nas terças e quintas-feiras.

Acordo Coletivo
2016/2017
Em Assembleia do Sinttel-PR de 22/09/2015 foi definida a pauta de reivindicações a ser apresentada à Oi.
Quando tivermos uma proposta da Oi, para a avaliação
e deliberação, faremos a devida convocação dos Aposentados para a Assembleia, fiquem atentos. Será indispensável o comparecimento e união de cada um de
nós em favor de todo o grupo do qual participamos.
Quanto maior o número de aposentados presentes à
Assembleia, tanto melhor para tomada de decisão para
esta e para outras negociações com a Oi.
Veja no Site da Astelpar a Pauta de Reivindicações de 22/09/15

GUTTEMBERG ANDRADE
03/03/2015
CURITIBA/PR
LEONIDA FRIDA HOFMANN
18/03/2015
CURITIBA/PR
SUELI DO ROCIO
MARCHIORO MIKNAS
17/03/2015
CURITIBA/PR
ROSELI DA SILVA
09/04/2015
CURITIBA/PR
ANTONIO CARDOSO
PRSTES I
29/04/2015
COLOMBO/PR
ROSICLER APARECIDA
MONÇALVES SERENATO
30/09/2015
PONTA GROSSA/PR
VALDINEI JOSÉ FERRARI
07/10/2015
CURITIBA/PR

Clínica e Cirurgia de Olhos
Rego Barros Oculistas Associados
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.

Tel.

3015-6616

e

3022-8388

É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS!

Curitiba - Novembro/2015

ASTELPAR informa

9

ELEIÇÕES ASTELPAR
TRIÊNIO
2016 / 2017 / 2018

Astelpar organiza livro
sobre a história da Telepar
A história da Telepar vai ser contada
em livro. Uma comissão nomeada pela
Astelpar está trabalhando na primeira fase
da obra, que consiste no levantamento
dos principais temas a serem abordados,
na indicação das fontes de pesquisa e na
preparação da listagem das pessoas a
serem ouvidas sobre a existência da empresa, bem como dos períodos mais relevantes que antecederam a sua criação
e, ainda, o processo da privatização.
Em sucessivas reuniões que vêm
ocorrendo na Astelpar, os membros da
comissão – José Francisco Cunha, Paulo Bond, Israel Kravetz e Walter W.
Schmidt – examinam detalhadamente os
acontecimentos que marcaram os 35 anos
da Telepar (1963-1998) e estão montando resumos sobre as atividades de cada

área da empresa, desde as dificuldades
e os desafios enfrentados até os seus momentos mais significativos. O levantamento dos fatos históricos e os resumos
servirão de base para a segunda etapa
do trabalho, que são as entrevistas, depoimentos e pesquisas em documentos,
livros, jornais, revistas e publicações
especializadas, como relatórios da diretoria da empresa e da Telebrás.
Ponto importante do livro será o espaço destinado aos depoimentos espontâneos de ex-teleparianos. Oportunamente, a Astelpar fará um comunicado, provavelmente por meio das redes sociais,
com orientações para que os que desejarem participar da publicação.
O livro terá a chancela oficial da
Astelpar.

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Centro de Harmonia do Ser
· Massoterapia e Estética
· Quiropraxia
· Psicologia
· Nutrição
· Terapias Holísticas
e Estética Facial

Lentes e Armações
Preços especiais
para associados

Convênio com a ASTELPAR
Atendimento aos associados e dependentes
(crianças, adolescentes, adultos,
casal e idosos)

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

Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

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

SAÚDE = QUALIDADE DE VIDA!

Curitiba - Novembro/2015
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SUGESTÕES PARA VIAGENS EM 2016

Caldas imperatriz

Lençóes Maranhenses

Aparecida do Norte

Buenos Aires

SORTEIO
No dia 05/12, durante o Almoço de Confraternização haverá o
sorteio de 1 TV 40 polegadas para todos os Associados que
estiverem com suas mensalidades em dia.
MANTENHA ATUALIZADO SEU CADASTRO!

Curitiba - Novembro/2015
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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, na rua Ermelino de Leão, 18 (ao lado da ASTELPAR), Centro, Curitiba.
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.

ABR - MAI - JUN - JUL - AGO e SET/15

CURTA NO FACE BOOK A PÁGINA DA ASTELPAR!

Curitiba - Novembro/2015
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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, na rua Ermelino de Leão, 18 (ao lado da ASTELPAR), Centro, Curitiba.
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.

ABR - MAI - JUN - JUL - AGO e SET/15

VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!

