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EDITORIAL
EDITORIAL
Nesta edição, além de abordarmos assuntos como a AGO, (que
aprovou as Demonstrações Financeiras, com Parecer do Conselho
Fiscal) e AGE, (que aprovou proposta de alteração de atendimento
para meio expediente da ASTELPAR a partir de 01 de agosto de
2018 das 8:00 às 12:45). Passeios, o Livro da história da
TELEPAR e o Almoço de final de ano, trazemos ainda os seguintes
assuntos: Saldo do Superávit da Atlântico, Recuperação Judicial
da OI, Manifesto dos Participantes de Fundo de Pensão
(ANAPAR), Encerramento do mandato da atual Diretoria da
ASTELPAR em 31/12/2018. Como esta Diretoria se encontra
em final de gestão, convocamos os associados a participarem da
eleição, tanto como eleitores, como também para participar da
administração da Associação, como candidatos aos cargos, vindo
a cooperar para a continuação da ASTELPAR. (Vejam o período
do mandato e datas para inscrição pg. 05). No dia 11/07/2018,
recebemos uma carta da SISTEL, rescindindo de forma unilateral
e imediata, o convenio de Descontos de Contribuições nº200/15/
2002, celebrado entre aquela Fundação e a ASTELPAR em 18/
06/2002. Em virtude dessa rescisão, vamos precisar e contar com
a compreensão de nossos Associados no novo sistema de cobrança
das mensalidades. (Veja Artigo pg. 05). O almoço de Natal já tem
data, e o convite se encontra na pag. 11 dessa edição, na ocasião,
em que esta diretoria encerrara o seu mandato, daremos posse
para a Nova Diretoria. No final dessa edição, você encontra um
artigo detalhado sobre Micro fisioterapia, você já ouviu falar?
(Leia, é muito interessante). Não esqueçam de usar o site da
ASTELPAR e da FENAPAS. Nossos Atendentes e Diretores estão
à sua disposição via telefone ou pessoalmente, venha tomar um
café conosco e fique bem informado.
Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

TELEFONES ÚTEIS
www.astelpar.org.br

ATENÇÃO
NOVO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DA ASTELPAR
Conforme noticiado no Jornal ASTELPAR 72, a Diretoria definiu
várias medidas para reduzir despesas possibilitando a manutenção
do valor das mensalidades, congeladas desde o ano de 2009.
Uma das alterações se refere ao horário de atendimento de nossa
Associação. Realizamos uma pesquisa junto aos Associados na
qual ficou demonstrada a preferência pelo expediente matutino.
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de junho de
2018, foi aprovado o seguinte horário:

A PARTIR DE 1º de Agosto de 2018
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NOTÍCIAS FUNDAÇÃO SISTEL

– ELEIÇÕES SISTEL –

PARANÁ É EXEMPLO
A SER SEGUIDO
No mês de março ocorreu a eleição para os Conselhos Deliberativo
e Fiscal da Fundação Sistel e, novamente, o Paraná foi o Estado mais
participativo. Fomos campeões no percentual de votação, atingindo
um índice próximo a 35%. A média nacional ficou em torno de 23%
Mesmo assim, entendemos que, pela importância da participação nos
Conselhos, os aposentados deveriam ter uma participação muito
maior na votação. A função dos Conselheiros é decidir as principais
questões da Fundação e fiscalizar seus atos. As chapas apoiadas pelas
Associações Estaduais e pela FENAPAS foram amplamente vitoriosas. Para o Conselho Fiscal da SISTEL, foram eleitos nossos Diretores
Cleomar Justiniano Gaspar e Luiz Fernando Torres Cardozo para uma
das vagas e Sergio Girão, Diretor da Associação de Aposentados do
Rio de Janeiro para a outra vaga. Para o Conselho Deliberativo foram
eleitos Flordeliz Moura Rios (Associação de Minas Gerais), Ezequias
Ferreira (Associação de Brasília) e Carlos Alberto Burlamaqui (Associação do Rio de Janeiro).

PAGAMENTOS E BOLETOS DO PLANO
DE SAÚDE DA SISTEL – 2º SEMESTRE 2018
EM DEZEMBRO SAI 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO DOS BOLETOS
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

30 (2ª feira)
30 (5ª feira)
28 (6ª feira)
30 (3ª feira)
29 (5ª feira)
20 (5ª feira)

12 (5ª feira)
13 (2ª feira)
12 (4ª feira)
15 (2ª feira)
12 (2ª feira)
10 (2ª feira)

DÉBITO EM CONTA
DOS BOLETOS
10 (3ª FEIRA)
09 (5ª feira)
10 (2ª feira)
10 (4ª feira)
08 (5ª feira)
06 (5ª feira)

PAGAMENTOS INSS ʹ 2º SEMESTRE 2018

FINAL
1E6
2E7
3E8
4E9
5E0

TABELA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO 2018
PARA BENEFÍCIO ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO
JUL/18
AGO/18
SET/18
OUT/18
1/AGO
3/SET
1/OUT
1/NOV
2/AGO
4/SET
2/OUT
5/NOV
3/AGO
5/SET
3/OUT
6/NOV
6/AGO
6/SET
4/OUT
7/NOV
7/AGO
10/SET
5/OUT
8/NOV

NOV/18
3/DEZ
4/DEZ
5/DEZ
6/DEZ
7/DEZ

DEZ/18
2/JAN
3/JAN
4/JAN
7/JAN
8/JAN

CUIDADO COM SEU
PLANO DE SAÚDE
O Regulamento do PAMA prevê que atraso de 60 dias, consecutivo ou não, no pagamento de boletos de despesas médicas/hospitalares, ocasiona o cancelamento automático do plano de saúde (PAMA-PAMA-PCE).
A SISTEL é extremamente rigorosa na observância das cláusulas do Regulamento. Cancelado o plano não há como reverter a situação.
Fique atento às datas de vencimento. Pague pontualmente
e evite aborrecimentos.

ASTELPAR - UNIÃO DE FORÇAS
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PBS-TCS e PBT-BrT Atlântico pagou Saldo do Superávit
Em Circular, de 10/01/2018, dirigida aos Assistidos (Aposentados ou Pensionistas) a Fundação Atlântico informou o pagamento, antecipado do Saldo Remanescente da Reserva Especial (Superávit) em Janeiro e Fevereiro de 2018.
O Saldo Remanescente do Superávit foi determinado por meio de Cálculo Atuarial, específico de cada Assistido. O pagamento do
Saldo desta forma foi proposto pela Diretoria Executiva, devidamente deliberado no Conselho Deliberativo e aprovado pela PREVIC.
Os valores foram pagos em Janeiro e Fevereiro, na condição de BAT, nas mesmas datas de pagamento dos benefícios de Suplementação,
Complementação ou Pensão.
OBS: O BAT (Benefício Adicional Temporário) vinha sendo pago mensalmente desde 05/2015.

CONSEQUÊNCIAS AOS
APOSENTADOS DA ASTELPAR APÓS
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OI
Conforme amplamente divulgado pelos
meios de comunicação, a empresa Oi S.A (antiga TELEPAR) ingressou com pedido de Recuperação Judicial, na data de 20.06.2016. Tal
pedido decorreu dos problemas financeiros que
a empresa ainda atravessa, causando morosidade àqueles que detêm ações em face da empresa, como os aposentados filiados à ASTELPAR.
Referido Plano de recuperação judicial, distribuído à 07ª Vara Empresarial (antiga Vara de
Falências) do Estado do Rio de Janeiro. Restou
determinada a suspensão de todas as execuções
que tramitavam contra a OI S.A (recuperanda),
por 180 dias causando apreensão e prejuízos aos
trabalhadores aposentados e que tinham expectativa de receber os valores nos processos em
prazo mais célere.
Assim, contrariando a lei de falência e recuperação judicial (Lei 11.101/2005), que prevê o prazo máximo de 180 dias úteis de suspensão das execuções, o Juízo responsável pela
Recuperação Judicial prorrogou a referida suspensão por mais 180 dias ou até que ocorresse a
Assembleia Geral de Credores.
A Assembleia Geral de Credores ocorreu na
data de 19.12.2017, com a aprovação do Plano
de Recuperação Judicial apresentado pela Empresa e apenas na data de 05.02.2018 houve sua
homologação pelo juízo da 07ª Vara de Falências.
O malfadado plano -aprovado pelos credores- prevê um período de carência de 180 dias
corridos para que se iniciem os pagamentos dos
débitos trabalhistas, ou seja, a empresa deverá
iniciar os pagamentos das ações decorrentes da
Justiça do Trabalho (como aquelas dos trabalhadores aposentados, representados pela ASTELPAR) em 05.08.2018.
Importa destacar, que além do período de
carência de 180 dias corridos, o plano prevê,
ainda, o pagamento sucessivo em 05 parcelas
iguais e mensais, INICIANDO-SE em agosto de
2018.
Durante este périplo judicial o escritório de
Advocacia DECLATRA, que atua juntamente
com a ASTELPAR perante a OI S.A, não poupou esforços para minimizar os prejuízos dos
aposentados, atuando de forma enérgica contra
as arbitrariedades ocorridas durante este processo de Recuperação Judicial, inclusive fazendo
convênio com escritório falimentar, para a defesa conjunta do interesse dos trabalhadores, comparecendo à assembléia de credores no RJ, assevera o Advogado Vinicius Abati, que atua com
exclusividade nestas causas.
Com a eminência do inicio dos pagamentos

das ações movidas em face da Oi é necessário
destacar como ocorrerão os pagamentos, nos
moldes elencados no plano de recuperação judicial:
i) o pagamento deverá ocorrer em 05 parcelas iguais, mensais e sucessivas, após o decurso
do prazo de 180 dias, a contar da homologação
do plano de recuperação (05.02.2018), está regra atinge os créditos que constam na relação
de credores apresentada pela empresa e impugnados pelos advogados da ASTELPAR;;
ii) para os processos que ainda tramitam na
Justiça do Trabalho e não possuem o trânsito
em julgado (pendente ou cabível algum recurso
ainda), o prazo de carência se iniciará com o
esgotamento de todas as medidas judiciais cabíveis, prazo de 180 dias de carência.
iii) para os processos que possuírem depósitos judiciais, haverá a liberação do valor depositado e caso o valor existente nos autos não
seja suficiente para saldar a totalidade do débito, o pagamento do valor remanescente se dará
em 05 parcelas, iguais, mensais e sucessivas,
na forma descrita acima.
Ainda, relevante ressaltar, que os pagamentos serão realizados nos próprios autos trabalhistas, mediante depósito da Oi S.A, fato que
dará celeridade o pagamento de todos os associados da ASTELPAR.
A recuperação judicial enfrentada pelo Oi,
serve para o molde da empresa se reestruturar
com os credores, reconstruindo os moldes de
retomar sua saúde financeira e consiga permanecendo no mercado de Telecomunicações, como
empresa pioneira brasileira, neste ramo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A boa notícia é que com a recuperação
judicial aprovada e em andamento, a empresa honrará suas dívidas conforme se comprometeu no plano de recuperação judicial homologado, que deve ser cumprido à risca, em
face do comprometimento da recuperanda
com os credores e a própria sociedade.
Diante deste fato e por conseqüência lógica, a aprovação do plano de recuperação
judicial e o inicio dos pagamentos vetorizam
a retomada da empresa no mercado de Telecomunicações nacional e todos os credores da
OI S.A, tem seus créditos trabalhistas assegurados.
A ASTELPAR e a DECLATRA, estiveram e estarão atentos à preservação de todos
os direitos dos associados e associadas da entidade, observando o estrito cumprimento do
que restou acordado na Recuperação Judicial levada a efeito.

ps: LINHA CRONOLÓGICA DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS
- Junho de 2016: Oi ingressa com pedido de Recuperação Judicial no Rio de Janeiro e início do
primeiro prazo de 180 dias
- Dezembro de 2017: Aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores
- Fevereiro de 2018: Homologação do Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo Empresarial do Rio de
Janeiro, com início da carência de 180 dias corridos para pagamento.
- Agosto de 2018: Encerra o novo prazo de carência dado pela Justiça para início das execuções, que
já estiverem encerradas.

MANIFESTO DOS PARTICIPANTES
DE FUNDOS DE PENSÃO (RESUMO)
Os representantes dos 3,5 milhões de
participantes ativos, aposentados e pensionistas, reunidos no XIX Congresso Nacional
dos Participantes de Fundos de Pensão(da
ANAPAR), manifestam grande preocupação
com o momento político e econômico brasileiro e com os rumos da previdência social e
complementar em nosso país.
Diante dos fatos e com o objetivo de resistir aos ataques e preservar os direitos dos
trabalhadores, os participantes presentes ao
XIX Congresso (da ANAPAR) tomam os seguintes posicionamentos:
I. Continuaremos a luta contra a Reforma da Previdência que elimina direitos e fragiliza os mecanismos de proteção social aos
trabalhadores.
II. Lutaremos pela democratização dos
fundos de pensão e pela paridade em todas
as instâncias de decisão sem voto de qualidade.
III. Exigiremos da Previc e dos patrocinadores que cumpram a legislação e as normas
editadas pelo Congresso Nacional e órgãos
reguladores competentes.
IV. Lutaremos pela volta do Ministério da
Previdência Social com o controle da elaboração das políticas de previdência social e
complementar e das atividades do CNPC e
da CRPC.
V. Lutaremos contra a aprovação do PLP
268/2016, que reduz a representação dos participantes e entrega a gestão do patrimônio
ao mercado financeiro.
VI. Defenderemos a aprovação do PLP 84/
2015, que propõe a paridade em todos os órgãos de gestão dos fundos de pensão sem voto
de qualidade e aumenta o poder de decisão e
fiscalização dos participantes.
VII. Defenderemos a permanência do piso
de um salário mínimo para todo benefício pre-

videnciário, o resgate da política de valorização do salário mínimo e a correção dos benefícios superiores a um salário mínimo.
VIII. Defenderemos o fortalecimento das
prerrogativas do Conselho Fiscal em oposição à interferência de auditorias que usurpem
as suas funções e encarecem a administração
dos planos de previdência.
IX. Seremos contra a unificação da Previc e da Susep, que procura favorecer o capital financeiro.
X. Lutaremos contra as decisões da Previc de impedir a posse de dirigentes eleitos,
medida que atenta contra a decisão democrática dos participantes.
Os ataques são muitos e se faz necessária a reação firme dos participantes ativos,
aposentados e pensionistas, da Anapar, dos
sindicatos, associações e entidades representativas, das federações de trabalhadores e das
centrais sindicais. É preciso organizar estas
lutas em várias frentes e a Anapar deve encabeçar este movimento de defesa da previdência pública e complementar.
Neste ano eleitoral, quando os cidadãos
brasileiros escolhem o próximo presidente da
república, senadores e deputados, apresentamos estas demandas e reivindicações, para
que os candidatos possam se identificar com
a nossa causa e se comprometer com o seu
atendimento. Todos os participantes ativos,
aposentados e pensionistas estarão atentos
ao programa dos candidatos e os participantes deverão votar naqueles que assumam
compromisso efetivo com a defesa dos direitos e interesses desta comunidade desses milhões de cidadãos brasileiros.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018.
Veja o MANIFESTO
COMPLETO
no Site da ASTELPAR

PAGAMENTO FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
2º SEMESTRE 2018
Mês ...................................................................... Pgto de Benefício
JULH0........................................................................... 30 (2ª feira)
AGOSTO ...................................................................... 30 (5ª feira)
SETEMBRO ................................................................ 27 (5ª feira)
OUTUBRO ................................................................... 30 (3ª feira)
NOVEMBRO ............................................................... 29 (5ª feira)
DEZEMBRO ................................................................ 20 (5ª feira)
DEZEMBRO - 2ª parcela 13o salário ......................... 20 (5ª feira)

FALE COM A ASTELPAR! ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR
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ONDE VOCÊ ESTÁ?

NOVOS
ASSOCIADOS

SEU ENDEREÇO ESTÁ ATUALIZADO?
E SEU TELEFONE? VOCÊ TEM E-MAIL?
É IMPORTANTE VOCÊ MANTER ATUALIZADO SEUS DADOS CADASTRAIS, LIGUE PARA
A ASSOCIAÇÃO E CONFIRME SEUS DADOS COM A CIDINHA (041)3224-2367 / 3013-2677

FALECIMENTOS
JUNHO/2018
Aldomar Weigert
PBS-A – CURITIBA-PR
*19/04/1941 +13/06/2018
Agacyr Cordeiro de Azevedo
CA – CURITIBA-PR
*27/07/1929 +11/06/2018
Antonio Tait
TEL-NO – MARINGÁ-PR
* 22/01/1937 +04/06/2018

MAIO/2018
Josefa Romanniuk
INSS – CURITIBA-PR
* 27/05/1935 +24/05/2018

DIRETORIA ENCERRA
MANDATO NO FINAL
DESTE ANO
A atual Diretoria de nossa Associação encerra seu mandato em 31
de Dezembro do corrente ano. Em 28 de Novembro haverá Assembleia
Geral Extraordinária para eleger os novos Diretores para o mandato
que compreende o período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2022. Conforme determina o Estatuto os interessados em se
candidatar devem inscrever as chapas até o dia 31 de Outubro de 2018.

ATENÇÃO
MENSALIDADE
ASTELPAR –
DESCONTO EM FOLHA
FUNDAÇÃO SISTEL
A FUNDAÇÃO SISTEL decidiu unilateralmente, cancelar o desconto em folha das mensalidades das Associações Estaduais de Aposentados, a partir de julho/18, conforme comunicado aos associados
e à ASTELPAR.
Ficou claro o objetivo desta decisão: ENFRAQUECER AS ASSOCIAÇÕES e nossa representatividade, prejudicando os legítimos interesses dos Participantes e Aposentados.
Assim sendo, a ASTELPAR a partir do mês agosto emitirá boletos
trimestrais para o pagamento das mensalidades na rede bancária. O
vencimento dos boletos obedecerá à tabela abaixo:
Trimestre
Vencimento Boleto
Julho/Agosto/Setembro/2018 .............................. 20/Agosto/2018
Outubro/Novembro/Dezembro/2018 ..................... 20/Novembro/2018
O pagamento também poderá ser efetuado junto à ASTELPAR
através de cartão de débito ou crédito e em dinheiro.
Contamos com a colaboração de todos, pois a ASTELPAR depende
das mensalidades para arcar com as despesas de condomínio, luz, pessoal e outros gastos para a manutenção da Sede.
A sua pontualidade representará a sobrevivência da Associação.

MAIO/2018
Antonia Pereira Alves
PPBS-A – CURITIBA-PR
25/05/2018
Leoly Lydia Machuca Cardozo
PPBS-A – CURITIBA-PR
04/05/2018
FEVEREIRO/2018
Cleusa do Rocio Alberti Valenza
TRCA – CURITIBA-PR
23/02/2017
Nelson Augusto Trilo
TRCA – CURITIBA-PR
21/02/2018

ABRIL/2018
Amir Alves Lopes
PBS-A – CURITIBA-PR
*27/05/1937 +16/04/2018
MARÇO/2018
Celso Yoshitaka Tsukuda
PBS-TCS – CURITIBA-PR
*23/12/1948 +07/03/2018
Jose Carlos Torres Cardozo
PBS-A – CURITIBA-PR
*14/10/1938 +16/03/2018
Rose Mari Caetano Moreira
TRI – CURITIBA-PR
*01/03/1950 +22/03/2018

DEZEMBRO/2017
Nelcy de Lima Batista
INSS – CURITIBA-PR
18/12/2017

Ademar Alves
PBS-A – CURITIBA-PR
*20/01/1947 +26/03/2018

Vitalina Bel
INSS – CURITIBA-PR
05/12/2017

FEVEREIRO/2018
Cecilia Kloster Grzesczyczen
CA – PONTA GROSSA-PR
* 21/09/1938 +18/02/2018

NOVEMBRO/2017
Geraldo Strapasson Castanharo
INSS – CURITIBA-PR
16/11/2017
Antonio Carlos Muniz
INSS – CURITIBA-PR
01/11/2017
AGOSTO/2017
Tania Suelei Rego Barros
P-TRI – CURITIBA-PR
19/08/2017

JANEIRO/2018
Renato Luiz Santos Homem
PBS-A – CURITIBA-PR
* 14/11/1944 +30/01/2018
DEZEMBRO/2017
Constantino Siqueira Bueno
PBS-A – MORRETES-PR
* 09/10/1937 +08/12/2017
Hamilton Guerra Machado
CA – CURITIBA-PR
* 02/07/1948 +02/12/2017

JULHO/2017
Marcelo Pierdoná
INSS – CURITIBA-PR
31/07/2017

NOVEMBRO/2017
Antonio Mormul
PBS-A – CURITIBA-PR
* 05/02/1943 +28/11/2017

MAIO/2017
Ivete Sanitá do Valle
INSS – CURITIBA-PR
03/05/2017

OUTUBRO/2017
Marli Rosa Sucla Aguilera
CA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
* 08/12/1948 +08/10/2017

FEVEREIRO/2017
Lindamir da Silva Kaminski
PPBS-A – CURITIBA-PR
20/02/2017

SETEMBRO/2017
Antonio Carlos Chalusniaki
PBS-A – PARANAGUÁ-PR
* 20/01/1948 +21/09/2017

ASTELPAR, A UNIÃO DE FORÇAS
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PASSEIOS
PASSEIOS REALIZADOS

Praça Guaraqueçaba
Ilha das Peças

Caverna do Diabo

Nos dias 23, 24 e 25 de março de
2018, a Astelpar proporcionou aos seus
Associados um passeio bem diferente de
todos anteriormente feitos.
Após visita à Caverna do Diabo, realizamos o Passeio de Catamarã da Ilha
Comprida, pelo Mar Menor e Canal do
Varadouro, para Ilha das Peças,
Guaraqueçaba e retorno com parada na
Ilha do Cardoso.
Saída de Curitiba, rumo a cidade de
Eldorado, onde se situa a Caverna do
Diabo. O nome pode parecer estranho
e pode dar medo; mas a Caverna é
belíssima e seu interior lembra igrejas
estilo barroco. É permitida á visitação
de 700 metros, que representa menos
de 20% do tamanho da caverna. Estes
700 metros possuem iluminação artificial. Escadas, passarelas e pontes mostram seu interior. As visitas são feitas
acompanhadas de monitores residentes
nas proximidades. No final da tarde che-

gamos a Ilha Comprida inicio de nosso
passeio de Catamarã.
O Lagamar Iguape/Cananéia (SP) e o
complexo estuarino de Paranaguá (PR),
compreende várias unidades de preservação de Parques Nacionais e Estaduais tais
como: Parque Nacional do Superagüi, Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Parque
Estadual do Lagamar Estação Ecológica
Tupiniquins, Área de Proteção Ambiental
Cananéia-Iguape-Peruíbe, Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, Salto
Morato, entre outras. Este conjunto de
Parques e Áreas de Proteção, protegem a
integridade das nossas Áreas de Restinga
e de Mata Atlântica. A região se destaca
pelas belas paisagens naturais terrestres,
(montanhas) e marinho-costeiras, incluindo estuários, ilhas e praias. Nesta região
ainda vive a população caiçara que mantém viva a cultura local e conhecimentos
tradicionais seculares como a pesca
artesanal com cerco-fixo.

ÁGUAS DE PALMAS
Passeio ao Resort de Águas de Palmas em Governador Celso Ramos - SC
Localizada no Município de Governador Celso Ramos. O local surpreende com suas belezas naturais exuberantes.
Na entrada do Município uma baía povoada por uma colônia de pescadores.
Do outro lado, a praia de Palmas e o nascimento de um novo balneário com pequenos prédios, com ótimo padrão de
construção. Destacamos a piscina aquecida, hidromassagem, sauna, caminhadas em trilhas do hotel e do balneário, bingo,
baile, jogo de bocha, passeio no barco pirata e a visita à Fortaleza de Santa Cruz do Anhatomirim com seus canhões
protegendo a antiga Ilha do Desterro, hoje Ilha de Santa Catarina, onde se situa a linda Florianópolis.
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PASSEIOS
PASSEIOS E
E VIAGENS
VIAGENS 22ºº SEMESTRE
SEMESTRE 2200118
8

TERMAS DE GRAVATAL – SC (440KM)
Período: 27 A 30/08/2018
SAIDA DE CURITIBA:
27/08/2018 (2ª-feira) - Horário: 08H00
Local do embarque: Rua
Brigadeiro Franco, em frente ao
Shopping Curitiba.
SAIDA DO HOTEL: 30/
08/2018 (5ª-Feira) – Após o
almoço
Local do desembarque: O
mesmo do embarque.
PREÇO POR PESSOA EM
APARTAMENTO STANDARD
SUPERIOR:
DUPLO/CASAL OU TRIPLO:
SÓCIO:
R$ 1.290,00
NÃO SÓCIO: R$ 1.350,00
Hotel
SINGLE (Sócio ou não sócio):
R$1.690,00
FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou parcelado com cheques pré-datados, podendo o vencimento do último cheque ocorrer até 10/10/2018
INCLUSO: Transporte em ônibus especial para turismo, contendo ar condicionado, TV e DVD;
Plano Emergencial de Saúde em Viagem (Seguro); 03 noites de hospeda-

Termas

gem no Hotel Termas de Gravatal; 03 cafés da manhã, 03 almoços e 03 jantares. O Hotel oferece
aos hospedes as seguintes atividades: Caminhadas, Hidroginásticas, Quadra de Tênis, Cancha de
Bocha, Sala de Jogos e Bailes, etc.
ROUPÃO: O hotel fornece
com diária de R$ 4,00
PASSEIOS OPCIONAIS:
Serra do Rio do Rastro e São Martinho
NÃO INCLUSO: refeições
além das mencionadas, telefonemas, lavanderia, bebidas e demais
itens que não constem entre os
inclusos.
O QUE LEVAR: Documento
de identidade (original ou copia
autenticada), medicamentos normalmente usados, roupas e calça-

dos leve para caminhadas.
-O cronograma das atividades será apresentado pela equipe de recreação do
hotel.
RESERVAS:TERÇAS E QUINTAS FEIRAS COM NILDA - FONE: 30132677 / 3224-2367

FAZZENDA PARK - GASPAR
FAZZENDA PARK HOTEL – www.fazzenda.com.br -250Km de Curitiba
04 DIAS E 03 NOITES
SAÍDA: 08/10/2018 (Segunda Feira)
HORARIO: 08h00
LOCAL: Rua Brigadeiro Franco – em frente ao Shopping Curitiba
RETORNO: 11/10/2018 (Quinta Feira) – Após o almoço
DESEMBARQUE: No mesmo local do embarque.
PREÇO POR PESSOA
– EM APTO SUPERLUXO: 15 APTOS RESERVADOS.
SÓCIO
SINGLE (INDIVIDUAL): ... R$ 2.190,00
DUPLO/CASAL: ............... R$ 1.640,00
TRIPLO: ........................... R$ 1.480,00
– EM APTO STANDARD: 03 APTOS RESERVADOS.
SINGLE (INDIVIDUAL): ... R$ 1.830,00
DUPLO/CASAL: ............... R$ 1.450,00
TRIPLO: ........................... R$ 1.350,00

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO CLINICA SORRISUS
A ASTELPAR seguindo as diretrizes para 2018 (ampliação de Convênios), assinou contrato de parceria empresarial com a SORRISUS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS que concede o desconto de 15% para pagamentos a vista e 10% para pagamentos parcelados para
os Associados e familiares da ASTELPAR.
São vários endereços na cidade de Curitiba.
OBS: A clínica está restrita a cidade de Curitiba.

NÃO SÓCIO
SINGLE (INDIVIDUAL): .. R$ 2.230,00
DUPLO/CASAL: .............. R$ 1.690,00
TRIPLO: ........................... R$ 1.530,00
SINGLE (INDIVIDUAL): .. R$ 1.890,00
DUPLO/CASAL: .............. R$ 1.490,00
TRIPLO: ........................... R$ 1.390,00

FORMA DE PAGAMENTO:
À vista ou parcelado em ate 05 vezes com cheques pré - datados.
PARA PAGAMENTO COM CARTÕES DE CRÉDITO, ACRESCENTAR 5% AOS VALORES ACIMA.
INCLUSO: Transporte em ônibus Semi Leito; Seguro viagem; Lanche a bordo; Apoio acompanhante; 03
noites de hospedagem no Fazzenda Park Hotel, 03 cafés da manhã, 04 almoços, 03 lanches da tarde e
03 jantares.
Atividades diversas monitoradas pela equipe de recreação do Hotel.
Dois milhões de metros quadrados de natureza; Trilha ecológica; Piscina adulta e infantil; Passeio de
bicicleta; Passeio a cavalo e charrete; Salão de Jogos; Quadra de Esportes; Cancha de Bocha; Playground;
Pedalinhos; Pescaria; Equipe de recreadores que agendam atividades durante todo o dia; Academia;
Jacuzzis internas e externas; PISCINA AQUECIDA E COBERTA; Baile. Petisco na piscina (11h:00min –
12h:00min) – durante o petisco servimos chopp, caldo de cana e caipirinha a vontade.
NÃO INCLUSO: Refeições em trânsito, lavanderia, telefonemas e demais itens que não constem entre
os inclusos.
O QUE LEVAR:
Documento de identidade ORIGINAL, medicamentos normalmente usados, protetor solar, roupas de
banho, roupas e calçados leves para atividades diversas, como caminhadas, etc.
PARA RESERVAS: TERÇAS E QUINTAS COM NILDA - FONE: 3224-2367 / 3013-2677
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LIVRO
LIVRO DA
DA TELEPAR
TELEPAR

Livro sobre a Telepar vira realidade
Um sucesso. Essa é a síntese do que aconteceu
no dia 13 de dezembro de 2017 no Centro de
Eventos do Sistema Fiep, em Curitiba, por ocasião do lançamento do livro “Telepar, a revolução
das telecomunicações no Paraná”, publicado com
a chancela da Astelpar. Mais de 600 pessoas
prestigiaram o evento e entre elas estavam autoridades, empresários, representantes classistas,
patrocinadores e, é claro, centenas de teleparianos
e familiares.
Prometido em diversas oportunidades pela
Astelpar como a realização de um sonho, o livro
tornou-se realidade e é, na verdade, uma homenagem a todas as pessoas que dedicaram a sua
vida profissional à Telecomunicações do Paraná
S/A - Telepar desde o momento em que ela nasceu, em 1963, até a sua privatização em 1998. A
Telepar, nos seus quase 35 anos de existência como
empresa estatal, foi motivo de orgulho para o
Paraná e para o Brasil.
O lançamento do livro reuniu, num único
evento, várias ações, como uma cerimônia de
apresentação da obra, agradecimento aos patrocinadores, homenagens a teleparianos, homenagem póstuma aos companheiros que dedicaram
a vida à empresa, entrega de livros vendidos antecipadamente, venda de livros no local, exposição “Relíquias da Telepar”, show do “Mago das
Bolhas” feito pelo telepariano Celso Luiz

Johnsson, e sessão de autógrafos.O evento teve
como anfitrião o presidente da Astelpar, Luiz
Fernando Torres Cardozo, e entre as autoridades
estava o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo
Pimentel, neto de Paulo Cruz Pimentel, considerado o governador das Telecomunicações.
E, para surpresa geral dos participantes da festa, o livro apresentou em mais de 50 páginas a
relação de praticamente todos os empregados da
empresa, o que sensibilizou muitas pessoas.
Com a chancela da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes de Fundos de
Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná
(Astelpar), o livro foi escrito por
quatroteleparianos (o jornalista Walter W.
Schmidt, o relações-públicas José Francisco Cunha, o economista Paulo Arruda Bond, o engenheiro Israel Kravetz), mais o empresário Wilson
R. Pickler, fornecedor e parceiro da estatal durante muitos anos.
Durante mais de duas horas, os co-autores do
livro autografaram centenas de exemplares em
meio a teleparianos que se sentiram orgulhosos
pelo lançamento da obra e, também, pela feliz
oportunidade de rever amigos e companheiros de
trabalho.
Agradecimento
No dia 26 de janeiro 2018, na Sociedade dos
Amigos da Ucrânia, a Astelpar e a comissão

organizadora do livro promoveram jantar de confraternização em agradecimento às pessoas e instituições que, de uma maneira ou outra, colaboraram para a edição do livro. Participaram mais
de 70 pessoas, como a comunidade telepariana, o
presidente, diretores e empregados da Astelpar,
os valiosos patrocinadores, César Luiz Gonçalves,
representando o presidente do Sistema
Fecomércio (Darci Piana); Abílio de Oliveira
Santana e Hélio Bampi, vices-presidentes do Sistema Fiep; Canísio Miguel Morch, chefe de divisão da Biblioteca Pública do Paraná; Dulcinéia
Novaes, Gilberto Gil Bermudes e Luiz Fernando
Parracho da RPCTV; Luiz Felipe Souza, representando Gilson Bette da RICTV; e Kristiane
Rothstein do Sinaees Paraná. Na ocasião foi entregue, para cada patrocinador, o Balanço
Contábil do Projeto Livro “Telepar, a revolução
das telecomunicações no Paraná”.
Missão cumprida
Já no dia 2 maio 2018, os membros da comissão organizadora do livro cumpriram o seu último compromisso do “Projeto Livro”. Em reunião
com a diretoria da Astelpar, a comissão apresentou a prestação de contas do projeto, bem como
as impressões sobre odesenvolvimento do livro.
Em resumo, todas as etapas do projeto foram coroados com chave de ouro, com o balanço final
superando as expectativas.
No palco do auditório do
Centro de Eventos do
Sistema Fiep, após entrega
de livros personalizados. Da
esquerda para a direita:
Fujio Takamura, Israel
Kravetz, Paulo Arruda
Bond, Walter Werner
Schmidt, Wilson Raimundo
Pickler, Luiz Fernando
Torres Cardozo, Álvaro Dias
Junior, Elvira Motta,
Eduardo Pimentel, Abílio de
Oliveira Santana e Hélio
Bampi.

A capa do livro “Telepar, a revolução das
telecomunicações no Paraná” foi criada
pelo design gráfico Cide Gomes.

Centenas de pessoas prestigiaram o lançamento do livro sobre a história da Telepar no auditório doCentro de Eventos do
Sistema Fiep.
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LIVRO
LIVRO DA
DA TELEPAR
TELEPAR
Teleparianos
retirando livros
adquiridos
antecipadamente:
da esquerda para a
direita – Marciano
Juliano Rubel,
Valdinei Ferrari,
Eraldo Silvestrin,
Alencar José
Tortelli, Sérgio
Muschitz , Luiz
Teixeira e
PedroairBuest.

Grande número de teleparianos e familiares aglomerou-se para retirar livros adquiridos
antecipadamente.
A exposição
“Relíquias da
Telepar”,
instalada no
hall de entrada
do Centro de
Eventos do
Sistema Fiep,
despertou
muito interesse
de quem
participou do
lançamento do
livro.

Os co-autores José Francisco Cunha, Paulo
Arruda Bond e Walter Werner Schmidt.

O telepariano Celso Luiz Johnsson mostrou
toda a sua criatividade ao apresentar o Show
do Mago das Bolhas no hall de entrada do
Centro de Eventos do Sistema Fiep.

Jantar de confraternização - Equipe de Participantes
Mais de 70 pessoas participaram do jantar de confraternização promovido pela Astelpar e
comissão organizadora do livro na Sociedade dos Amigos da Ucrânia, em Curitiba.

Reunião Astelpar
& Comissão - Equipe
O hall de entrada do Centro de Eventos do Sistema Fiep foi totalmente ocupado pelas
pessoas que participaram do lançamento do livro sobre a história da Telepar.

Luiz Fernando Torres Cardozo, presidente da Astelpar, recebeu
das mãos de Israel Kravetz, um dos coautores do livro, a última ata e
o balanço contábil da comissão organizadora.

Diretoria da Astelpar

Longa fila formou-se diante da mesa de autógrafos: disputa pela assinatura dos co-autores
do livro.

(Luiz Fernando Torres Cardozo – presidente; Lis Gabardo
Waluszko – diretora Administrativo-Financeiro; Paulo Arruda Bond
– diretor Ação Social; Maria Lúcia Marques Bom – diretora Jurídica;
Cleomar Justiniano Gaspar – diretor de Planos Sistel e outros; e
Enrique Fernandez Aramburo Pardo – diretor de Planos Fundação
Atlântico; e os membros da comissão organizadora do livro (Walter
Werner Schmidt, José Francisco Cunha, Israel Kravetz, Paulo Arruda
Bond e Wilson Raimundo Pickler).
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DEPOIMENTOS NO FACEBOOK

país. Grande Abraço a todos colegas/amigos
da família telepariana.

Sérgio Czajkowski
Parabéns a todos, por este excelente Trabalho.
Guaracy Martins
Parabéns à comissão pela dedicação e esmero
na produção dessa bela obra, que nos permite
ter preservada a história de muitos momentos
vividos em nossa saudosa Telepar. Abraço em
todos!

DEPOIMENTOS DOS COAUTORES
E DO PRESIDENTE DA ASTELPAR
SOBRE O LIVRO DA TELEPAR

Raul Del Fiol
Uma vez mais meus efusivos cumprimentos
pelo êxito do livro!
Grande abraço para todos da Comissão
Organizadora.
Carlos Alberto Saldanha
Parabéns pela grande ideia!!!!!

Luiz Carlos Tarouco
Parabéns aos envolvidos nesse belo trabalho,
coisas assim, parece, unir ainda mais essa
gloriosa família TELEPARIANA

Heinz Ademar Knappmann
Parabéns a todos pela dedicação um abraço a
todos

Angélica Fonseca
Parabéns a todos os idealizadores...

Carlos Faedo
Parabéns a toda equipe, excelente trabalho.

Udo Decker
Parabéns a todos os idealizadores ...

“A História da TELEPAR
é inesgotável, mas, com certeza,
os membros da comissão fizeram
o melhor.”
José Francisco Cunha
Relações Públicas

Sueli Clarindo de Castro
Parabéns pela iniciativa José Francisco Cunha
e a todos idealizadores, muito grata por ter feito
parte desta equipe!!!

Mauro Olandoski
Parabéns à essa equipe constituída de pessoas
competentes.
Grande Abraço a todos.

Tibiriçá Krüger Moreira
Parabéns a esta equipe.
Ive Fagundes
Parabéns aos idealizadores.

“A História da TELEPAR é um
convite à leitura sobre algo que
realmente funcionou. Foi uma estatal
que deu certo.”
Walter Werner Schmidt
Jornalista e Advogado

Joacir Bonatto
Parabéns ao José Francisco Cunha, Walter
Schmidt, Israel Kravetz, Wilson Pickler e Paulo
Bond pela iniciativa e o sucesso de uma obra
deste porte, como a Historia da Telepar. Com
certeza outras virão.

Sidney Tavares
Parabéns pela bela iniciativa. A Telepar e os
teleparianos mereciam este registro e justa
homenagem por tudo que representaram de
forma digna e profissional para historia e
desenvolvimento das telecomunicações deste

Florisbela Lima Pasquini
Parabéns! A TELEPAR, foi o meu primeiro
emprego. Tenho muita saudade, pois a
TELEPAR com certeza era uma empresa de
primeiro mundo! Foi também o primeiro e único
emprego do meu esposo João Carlos Pasquini.
Abraço a todos!

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para associados

“Que o conteúdo dessa obra sirva
de exemplo aos nossos jovens.”
Israel Kravetz
Engenheiro Eletricista

“Sinto-me realizado por ter participado como os colegas na realização
desse maravilho livro.”
Paulo Arruda Bond
Economista

Fone: 3232-2560
Rua Alameda Dr
Dr.. Murici, 518

Curitiba - PR

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

“Acredito que legado de tamanha
dimensão deve ficar registrado nos
anais da história.”
Wilson Raimundo Pickler
Empresário

“Fazer certo na primeira vez foi a
marca da TELEPAR nesse livro.”
Luiz Fernando Torres Cardozo
Presidente da ASTELPAR

PREÇOS ESPECIAIS.
OS MENORES DA PRAÇA.

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

Almoço de Final de Ano tem
data definida: 08 de Dezembro

ALMOÇO DE FINAL DE ANO DE 2015

Convidamos nosso quadro associativo e familiares a participarem do nosso tradicional
almoço de Final de Ano no restaurante Dom Antonio, em Santa Felicidade com abertura do
salão às 11:30 horas e almoço previsto para às 13:00 horas. Os convites estarão a venda a
partir do dia 05/11/2018.
Os preços serão mantidos do evento anterior: R$30,00 para associados com direito a mais
um convite no mesmo valor.
Os convidados não Associados pagarão R$65,00, crianças até 06 anos não pagam e de 7 a
12 anos pagam R$20,00.
Nestes preços estão incluídos bebidas(refrigerante e vinho da casa) e a sobremesa. Este
ano teremos várias atrações e sorteios de brindes. Na oportunidade será empossada a Nova
Diretoria da ASTELPAR para o triênio 2019/20/21.
Importante – Os lugares são numerados e a capacidade do restaurante é de 300 pessoas.
Não deixe de participar deste evento e rever velhos amigos, matar as saudades e relembrar
aventuras e realizações de nossa querida TELEPAR.
ALMOÇO DE FINAL DE ANO DE 2012

ALMOÇO DE FINAL DE ANO DE 2014

ALMOÇO DE FINAL DE ANO DE 2017
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Você já ouviu falar da Microfisioterapia?
A Microfisioterapia é um método de prevenção, diagnostico e tratamento manual que se utiliza de um amplo
conhecimento da anatomia humana e de todos os tecidos embrionários para identificar a causa do sintoma orgânico, ou
seja, a “memória celular ”, e a partir desta identificação estimular o organismo em um processo de autocorreção.
Os fundamentos da Microfisioterapia são similares aos da Homeopatia e tem alguns princípios básicos de atuação:
Capacidade de Auto Cura do Organismo
Sabemos que todo organismo vivo busca constantemente a homeostase, ou seja, uma estabilidade interior que o protege em relação às agressões do
meio exterior e o permite estar em condição de equilíbrio orgânico e em estado de saúde.
Esse é um trabalho diário e silencioso do organismo que identifica o agressor-antígeno (considerando que agressão é todo e qualquer estímulo –
físico, tóxico, químico, ambiental, emocional- que
possa alterar o equilíbrio orgânico) e combate com
os anticorpos produzidos a partir desta identificação.
Memória Celular
No entanto, quando ocorrem agressões muito
fortes, sejam elas físicas, emocionais, tóxicas, químicas ou ambientais, ou que não são identificadas
pelo corpo, este não consegue reagir de maneira eficaz. Neste caso, a agressão deixa uma “cicatriz” nos
tecidos, ou seja, uma memória do acontecimento,
denominada de: MEMÓRIA CELULAR.
A somatória, ou repetição destes episódios podem trazer como conseqüência dores físicas, doenças e/ou sensação de enfraquecimento do organismo, reduzindo a capacidade orgânica e originando
as doenças e dores crônicas.
Correção
Na Microfisioterapia é realizada uma palpação
pelo terapeuta e a semelhança entre o instrumento
utilizado (as mãos do fisioterapeuta) e o corpo do
paciente. Neste momento o organismo tem a oportunidade de reconhecer o antígeno-agressor, retomando a memória celular do evento agressor, e iniciar a produção de anticorpos e todos os mecanismos de defesa possibilitando a reprogramação e a
reparação celular e a volta da vitalidade do tecido.
Princípio da Micropalpação
Na Microfisioterapia é realizada uma
micropalpacão pelo terapeuta. Com esta palpação
o microfisioterapeuta busca identificar os movimentos vitais de cada tecido corporal, desde os mais su-

perficiais (epiderme) até os mais profundos
(viscerais), sempre utilizando as duas mãos e com
diferentes tipos de palpações. O movimento vital
do tecido é restabelecido e identificado pelo
terapeuta, sendo que cada palpação corresponderá
a etiologias e abordagens terapêuticas diferentes.
Assim a Microfisioterapia, consiste em encontrar a causa primária de um sintoma ou doença e
estimular a auto-cura do organismo, por meio da
reprogramação celular e tecidual.
O que é necessário para a consulta?
Para a consulta é necessário que o paciente venha com roupas leves, pois os procedimentos são
realizados com o paciente vestido, deitado em uma
maca e em ambiente climatizado.
A consulta pode durar entre 45 a 90 minutos e
são necessários, em média, 3 consultas, com intervalos de 30 a 60 dias, para que o organismo tenha o
seu tempo para realizar as correções. No entanto os
resultados são perceptíveis, e muitas vezes definitivos para a superação do sintoma, desde a primeira
consulta.
De forma preventiva pode-se realizar uma sessão por ano, ou a cada 6 meses, ou quando tiver
algum novo sintoma agudo.
A Microfisioterapia é um método não invasivo,
que respeita os limites do organismo e, portanto,
pode ser aplicação desde o bebe até o idoso, sem
contra-indicação.
Após a Microfisioterapia se orienta ao paciente
descansar, ingerir liquido, especialmente água, para
hidratar as células, e respirar lenta e profundamente, para melhor oxigenação tecidual. Esses cuidados
irão facilitar o trabalho do organismo e potencializar
a eficácia do método.
O que a Microfisioterapia pode tratar
A Microfisioterapia pode beneficiar a todos os
indivíduos em qualquer idade, podendo ser aplicada de forma preventiva ou curativa, sem contraindicação.
A Microfisioterapia pode ser aplicada à transtor-

nos orgânicos, tais como:
Dores físicas: lombalgia, ciatalgia, cervicalgia, entre outras. Traumas físicos: entorse, contusão,
luxação, entre outros.
Patologias respiratórias: bronquite, asma.
Distúrbios viscerais: constipação intestinal, azias, refluxo, entre outras.
Patologias auto-imune: artrite reumatóide, lupus
eritematoso, fibromialgia
Patologias dermatológicas: alergias, dermatites
Alterações menstruais: dismenorreia,
endometriose
A Microfisioterapia também pode ser aplicada
aos casos de:
Depressão
Distúrbios do Sono
Síndrome do Pânico
Distúrbios Hormonais
Ansiedade, Fobias e Medos
Déficit de Atenção
Sempre se reportando aos sintomas físicos associados a tais casos.
É importante destacar que a Microfisioterapia
não se opõe aos tratamentos convencionais (medicamentos, cirurgias, terapias física ou psicológica)
podendo ser empregada como um tratamento complementar.
A Microfisioterapia pode ser empregada como
um tratamento isolado ou complementar a outras
técnicas.
Dra. Rosana Bond é formada em Fisioterapia pela
universidade PUC-PR, pós graduada pelo Instituto
do Coração – HCFMUSP, pós graduada em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina,
possui formação em Medicina Tradicional Chinesa
pela CEATA, é especialista no método RPG pelo
Instituto Philippe Souchard e formada em
Microfisioterapia pelo Instituto Salgado de Saúde
Integral.
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