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Editorial
Editorial
Nesta edição, estamos trazendo para os nossos associados através de alguns artigos, informações e esclarecimentos sobre as atividades
e decisões da direção da ASTELPAR, bem como
de assuntos de interesse que vão além da nossa
administração interna. No âmbito da administração da ASTELPAR, iniciamos informando sobre
as futuras edições de nosso Jornal; na sequencia comentamos algumas mudanças nas atividades sociais, que não foram muitas, mas necessárias, em virtude do momento da nossa economia. Como não poderíamos deixar de comentar,
o almoço de confraternização de fim de ano, já
tem data marcada. Como novidades, firmamos
convênio com a ECCO SALVA em condições favoráveis para o nosso associado e a implantação de um novo cadastro, para melhor atender
as necessidades de informação da ASTELPAR
e dos nossos associados. As Demonstrações Financeiras da ASTELPAR e o Plano Funeral, tiveram as suas contas aprovadas na Assembleia
Ordinária realizada no dia 09/08/2017. O programa de viagens também consta nesta edição. Não
percam. Artigos sobre informações externas muito importantes e de nosso interesse vocês vão
encontrar nesta edição, tais como: decisões recentes sobre a Ação da Cisão do PBS (Hecatombe); recomendações e orientações sobre as
Ações do Plano de Saúde PAMA e PCE; boas
notícias sobre a Recuperação Judicial da Oi. Não
deixem de ler. Veja também informações aos
Participantes do plano PBS-A sobre a Quitação
da Contribuição do Assistido - PBS-A. A comissão responsável pelo Livro "História da TELEPAR" já definiu data para o seu lançamento. Detalhes sobre o assunto nesta edição. Como informamos em nossos artigos, a partir de agora,
teremos jornais quando um assunto de grande interesse tenha que ser divulgado, por isso, solicitamos aos nossos associados, que utilizem os
meios de comunicação existentes, que estão à
disposição de todos, tais como: o Site da ASTELPAR e da FENAPAS, os nossos atendentes
e Diretores, via telefone ou pessoalmente. Venha tomar um café conosco e fique bem informado.

Astelpar, a união de forças!

Curitiba - Setembro/2017

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21/08/2017 APROVA
BALANÇO EXERCÍCIO 2016
PARECER DO CONSELHO FISCAL

NOVO CADASTRO ASTELPAR
O Cadastro de Associados da ASTELPAR já vinha há algum tempo apresentando
dificuldades para sua utilização, uma vez que não conseguíamos fazer as atualizações no
sistema que trariam melhor relacionamento com os associados.
Visando aprimorar nosso atendimento, investimos em uma nova Base de Dados,
para a qual migramos a Base antiga, mais amigável para o gerenciamento do nosso
Quadro de Associados, com mais facilidades de emissão de Boletos de Mensalidades,
Boletos de Seguro de Vida, gerenciamento das várias formas de pagamento de mensalidades, gerenciamento de comunicação, emissão de relatórios, e outros formas de comunicação com os associados.
Após pesquisa no mercado, contratamos uma empresa que já presta serviços para
várias associações/associações de classes/sindicatos tanto no Paraná quanto em diversas cidades do Brasil.
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Vitória na Ação
da Cisão do PBS!

Ao tomar conhecimento da Cisão do
PBS, realizada em janeiro de 2000, pela Sistel e novas Patrocinadoras, com a transferência de vários Planos resultantes para outras Fundações, descumprindo o Edital de
Licitação MC/BNDES nº 01/98 da privatização do Sistema Telebrás, a FENAPAS entrou
com uma Ação no Rio de Janeiro (processo
nº 0021721-30-2005.8.19.0001, conhecido
como “Hecatombe”).
Tivemos êxito em primeira instância. Resumindo a sentença obriga as rés (patrocinadoras e Sistel) a cumprirem o disposto no
Edital de Licitação e cancelar todas as alterações introduzidas posteriormente à privatização, para todos os empregados registrados
nas Empresas do Sistema Telebrás até 31/12/
1997. Sem dúvida, um triunfo dos Aposentados e Pensionistas. As rés apelaram.

Em 2015 a FENAPAS solicitou ao Judiciário que fosse tentada uma
Conciliação. Em 03/04/17,
ocorreu a sessão de mediação, na Vigésima Camara Civil, com os representantes de
todas as Patrocinadoras e a
Sistel, à exceção da TIM. Conclui-se que não existia nenhuma chance de acordo.
Em 12/07/2017 realizou-se
o julgamento da Apelação da
Ação, no Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro – vigésima câmara civil - sendo Relatora a
Desembargadora Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena. Com o voto
da Relatora, que foi acompanhado pela Presidente Maria Inês da Penha Gaspar, a favor
da Fenapas, negando provimento à apelação
das rés e mantendo na íntegra a sentença da
1ª instância, a votação ficou empatada em
dois a dois pois a quinta e última Desembargadora pediu vistas.
Em 10/08/17 o desempate a nosso favor
foi dado pela desembargadora Mônica Feldman de Mattos. A FENAPAS obteve a vitória
por 3 votos a 2, com a confirmação na integra da Sentença na Primeira Instância!
A luta ainda não terminou, mas estamos
cada vez mais otimistas que a justiça prevalecerá.
Aposentado ou Pensionista Associe-se
a uma Associação Afiliada da FENAPAS.

Ações do
Plano de Saúde
PAMA e PCE
Há alguns anos o plano de saúde da SISTEL PAMA
– PCE sofreu seguidos altos índices de reajustes nas
mensalidades tornando-o inacessível para grande
parte dos aposentados.
Muitas famílias ficaram sem plano, pois não conseguiam pagar as mensalidades.
Na defesa dos interesses de seus Associados a
ASTELPAR entrou com uma ação junto ao Escritório
Sidnei Machado Advogados Associados. No dia 10
de agosto de 2017, a Justiça do Trabalho não aceitou
recurso de nossa parte, restando a alternativa de se
impetrar nova ação na Justiça Civil. Veja artigo nesta
edição.
Na esfera nacional a FENAPAS entrou com uma
ação com o mesmo objetivo, a qual se encontra para
ser julgada em 2ª Instância, sem previsão de data.
Cabe informar que a SISTEL transferiu um alto
montante do superávit do PBS-A para o plano de saúde. Embora sejamos contra esta transferência, pois a
responsabilidade de cobertura do déficit do PAMA é
de responsabilidade das patrocinadoras, isto nos dá
um fôlego para solucionar o problema.
Alguns Aposentados têm conseguido, em ações
individuais, liminares contra a suspensão e cancelamento e reajuste das mensalidades do PAMA e do
PCE.
Recomendamos aos nossos Associados que não
solicitem o cancelamento de seus planos de Saúde
PAMA ou PCE e que em caso de terem o Plano
suspenso, cancelado ou não conseguirem mais arcar com os custos, que procurem a Associação para
uma análise da sua situação.

QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
DO ASSISTIDO - PBS-A
Os Participantes do plano PBS-A têm em seus contracheques um desconto mensal
classificado como CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDO.
Sempre que há superávits em um plano previdenciário, dentro das regras estabelecidas,
devem ser quitados os compromissos existentes.
O Plano PBS-A teve diversos superávits desde o ano de 2009.
Os seis Conselheiros Eleitos, Burlamaqui, Cleomar, Ezequias, Flor, Ítalo e Girão, desde o
final do ano passado, têm mantido tratativas no sentido de que este ônus seja quitado, com
a consequente melhoria nos benefícios mensais dos aposentados participantes do PBS-A.
Em 28 de junho de 2017, através da CT. 410/001/2017, obtivemos resposta informando
que o tema já está sendo avaliado juntamente com a revisão do plano para destinação e
distribuição do superávit.
Aguardamos a evolução do assunto para prestar as informações complementares.
Se obtivermos êxito, os participantes do Plano PBS-A deixarão de ter esse desconto e,
consequentemente, terão um aumento no benefício mensal.

ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OI
Os Advogados conveniados com a Astelpar e que estão conduzindo processos contra a OI, apresentaram ao Administrador
Judicial, após a publicação do Edital de Credores, pedidos de
divergências relativos aos valores apresentados e de Habilitações
dos créditos trabalhistas, de acordo com as exigências do Juízo
da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.
Foi também interposto Agravo de Instrumento solicitando a
tramitação preferencial com fundamento no Estatuto do Idoso.
Se eventualmente você for contatado por alguém sobre
Cadastramento ou Habilitação, entre em contato com a Angélica
na Astelpar.
Nos últimos dias a OI iniciou a convocação dos credores trabalhistas,
com créditos não superiores a 50 mil reais, a realizar acordos para o
pagamento dos débitos da empresa. Os débitos a serem pagos são
referentes às ações judiciais em andamento. Caso você possua crédito
por meio de ações judiciais impetradas por Advogados Conveniados
com a Astelpar, aguarde, pois comunicaremos oportunamente os próximos passos.
É uma notícia importante e uma vitória frente a todos os absurdos experimentados nos últimos meses, um esforço da Associação e dos nossos Advogados, que vem lutando por nossos
direitos.

NOTÍCIAS DO SUPERÁVIT DO PBS-A

Ainda não há novidades sobre a destinação do superávit do
plano previdenciário PBS-A.
Os Conselheiros eleitos, inclusive nosso Diretor Cleomar J.
Gaspar, têm interagido e acompanhado o assunto.
Em 23 de agosto de 2017, a
Diretoria da SISTEL enviou carta
em resposta a um pedido de informações dos Conselheiros
(veja a carta no site da ASTELPAR). A informação prestada, entretanto, não traz novidades. Ainda se aguarda o posicionamento
da TELEBRÁS para que o Regulamento do Plano possa sofrer as
alterações necessárias para que
haja a aprovação do processo.

Paralelamente, transita no Rio
de Janeiro uma Ação Civil que
defende que patrocinadoras de
planos previdenciários não têm
direito a superávits, exatamente
como defendem as nossas Associações de Aposentados filiados
à FENAPAS. A sentença de 1º grau
nos favorece. O nosso inimigo é
o tempo, pois decisões judiciais
no Brasil se arrastam por anos.
Os Conselheiros eleitos, Cleomar, Burlamaqui, Ezequias e Ítalo, apresentaram proposta de que
pelo menos 50% do superávit
seja distribuído aos aposentados
do PBS-A e que se aguarde a decisão judicial para dar destinação
ao restante.

ASTELPAR INFORMA
O tempo passa e tudo vai se modificando. Antigamente era um luxo ter um telefone. Havia o telegrama, o telex, o serviço de mensageiro, os orelhões.
Uma ligação interurbana levava horas para ser completada.
Tudo mudou. Hoje temos a telefonia móvel, a
internet, o e-mail, o whatsapp.
Não é mais necessário ir ao Correio, ao Banco e
você pode fazer compras sem sair de casa.
Até o mais antigo jornal paranaense praticamente
parou de circular.
E para nós não poderia ser diferente. Os custos
de impressão e de distribuição (correio) se tornaram
muito altos, o que nos leva a emitir o jornal quando
houver notícias e matérias que justifiquem a emissão
do jornal impresso.
Assumimos o compromisso de divulgar tudo o que
for necessário e importante, em nosso site.
E nossos Atendentes e Diretores continuam à sua
disposição para prestar toda a informação que se fizer necessária.
Coloque o site da ASTELPAR entre seus favoritos
e fique sempre bem informado.

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR
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Mudanças
nas atividades
sociais da
Astelpar
É política da Astelpar manter as contribuições
para a Associação no menor valor possível
sem afetar a qualidade de atendimento. Tanto
é verdade que estamos com nossa mensalidade congelada desde 2009.
Este ano, face a crise que o país atravessa e
os ajustes fiscais (aumentando impostos),
mais do que nunca a Diretoria aprovou a continuidade do valor da mensalidade e com diretriz de novos convênios na área de saúde para
que o Associado usufrua de valores praticados individualmente.
Atividade .............................. Como ficou
Jornal Impresso redução no número de edições
................... (AS NOTICIAS ESTARÃO NO SITE)
Aniversariantes do mês ... Suspenso temporariamente
Cartão de aniversário ........................ cancelado
Almoço de natal .......................... Sem alteração
Viagens/Passeios ........................ Sem alteração
Jantar mensal ............................. Sem alteração
Demais atividades da Associação - sem alteração.
A diretoria continua estudando outras medidas de
redução de custos que auxiliem a manutenção do
valor da contribuição mensal do Associado.
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CIRURGIA DE CATARATA:
ESCLARECENDO DÚVIDAS
Nosso Diretor, Paulo Bond utilizou, recentemente, o plano da Sul América para fazer a
cirurgia de catarata.
A Clínica que o atendeu utilizou lente importada e ele nada teve que pagar pelo procedimento.
Constatamos, em outros casos, que médicos cobraram por fora 3, 4 ou até 5 mil reais por
olho operado, alegando que o plano de saúde não cobre lente importada. Os aposentados pelo
Contrato Atípico, os tripartites e os PBT, que usam o plano SUL AMÉRICA da OI, podem ficar
tranqüilos que o plano de saúde cobre lente nacional ou importada.

Como Proceder:
Se você não conhece nenhuma clínica em Curitiba, a Cidinha, da ASTELPAR, tem referencias
deixadas por pacientes que já se submeteram a cirurgia com sucesso.
- Procure uma clínica credenciada pela Sul América.
- Todos os procedimentos como: Consulta, Exames, Cirurgia e Lentes importadas estão
cobertas pelo plano.
- Instrumentadora: é a única despesa que o plano não paga. O Paulo pagou R$ 150,00
cada olho. Estes valores são reembolsáveis mediante Recibo e Relatório da cirurgia. O reembolso é feito em 15 dias úteis. Caso a clínica credenciada pela Sul América quiser cobrar a
lente importada, não pague.
Ou o médico está desinformado ou está agindo de má fé.
Neste caso comunique a Sul América para as devidas sanções administrativas (até
descredenciamento da clínica).
ATENÇÃO: Quem tem o plano da SISTEL (Bradesco Saúde) tem cobertura diferente e a
lente importada é cobrada por fora.

ACORDOS COMERCIAIS
A Astelpar acertou com a
administração do Hotel Lancaster,
e com o Hotel Del Rey, tarifas
com desconto especiais para
facilitar a vinda de Teleparianos
do interior ou de outros estados
para o lançamento do livro
Telepar-Revolução das
telecomunicações no Paraná.
Evento que será realizado
dia 13 de dezembro de 2017.

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR
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FALECIMENTOS

Isenção
de Imposto
de Renda por
DOENÇA
GRAVE

JULHO - 2017
SINESIO ARISTEU DA LUZ
PBS-A - CURITIBA-PR
*03/09/1926 +27/07/2017
LUIZ LILO ARBAITER
PBS-A - CURITIBA-PR
*02/05/1944 +20/07/2017
RUBEM RAMMELT BARBOSA
TRIP - CURITIBA-PR
*23/10/1943 +10/07/2017
ANTONIETA MARIA MARTINS
P-CA - BIGUAÇU - SC
*03/10/1936 +05/07/2017

Isenção do Imposto de Renda aos portadores de doença grave confirmado
por laudo pericial emitidos por serviço médico oficial seja da União (SUS) dos
Estados ou do Distrito Federal, não devem mais conter a data de validade do
laudo, e se esta informação constar do documento poderá ser desconsiderado.
Conseqüentemente, o controle da doença deixa de ser efetuado, em razão de
não ser mais necessário controlar a presença dos sintomas ou a ocorrência de
recidiva da enfermidade.
Esta é parte do parecer emitido pela Receita Federal em resposta ao oficio nº
018/2017 – PRPREV/DPREV de 23 de junho de 2017.
Aos nossos aposentados/pensionistas que estão isentos do Imposto de Renda
por motivo de doença grave passa a ser por prazo indeterminado ou definitivo.
Até este parecer a cada 05 anos o paciente necessitava pegar um novo laudo e
submeter a pericia do INSS

NOVOS SÓCIOS
LINEU JOLY
PBS-A – CURITIBA-PR
04/11/2016
SETEMBRO – 2016
JOELMIR GASPARIN
INSS – MATINHOS-PR
06/09/2016
ELY JONSSON
INSS – PONTA GROSSA-PR
28/09/2016
JANEIRO – 2017
FERNANDO ANTONIO ALVES
INSS – CURITIBA-PR
12/01/2017
ANA DE FÁTIMA HOLLENWERGER
CA – COLOMBO-PR
30/01/2017
NOVEM BRO – 2016
ROSINHA ROSALINSKI
PBS-TCS – CURITIBA-PR
09/11/2016

IVETE SANITÁ DO VALE - INSS
LONDRINA/PR
03/05/2017
MARLLDA MARQUES MOREIRA
PPBSA - CURITIBA/PR
23/06/2017
MARCELO PIERDONÁ - INSS
CURITIBA/PR - 24/07/2017
TANIA SUELI REGO BARROS - PTRI
CURITIBA/PR - 16/08/2017

JUNHO - 2017
TARCISO SEVERINO DA COSTA
TRI - CURITIBA-PR
*21/02/1939 +25/06/2017
MAIO - 2017
TEREZA EZILDA Z.LOPES
P-CA - CURITIBA-PR
*15/02/1940 +25/05/2017
HELENA DEMETERCO
CA - CURITIBA-PR
*11/11/1933 +16/05/2017
ALBERTO LUIS FAVA
TRI-TIM - CURITIBA-PR
*28/05/1946 +05/05/2017
ABRIL - 2017
RIVADAR DA SILVA
INSS - CAMPO MARGO-PR
*05/01/1941 +20/04/2017
MARÇO 2017
JOÃO LUIZ REGO BARROS
PBS-TCS - CURITIBA-PR
*26/10/1947 +03/04/2017
DEZEMBRO 2016
AURELIANA MARTINS DA SILVA
PPBS-A - CURITIA-PR
*28/07/1942 +27/12/2016
OUTUBRO 2016
EDILER ARNAEZ GIMENEZ
TRCA - FOZ DO IGUAÇÚ - PR
*29/12/1942 +16/10/2016
SETEMBRO - 2016
OLIVIA COLONETTI
CA - CURITIBA-PR
*07/04/1933 +29/09/2016
IVO LEMOS
PBS-TCS - CURITIBA-PR
*04/06/1947 +23/09/2016
JURANDIR DOS SANTOS FAGUNDES
CA - UNIÃO DA VITÓRIA-PR
*04/02/1944 +11/09/2016

ACESSE O SITE DA ASTELPAR! WWW.ASTELPAR.ORG.BR
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Lançamento da “História da TELEPAR”:

O ACONTECIMENTO DO ANO
Já com quase dois anos de trabalho incansável na realização de
depoimentos gravados de 35 depoentes, totalizando 70 horas de gravação, dezenas de horas de pesquisas, em material interno e na biblioteca
pública e arquivo público, diversas reuniões e o colhimento de dezenas
de depoimentos espontâneos, a ASTELPAR por intermédio da Comissão Organizadora tem a grata satisfação de anunciar a data do lançamento do Livro “A História da TELEPAR” (significativo evento, considerado um dos mais arrojados da ASTELPAR e da Comissão que conduz
os trabalhos).
Graças a sensibilidade do Digníssimo Presidente da Federação das
Indústrias do Paraná – FIEP, Edson Campagnolo, atendendo pedido especial do Presidente da ASTELPAR Luiz Fernando Torres Cardozo – cessão de espaço e recepção dos convidados, lançamento da “História da
TELEPAR” será no dia 13 de dezembro desse ano (quarta-feira), das
16h às 20h, no Centro de Eventos Sistema FIEP – Campus da Indústria
– Avenida das Torres, 1.341 – Jardim Botânico.

A FIEP, a especial Parceira/Patrocinadora
A FIEP teve um excelente relacionamento de quase quatro décadas
havido entre o Sistema FIEP e a Telepar, seja na promoção e participação em programas esportivo e de cunho social, no treinamento de empregados da Telepar, na seleção de estagiários para as várias áreas da
Empresa, no incentivo à atração de indústrias da área de telecomunicações, ou na consagrada escolha anual do Operário Padrão, evento que
marcou época em nosso Estado e no Brasil.
A nossa especial parceira e anfitriã, a FIEP, nos honra e tem a gratidão dos Teleparianos em conceder a recepção dos convidados e a liberação do uso da magnifica infraestrutura da sede da FIEP (Átrio Central,
Espaço Executivo e Auditório para 234 pessoas), ambiente propício para
a realização desse acontecimento relevante e representativo para a comunidade paranaense.

Venda Antecipada
A venda antecipada do Livro viabiliza a entrada de recursos para a edição do livro, bem como ajuda a Comissão Organizadora a tomar
decisão sobre a quantidade da tiragem da edição do livro e dimensionar o número de participantes do evento, que receberão exemplares do
Livro no dia do lançamento.

Como adquirir o livro
Para Associados da Astelpar e de suas co-irmãs AATN e AATNO o preço é de R$ 60,00 (sessenta reais) e para Não Associado R$80,00. Os
associados do interior devem ter um depósito extra de R$ 15,00, para cada exemplar, referente a despesa da remessa postal. Os moradores de
Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel poderão se inscrever nas sedes de suas associações para uma remessa única, sem custo de
correio.
Segue abaixo os dados bancários para o depósito. O comprovante de depósito deve ser enviado ao email pesquisatelepar@gmail.com, para
a confirmação da aquisição.

Dados Bancários
- Banco – Caixa Econômica Federal
- Agência – 0368
- Operação – 003
- Conta Corrente – 6710-1
- Razão Social – Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes de Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná – ASTELPAR
- CNPJ – 03.419.899/0001-70

ACESSE O SITE DA ASTELPAR! WWW.ASTELPAR.ORG.BR
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ALMOÇO DE FINAL DE FINAL DE ANO JÁ TEM DATA
A nossa já tradicional festa de fim de ano será
realizada em Nove de Dezembro – sábado.
É a grande oportunidade que temos de rever velhos amigos, matar as saudades e relembrar aventuras e realizações da época da nossa querida
TELEPAR.
Para não onerar nossos Associados suspendemos algumas atividades sociais, mas manteremos
os preços do evento do ano anterior: R$ 30,00 para
os Associados, com direito a mais um convite no
mesmo valor. Os não associados pagarão R$ 60,00.
O local será no restaurante Dom Antônio, com
abertura do salão às 11:30 horas e almoço previsto
para 13:00 horas. Neste preço estão incluídas bebidas (refrigerante e vinho da casa) e a sobremesa.
Os convites estarão à venda a partir do dia Seis de
Novembro, na sede da Astelpar, com mesas numeradas. Na compra do convite do almoço o Associado receberá um convite gratuito para o coquetel de lançamento
do livro a HISTÓRIA DA TELEPAR para o dia 13 mês de
dezembro na sede da FIEP na Avenida das Torres.
Como sempre haverá sorteios de prêmios entre
os participantes.
Venha participar deste grande evento.

MOMENTOS MARCANTES DE NOSSAS VIAGENS
SUL DE MINAS

PIRATUBA SC

É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS
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NATAL LUZ - SERRA GAÚCHA 2017
HOTEL ESTRELAS DA SERRA – GRAMADO-RS
GRAMADO – CANELA – NOVA PETRÓPOLIS -CARLOS BARBOSA – BENTO GONÇALVES
PERIODO: 30/11 a 04/12/2017
EMBARQUE: 30/11/2017
LOCAL: Rua Brigadeiro Franco- em
frente ao Shopping Curitiba
HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00.
RETORNO: 04/12/2017 – Saída de
Bento Gonçalves: Após o almoço.
DESEMBARQUE: No mesmo local
do embarque.
INCLUSO: Transporte em ônibus
Especial para Turismo, contendo ar condicionado, TV e DVD;
Guia/Apoio acompanhante; Seguro
viagem; Lanche a bordo; 04 Noites de
Hospedagem no Hotel Estrelas da Serra, 04 Cafés da manhã e 04 Almoços;
Visita aos principais pontos turísticos
da Serra Gaúcha.

PASSEIO DE MARIA
FUMAÇA E SHOW
EPOPÉIA ITALIANA.
NÃO INCLUSO: Ingressos, Refeições em trânsito, Bebidas, telefonemas, lavanderia, taxas de visitações,
extras de caráter pessoal e demais
itens que não constem entre os inclusos.

PREÇO POR PESSOA:
EM APARTAMENTO DUPLO: Associado: R$ 1.970,00 e Não Associado:
R$ 2.050,00
EM APARTAMENTO TRIPLO: Associado: R$ 1.850,00 e Não Associado:
R$1.930,00
EM APARTAMENTO SINGLE: R$
2.830,00

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelado com CHEQUES: conforme abaixo:
Até 30/07/2017: 06 vezes com cheques
01 a 30/08/2017: 05 vezes com
cheques
APÓS 30/08/2017: 04 vezes com
cheques.
PARA PAGAMENTO COM CARTÕES
DE CREDITO ACRESCENTAR 5% AOS
VALORES ACIMA. Direto na TOP TUR

O QUE LEVAR:
Documento de identidade Original, roupas e calçados leves, protetor solar,
medicamentos normalmente usados.
ASTELPAR – 3224-2367 – 3013-2677 – -TERÇAS E QUINTAS FEIRAS - COM NILDA

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR
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REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SISTEL
Bimestralmente, o Conselho Deliberativo da SISTEL se reúne para decidir
questões sobre a administração da Fundação SISTEL.
O Conselho Deliberativo é composto por 12
membros titulares, sendo
8 representando as empresas patrocinadoras
(Oi, Telefônica, Vivo, Tim,
Telebrás...) e 4 Conselheiros eleitos pelos participantes.
Nosso Diretor, Cleomar J. Gaspar, na qualidade de Conselheiro
Eleito, nos representa nestas reuniões.
Após cada reunião do Conselho Deliberativo (REDEL), os Conselheiros eleitos elaboram um relatório
com as informações dos assuntos tratados. Esses
relatórios são divulgados nos sites das Associações e
da FENAPAS para que nossos Associados tomem
conhecimento.
A importância de termos Conselheiros nos representando é muito grande. O acompanhamento da
administração da Fundação é feito com muito rigor e

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

PREÇOS ESPECIAIS.
OS MENORES DA PRAÇA.

todas as questões que são
importantes para nós participantes, são defendidas
pelos Conselheiros Eleitos.
Investimento dos recursos dos planos previdenciários, decisões administrativas e financeiras, gestão dos planos,
problemas com o plano
de saúde, avaliações atuariais, administração do
patrimônio, alterações
em regulamentos, tudo é
avaliado e acompanhado
rigorosamente pelos
Conselheiros, com grande preocupação para que o nosso futuro não corra
riscos e para que os recursos sejam bem administrados.
A SISTEL apresenta resultados bastante satisfatórios e os investimentos que garantem nossas aposentadorias complementares são bastante sólidos, o
que nos tranquiliza.
Nosso Conselheiro, Cleomar J. Gaspar, está a disposição sempre que necessário, pelo e-mail
cleomargaspar@outlook.com

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

Fone: 3232-2560

TEL. (041) 3223-5907
Rua Alameda Dr
Dr.. Murici, 518

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

Curitiba - PR

FALE COM A ASTELPAR - ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR
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CARTA SISTEL

TELEFONES ÚTEIS
w w w.astelpar.org.br
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