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GANHE UMA SMART TV
LED 43 FULL HD

Remetente:
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Aposentados,
Pensionistas e
Participantes de
Fundos de Pensão
do Setor de
Telecomunicações
no Paraná Astelpar
Av. Luiz Xavier, 68 5º andar - Sala 519 CEP 80.020-020 Curitiba - PR

A Astelpar sorteará uma SMART TV LED 43 FULL HD
entre os Associados que aderiram/aderirem ao desconto
em folha de pagamento da mensalidade pela COBAP.
Para a adesão e participar do sorteio, basta comparecer na Astelpar, de segunda à sexta, das 8h às 16h, para
assinar a autorização do desconto em folha. Demais informações, contate com a Malu ou Cidinha, pelos telefones
41 3222-7210, 41 3224-2367 e 41 3013-2677 e/ou pelo email astelpar@astelpar.org.br e site www.astelpar.org.br.
O sorteio será durante a realização do evento cerimonioso e festivo do Almoço de Encerramento das Atividades 2019 Astelpar, em 07 de dezembro/19 – Sábado -, no
Restaurante Dom Antonio, em Santa Felicidade – Curitiba
– Paraná.
Participe, ajudando a Astelpar diminuir os seus custos na emissão de boletos, despesas operacionais e de
Correio.
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EDITORIAL
EDITORIAL
Em 2019, comemoramos os 30
anos de nossa Associação. Fruto de
abnegados Pioneiros, a Associação
nasceu com o objetivo nobre de defender os interesses dos aposentados. Muito mais do que isto, a Astelpar tornou-se uma casamata de
proteção de nossos direitos, um porto seguro para nos proteger das
tempestades e ressacas. Nestes 30
anos, convivemos com muitos obstáculos, principalmente, após a privatização. Suspensão de reajustes,
redução de benefícios, corte do vale
mercado, congelamento de tabela
de reembolsos, cancelamento de
planos de saúde, ameaça de corte de benefícios, etc. Na grande maioria,
conseguimos manter aquilo que nos é de direito.
As Fundações suspenderam o desconto das mensalidades, criando
um grande problema administrativo e financeiro para a Astelpar. A solução foi firmar convênio com a COBAP para viabilizar o desconto na folha
do INSS.
Em julho, tivemos uma grande congregação para comemorar nossos
30 anos. Quase 500 pessoas se reuniram numa festa inesquecível para
participar do lançamento do livro “Astelpar 1989 2019 O Porto Seguro dos
Aposentados das Telecomunicações do Paraná” e do Filme “Astelpar,
Associação Organizada, Prudente e Ousada”, que narram a trajetória gloriosa de nossa Associação. Contamos com inúmeros patrocínios para tornar viável essa grande festividade, além de trabalho voluntário de nossos
colaboradores.
Por todo o ano, tivemos notícias sobre a distribuição do superávit do
Plano PBS-A Sistel. Idas e vindas, dificuldades para viabilizar a liberação,
negociações de nossos Conselheiros, reuniões com o órgão regulador (PREVIC). O assunto agora está bem encaminhado e estamos otimistas de
que deveremos ter boas notícias em breve.
Na parte festiva, além da belíssima festa dos 30 anos, tivemos excursões, comemorações de aniversários e jantares dos Aposentados e em
sete de dezembro/19 teremos a grande oportunidade de nos reunir novamente em nosso almoço de Natal, uma bela ocasião para rever os amigos,
matar as saudades e colocar o papo em dia.
Nas redes sociais, lançamos a página “Astelpar em Foco”, no Face
book e a Revista “Astelpar, Associação Organizada, Prudente e Ousada”,
incrementando nossa comunicação.
O ano de 2020 está chegando. Vamos ter muitas novidades em nossa
área festiva. Aguardem.
Cleomar Justiniano Gaspar
Presidente
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ANALISADAS E APROVADAS
AS CONTAS DA ASTELPAR 2018
O Conselho Fiscal da Astelpar se
reuniu em 10 maio 2019 – na sala de
reuniões da Associação - para analisar/
avaliar o Balanço e as Demonstrações
do Exercício 2018, referentes à gestão
2016/2018.
Após a análise em detalhes da documentação contábil apresentada
pela Gestão 2016/2018, os Conselheiros emitiram parecer: após analisar
tais documentos (Balanço
Patrimonial, Demonstração do
Resultado do Período, Demonstração de Superávit ou Déficit
Acumulado em 31/12/2018, Balanço de Resultado Econômico,
Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos – DOAR e Notas Explicativas) e considerando
as análises dos relatórios
contábeis, feitas no decorrer do
ano de 2018 e início de 2019, somos de parecer que as contas
estão regulares e aptas a serem
submetidas à apreciação da

Assembleia Geral Ordinária para
aprovação.
A convocação dos Associados para
apreciação e deliberação do parecer
do Conselho Fiscal aconteceu por intermédio de Edital de Convocação de
10 maio 2019 para a realização da
Assembleia em 29 maio 2019.
Naquela Assembleia, quando submetida a votação à proposta de aprovação das contas relativas ao exercício do ano de 2018, os presentes,
por unanimidade, aprovaram o
Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
O Conselho Fiscal da Astelpar está
assim constituído: membros efetivos Pedroair José Buest, Mauro Olandoski
e Laécio Claudio Werneck, tendo como
membros suplentes - Fernando Nunes
Patrício, José Atair Castanharo e Bráulio
José Simões.

Conselho Fiscal da Astelpar, na Sala de Reuniões da Associação,
quando da análise e avaliação do Balanço e as Demonstrações do Exercício 2018, referentes à gestão 2016/2018. Na Foto: da esquerda para a
direita, Laécio Claudio Werneck, Mauro Olandoski e Pedroair José Buest
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AUTORIZE O DESCONTO
DA SUA MENSALIDADE
O pagamento de mensalidades via boleto bancário se mostra cada
vez mais inviável.
As taxas de cobrança de boleto pelos bancos são muito altas e
somadas às despesas com remessa pelo Correio, controles, envio de
emails e telefonemas superam R$10,00 por boleto, ou seja, torna impraticável esse processo de cobrança.
As Associações Estaduais, juntamente com a Fenapas, buscaram
uma solução e firmaram convênio para viabilizar o desconto por meio
de folha de pagamento do INSS. O convênio está em operação desde
novembro de 2018 e cerca de 200 Associados já aderiram.
A partir de 2020, estará abolida a cobrança por boletos.
Se você ainda não autorizou o desconto de sua mensalidade pelo
INSS, providencie com urgência.
Junto com este exemplar do Astelpar Informa, estamos enviando
um formulário de Autorização de Desconto. Preencha-o com seus
dados, anexe uma cópia da sua Carteira de Identidade, coloque o
número de seu benefício do INSS e devolva para a Astelpar. A assinatura no formulário de Autorização deve ser idêntica a da Carteira de
Identidade. O formulário de Autorização de Desconto, também, está
à disposição no site www.astelpar.org.br na matéria Autorize o Desconto de sua Mensalidade.
Atenção: Todos aqueles que aderiram ou aderirem ao desconto em folha de pagamento do INSS até 31 de novembro de
2019 concorrerão à uma TV Smart, 43, full hd, que será sorteada
em 07 de dezembro de 2019, durante o Almoço Cerimonioso e
Festivo de Final de Ano 2019 Astelpar.
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ACORDO COLETIVO 2019/2020
Em 05 de setembro/19, foi realizada assembleia, convocada pelo
Sinttel, quando os presentes aprovaram a pauta, com as respectivas
reivindicações, para serem negociadas entre a Oi e o Sinttel.
As reuniões de negociação com o Sindicato da categoria serão, oportunamente, agendadas pela Oi.
É muito importante que os aposentados participem ativamente das
assembleias, para que os direitos conquistados sejam mantidos e para
evitar que sejam aprovadas cláusulas que possam ser prejudiciais aos
aposentados.
Confira a pauta no site www.astelpar.org.br na matéria Pauta
TRCA ACT 2019/2020

REAJUSTADAS
AS MENSALIDADES
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14 de outubro de 2019, por unanimidade, foi aprovado o reajuste das mensalidades,
conforme índices inflacionários acumulados
desde 2012.
O reajuste possibilitará que a Astelpar continue mantendo seu padrão de qualidade, fazendo frente às despesas operacionais sempre crescentes, inclusive no que diz respeito às reformas trabalhista e previdenciária.
.

TÍQUETE ALIMENTAÇÃO: LUTA PELA MANUTENÇÃO
No Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado
com a Oi no ano de 2018, sem que os aposentados
percebessem na assembleia do ACT, foi suprimida
uma cláusula que garantia aos aposentados o
direito ao tíquete de refeição. A Oi passou a
utilizar deste fato nas contestações das ações
judiciais que foram impetradas pelos aposentados
e pensionistas. Observado o problema, a Astelpar
tomou as providências para reverter a situação,
para possibilitar o recebimento do benefício,
inclusive retroativo, por intermédio de Escritório
de Advocacia Conveniado, junto à Procuradoria do
Trabalho.

ASTELPAR - UNIÃO DE FORÇAS
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AUMENTA FREQUÊNCIA NOS JANTARES DOS APOSENTADOS
Desde março 2019, os Jantares dos Aposentados, realizados tradicionalmente na primeira terça-feira de cada mês –
excetos nos meses de janeiro e dezembro - na Churrascaria Paiol, tem tido o número de participantes aumentado e com
especial presença feminina. Comparecem diretores, fundadores, associados, parceiros, amigos e familiares.
Outra novidade, a partir desse 2019 é o sorteio de convite de um jantar oferecido pela Churrascaria e de um jantar pago
pela Astelpar.
A sinopse dos jantares é o congraçamento dos participantes que têm como propósito principal rever velhos amigos de
labuta e lembrar das histórias e estórias vivenciadas naquela época áurea da saudosa Telepar, além de atualizar as histórias
de cada um.
Os jantares acontecem há mais de 15 anos e os assíduos participantes estão de parabéns em manter essa verdadeira
confraria.

Maio

Março

Abril

Julho
Junho

O amigo Telepariano Isac Mariano Correa recebeu
o seu exemplar exclusivo do Livro Astelpar 1989
2019 O porto seguro dos aposentados das telecomunicacões do Paraná

Agosto

Setembro

FALE COM A ASTELPAR! ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR
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ASSOCIADOS VOLTAM A
VIAGENS MARAVILHOSAS
COMEMORAR ANIVERSÁRIOS
Nesse 2019, a Astelpar voltou a comemorar
bimensalmente os aniversários de seus Associados no mesmo local
tradicional, o Hotel Del
Rey: ambiente reservado e aconchegante.
Com o tradicional
bingo, premiando os
ganhadores com brindes, o parabéns
para você, o apagar das velinhas e o
saboroso café colonial têm sido sucesso as comemorações. Em média,
por evento, participam 50 convidados, entre aniversariantes, acompanhantes, diretores e colaboradoras.
São momentos maravilhosos que
os Associados Aniversariantes comemoram conjuntamente os aniversários com os demais, além de re-

ver os Amigos de labuta
e de rememorar histórias daquela época magnífica da saudosa Telepar.
Ainda no decorrer de
2019, teremos as comemorações dos aniversariantes de setembro outubro - a serem comemorados em 30 de outubro/19 - e os aniversariantes de novembro dezembro - também a serem comemorados em 27 de novembro/19.
A diretoria, a partir de 2020, pretende comemorar os aniversários
dos Associados mensalmente, vindo de agrado para muitos, dada
essa experiência gratificante de voltar a festejar os aniversários dos
Associados.

Agora a Astelpar, trabalhando com duas operadoras de Turismo, a Toptur
e a Paraisotur, proporcionou maravilhosas viagens: Pratas Thermas – Ametista
do Sul (de 13 a 17 maio/19) e para Termas de Jurema (de 19 a 23 agosto/19),
que transcorreram dentro da normalidade de atendimento, acomodações e
congraçamento. No fechamento dessa edição, a área de viagens da Astelpar
organiza viagem a Foz do Iguaçu (março/20) e o passeio a São Luiz do Purunã
(novembro/19). A partir desse 2020, a Associação deve intensificar viagens/
passeios mais curtos, a exemplo de anos anteriores, além dos já tradicionais
realizados.

Aniversariantes de Janeiro Fevereiro 2019

Aniversariantes de Março Abril 2019

Teleparianos viajantes a Pratas Thermas - Ametista do Sul

Aniversariantes de Maio Junho 2019

Aniversariantes de Julho Agosto 2019
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Teleparianos participantes da viagem a Termas de Jurema
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ASTELPAR COMEMORA JUBILEU DE PÉROLA
LANÇANDO SUA HISTÓRIA EM FILME E LIVRO

Abertura do evento cerimonioso do Ano 30 Astelpar,
Jubileu de Pérola no Salão Scalinata do Restaurante
Dom Antonio em Santa Felicidade – Curitiba – Paraná.

Abertura do evento cerimonioso do Ano 30 Astelpar,
Jubileu de Pérola pelo Presidente Cleomar Justiniano
Gaspar

Almoço Festivo e Cerimonioso Ano 30 Astelpar, Jubileu de
Pérola no Salão Romano do Restaurante Dom Antonio.

Brinde pelo Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola, comandado
pelo Presidente Cleomar Justiniano Gaspar.

Carlos Martinesco, Fundador da Astelpar, em seu discurso
aos convidados.

Contracapa, lombada e capa do Livro da Astelpar.

Em 10 de julho de 2019, a Associação
dos Aposentados, Pensionistas e Participantes de Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações do Paraná (Astelpar) completou 30 anos de fundação. E para comemorar a data, a entidade lançou em 13 de
julho de 2019 o filme Astelpar, Associação
Organizada, Prudente e Ousada e o livro
Astelpar 1989 2019, O Porto Seguro dos
Aposentados das Telecomunicações do
Paraná. Os lançamentos ocorreram no Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade - Curitiba - Paraná.
O evento cerimonioso e festivo foi muito concorrido, com a presença maciça da
direção da Astelpar, fundadores, autoridades, associados e patrocinadores, envolvendo em torno de quase 500 participantes,
ocupando dois espaços nobres do Restaurante Dom Antonio, os salões Scalinata e
Romano.
Da programação, constou o lançamento das obras cinematográfica e literária
da história da Astelpar, a Exposição A
Trajetória da Astelpar, culminando com
o Almoço Festivo de Confraternização
entre os presentes. Cleomar Justiniano
Gaspar, presidente da Astelpar, em suas
palavras de abertura do evento cerimonioso enfatizou, em especial, a gratidão à
direção e associados pelos 30 anos da
Associação.
A Astelpar foi criada em 10 de julho de
1989 com o nome de Associação dos Aposentados da Telepar (AAT) e somente 10
anos depois é que passou a adotar a sigla
Astelpar e alterou o nome. Atualmente, a
entidade com quase 1.000 associados reúne beneficiários da Fundação Atlântico,
Fundação Sistel, Telos e INSS, todos apo-

sentados das companhias de telecomunicações do Paraná, principalmente, da antiga Telepar, que foi privatizada em 1998. A
Astelpar é filiada à Federação Nacional das
Associações de Aposentados, Pensionistas
e Participantes em Fundos de Pensão do
Setor de Telecomunicações (Fenapas).
A película apresenta suscintamente a
trajetória da Associação nos seus 30 anos,
seus principais serviços e perspectivas da
Astelpar. Com duração de 12 minutos, o
filme tem o roteiro e direção de José Francisco Cunha e Walter Werner Schmidt; a
produção executiva e realização da Diretoria da Astelpar; a edição e finalização de
Guilherme Pereira Sade; e as ilustrações de
Cide Gomes.
No livro, de autoria do jornalista Walter
Werner Schmidt e do relações públicas José
Francisco Cunha, com prefácio do presidente Cleomar Justiniano Gaspar, é
relembrada a história da Astelpar, com base
em depoimentos de vários associados e simpatizantes, em entrevistas com dirigentes
de diferentes épocas e momentos; e em
pesquisas feitas em diversas publicações.
Há relatos sobre os primeiros tempos da
antiga Associação dos Aposentados da
Telepar (AAT) e sua transformação em
Astelpar.
O livro também contempla o surgimento
da logomarca da Astelpar; a descrição de
seus meios de comunicação social; a relação dos principais eventos, entre viagens,
passeios e as tradicionais comemorações de
Natal e Fim de Ano; os benefícios, serviços
e conquistas; a compra da sede própria; e
a dinâmica do dia-a-dia. A obra também
contempla depoimentos espontâneos de
quase uma centena de associados e sim-

patizantes e consolida, em ordem alfabética, o nome dos associados de todos os tempos da Astelpar (alguns já falecidos), além
de relacionar todos os dirigentes das diferentes gestões, de 1989 até hoje.
Os diretores, ex-diretores, ex-colaboradores da Astelpar, os autores, o criador da
logomarca da Astelpar e os patrocinadores
da obra foram homenageados, recebendo
exemplares personalizados da obra Astelpar
1989 2019 - O Porto Seguro dos Aposentados das Telecomunicações do Paraná durante a cerimônia de lançamento.
Paralelamente ao evento cerimonioso,
foi apresentada a Exposição A Trajetória da
Astelpar idealizada pela Maria da Luz Falce
Schult Sadiha, recebendo número expressivo de visitas dos convidados.
Como encerramento do Projeto Livro
Astelpar (agosto/19), logo após o evento festivo e cerimonioso foi lançado o filme Melhores
Momentos do Ano 30 Astelpar, Jubileu de
Pérola durante o Jantar de Confraternização
na Sociedade dos Amigos da Cultura
Ucraniana (Rua Brigadeiro Franco,374 - Mercês - Curitiba - Paraná) em agradecimento a
todas as pessoas e empresas que, de uma
maneira ou outra, colaboraram para a edição
do Livro Astelpar 1989 2019 O Porto Seguro
das Telecomunicações do Paraná.
E, mais uma vez, a Astelpar com seu
pioneirismo e ousadia realiza mais um
evento de sucesso - comentado por muitos - no prazo recorde de 6 meses - o
seu jubileu de Pérola, a exemplo do Dia
dos Avós e Cinquentenário da Telepar
e o lançamento do Livro Telepar - A Revolução das Telecomunicações no
Paraná, também em evento festivo e cerimonioso.

É, a Astelpar cumprindo o seu relevante e importante papel social à
Comunidade Telepariana.
A impressa paranaense, por intermédio
da Coluna do Jornalista e Professor Aroldo
Murá, destacou por duas vezes a comemoração magnífica da Astelpar.
O Projeto Livro Astelpar foi totalmente
custeado pelos valiosos e valorosos patrocinadores:
Individuais: Abel Pinto Filho,
Adriano Bonaldi, Álido Lorenzatto, André
Luís Aledi, Ari Alberto Ruschel, Carlos
Martinesco, Cleomar Justiniano Gaspar,
Enrique Fernandez de Aramburo Pardo,
Fernando Xavier Ferreira, Fujio Takamura,
Hatiro Tamaru, Israel Kravetz, José Doroteu
Fabro, José Osmir Fiorelli, Júlio Kawase,
Leoncio Vieira de Rezende Neto, Manoel
Estevez Rodriguez, Marcos Olandoski,
Maria Angélica Fonseca da Silva, Maria
da Luz Falce Schult Sadiha, Mario
Campanholi, Mário Ruy Cherubini, Mauro
Olandoski, Nelson de Paiva Bello, Pedro
de Oliveira Bezerra da Silva, Pedro Vitor
Dias da Rosa, Pedroair José Buest, Risashi
Fujisawa, Sidnei Machado e Wilson
Raimundo Pickler.
Corporativos: Declatra - Defesa da
Classe Trabalhadora, Hellograf - Gráfica &
Editora, Radiante Engenharia de Telecomunicações, Restaurante Dom Antonio e TX
Comunicação.
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Exposição A Trajetória da Astelpar bastante prestigiada.

Homenagem aos saudosos Astelparianos de todas as
épocas.
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Homenageados que receberam livros da Astelpar personalizados.

Jantar de Confraternização na Sociedade dos Amigos da
Cultura Ucraniana em agradecimento especial da Diretoria
da Astelpar a todas as pessoas e empresas que, de uma
maneira ou outra, colaboraram para a edição do Livro
Astelpar 1989 2019 O Porto Seguro dos Aposentados das
Telecomunicações do Paraná.

Lançamento do Filme Astelpar, Associação Organizada,
Prudente e Ousada.

O trio do Samjazz, que abrilhantou o Almoço Festivo do
Jubileu de Pérola da Astelpar: Hilton, Nelson e Aramides.
Lançamento do Filme Melhores Momentos do Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola durante Jantar de Confraternização na
Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana

Parabéns para você pelo Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola, cantados pela Direção da Astelpar, acompanhado pelos presentes.

Um dos momentos Mágicos reuniu a Equipe das Telefonistas

Uma das publicações da Imprensa Paranaense, destacando
o Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola.
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LANÇAMENTO
DO ANO 30 ASTELPAR,
JUBILEU DE PÉROLA
Em reunião de Diretoria da Astelpar
(30 abril 2019) o presidente Cleomar
Justiniano Gaspar deu o ponta pé inicial
da Campanha de Divulgação do “Ano
30 Astelpar, Jubileu de Pérola”, lançando a Revista Astelpar, Associação
Organizada, Prudente e Ousada,
voltada aos atuais e futuros associados.
Com os seus especiais cumprimentos, Cleomar Justiniano Gaspar dirigiu
os primeiros exemplares da Revista aos
Diretores, Conselheiros Fiscais (efetivos
e suplentes), a Equipe de Colaboradoras e, em especial, à Declatra (Defesa
da Classe Trabalhadora) – em nome do
Doutor Marcelo Giovani Batista Maia –
que gentilmente patrocinou a impressão
da peça publicitária. A distribuição continua aos quase 1.000 associados.

A Revista foi apresentada na
Assembleia da Fenapas (07 maio 2019)
em Brasília pelo Presidente Cleomar
Justiniano Gaspar e foi bastante elogiada. A pedido do Presidente da Fenapas,
Ailton Cesar Ferreira Reis, a revista foi
digitalizada e encaminhada via email às
Federações em nível nacional.
A Revista mostra o funcionamento
e a força da Associação, valorizando: o
Ano 30, nas Palavras do Presidente; a
síntese da história de muitas lutas; destaca os seus visionários; as realizações
em suas Gestões; os principais benefícios; a necessidade de ser Sócio; perspectivas da Gestão 2019/2021; depoimentos significativos; e a composição
da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal
e Colaboradoras da Associação.

Presidente Cleomar Justiniano Gaspar
entregou a Revista à Colaboradora Maria
Luiza Vallejo (Malu)

A Voluntária Nilda Mariza Pranke, também,
recebeu a Revista. Nilda está ladeada pela
Maria Angélica Fonseca da Silva, Diretora
Administrativo-Financeira; pelo Enrique
Fernandez de Aramburo Pardo, Diretor de
Planos Sistel e Outros; e pelo Cleomar
Justiniano Gaspar, Presidente

LIVRO DA ASTELPAR NAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO PARANÁ
A exemplo do Livro da Telepar, o Livro Astelpar 1989 2019 O Porto Seguro dos
Aposentados das Telecomunicações do Paraná está disponibilizado à leitura pública na Biblioteca Pública do Paraná e nas Bibliotecas Públicas municipais do Paraná

ASTELPAR NAS REDES SOCIAIS
Desde janeiro 2019, a página na rede social facebook tem o nome de Astelpar em
Foco, para que todo associado possa acompanhar as informações que a Associação
compartilha e também permite a interação entre os seus quase 300 membros. A meta é
atingir todos os Associados, que acessam a internet, principalmente, o pessoal do interior.
A implantação da primeira página deve-se à iniciativa do associado Silvio Seiji Kuroda.

Igualmente, desde o início desse ano foi criado o Grupo Astelpar Diretoria no Whatsup, permitindo maior agilidade e comunicação entre os
Diretores e Colaboradoras nas deliberações mais urgentes do dia a dia.

A MARCA DO ANO 30 ASTELPAR
A logomarca do Ano 30 Astelpar, aplicada nas peças publicitárias, no livro,
na revista, em correspondências,... foi igualmente sucesso entre os presentes
da comemoração cerimoniosa e festiva do Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola
no Restaurante Dom Antonio, em Santa Felicidade – Curitiba - Paraná. Os
Associados parabenizaram a Astelpar pelo bom gosto e da maravilhosa representação dos 30 anos da Associação. As artes-finais da logomarca, da revista
e do Livro da Astelpar foram idealizadas pelo design gráfico Cide Gomes, com
a harmonia de cores e identidade visual da Associação.
O Cide Gomes, também, foi um
dos simpatizantes depoentes para o
Livro Astelpar 1989 2019 – O Porto
Seguro dos Aposentados das Telecomunicações do Paraná.

Cide Gomes, design gráfico, criador da
logomarca do Ano 30 Astelpar; Revista
Astelpar; capa, lombada e miolo do
Livro Astelpar 1989 2019 O Porto
Seguro dos Aposentados das
Telecomunicações do Paraná.

Logomarca do Ano 30, apreciada
por muitos Associados!

ACESSE O SITE DA ASTELPAR! WWW.ASTELPAR.ORG.BR
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ASSOCIADOS PARTICIPAM
COMEMORAÇÃO
DE REUNIÕES DE DIRETORIA PRIMOROSA E MERECEDORA
Desde janeiro/19, a Diretoria convida Associados para participar de reuniões de Diretoria, com o objetivo de estreitar o relacionamento direção x associados e, principalmente,
saber os anseios de cada um, na busca incessante do aperfeiçoamento/melhoria das
ações em vigor e futuras.
Já participaram das reuniões os Associados Carlos Martinesco, Áurea Soares, Fujio
Takamura, Carlos Alberto Sadanha, Maria da Luz Falce Schult Sadiha e o Simpatizante
da Astelpar Wilson Raimundo Pickler.
Dessas reuniões surgiram sugestões/ideias de melhorias na comemoração dos aniversariantes; a sustentabilidade da Associação; viagens curtas; métodos de administração/
economia/contábeis; ampliação da sede; dentre outras.
É a direção da Astelpar no caminho da administração participativa e de
sua solidificação de organização, prudência e ousadia.

Participação do Simpatizante da
Astelpar, Wilson Raimundo Pickler, na
Reunião de Diretoria. Na foto: Presidente
Cleomar Justiniano Gaspar, Wilson
Raimundo Pickler, Diretor José Francisco
Cunha, Diretora Maria Angélica Fonseca
da Silva e o Diretor Fernando Antonio
Alves.

Presidente Cleomar Justiniano Gaspar e
a Associada Maria da Luz Schult Sadiha,
após a Reunião de Diretoria da Astelpar.

A Associada Áurea Soares participando
da Reunião de Diretoria. Na foto, da
esquerda para a direita, Diretor Enrique
Fernandez de Aramburo Pardo,
Associada Áurea Soares, Diretor José
Francisco Cunha, Diretor Fernando
Antonio Alves e a Diretora Maria
Angélica Fonseca da Silva.

O Fundador da Astelpar, Carlos
Martinesco, passando as suas
sugestões/ideias com a especial
atenção do Presidente Cleomar
Justiniano Gaspar, durante Reunião de
Diretoria.

O Associado Fujio Takamura (à
esquerda) e o Associado Carlos Alberto
Saldanha participando da Reunião de
Diretoria em 10 julho 2019, quando
também foi comemorado os 30 Anos da
Astelpar.

Em 10 julho 2019, quando também foi
comemorado os 30 Anos da Astelpar,
Carlos Alberto Saldanha ao assinar a sua
inscrição como um dos mais novos
Associados da Astelpar, acompanhado
do Presidente Cleomar Justiniano
Gaspar.

Em 10 julho 2019, a Associação dos
Aposentados, Pensionistas e Participantes
de Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações do Paraná (Astelpar) completou 30 anos de fundação. E, na manhã desse dia a Diretoria da Astelpar comemorou a
data com um delicioso café da manhã. Logo
em seguida, foi realizada a tradicional reunião da Diretoria.
A Reunião
Entre os assuntos da pauta de reunião,
o principal foi a apresentação do Amigo,
Telepariano e Associado Fujio Takamura
sobre a sustentabilidade/futuro da Astelpar.
Bem sucinto, estratégico e eficiente,
Takamura discorreu o planejamento
intitulado "Astelpar 5.0 - Papel da Astelpar”:
um presente bem-vindo na comemoração
do Jubileu de Pérola da Astelpar.
Em resumo, o planejamento visa "proporcionar aos associados: informação e orientação; defesa de direitos; integração;
desenvolvimento; e lazer". Mas, destacou
Takamura "precisamos muito do apoio e o
envolvimento de todos os associados por
intermédio de trabalhos voluntários”.
Ao finalizar, Takamura passou as mãos
do Presidente o Livro Ikigai, com a filosofia
de "Cada vez mais Momentos felizes Mais
sorrisos Valeu! Iniciar o dia com disposição".
A Presença
Participaram do Encontro os diretores
Cleomar, Angélica, Aramburo, Cunha e
Fernando, os conselheiros Mauro Olandoski
e Pedroair, os(as) colaboradores(as) e
voluntários(as) Nilda, Malu, Cidinha, Maria
da Luz, Takamura e Wilson. Presença
marcante foi a do fundador da Astelpar
Adriano Bonaldi, que veio especialmente
cumprimentar a direção da Associação.
Igualmente, participou do encontro, por
intermédio de telefonema, o também fundador Carlos Martinesco, transmitindo a sua
mensagem ao Presidente Cleomar.
Presente, para detalhes do cerimonial
do evento do dia 13 julho 2019, o Mestre

de Cerimônias Renato Antonio. De passagem a Curitiba, Carlos Saldanha - residente há mais de 16 anos nos Estados Unidos fez questão de visitar os Amigos
Teleparianos da Associação -, aproveitando para associar-se à Astelpar, visando auxilio na continuidade de seu pedido de
aposentadoria junto ao INSS.
O Ikigai
"Viver uma vida plena, longa e feliz?
Sim, é possível. A fórmula, segundo os japoneses, é encontrar o seu próprio ikigai,
aquilo que motiva você a se levantar da
cama todos os dias e dá sentido à sua vida.
Em um fascinante percurso de autoconhecimento, Ken Mogi ensina os cinco
passos para alcançá-lo e, com isso, você
pode ter satisfação e alegria em tudo aquilo que faz. A recompensa vale a pena. Esse
antigo segredo dos japoneses ajuda você a
viver mais, ter mais saúde, ser menos
estressado e, principalmente, mais realizado com a sua vida”.
Carlos Alberto Saldanha
Há 16 anos morando nos Estados Unidos, com a Família, realizou o seu sonho
de criança.
Naturalmente, disse-nos que lá começou do nada: motorista de limusine,
entregador de pizza,... e hoje é Mestre em
Administração, ao defender a tese "Perigos
do Século 21". Atualmente ministra aulas
em Universidade da cidade de Orlando.
Trabalhou durante 28 anos na Telepar,
no cargo de Contador na função de Consultor de Telecomunicações.
É muito grato à Telepar pela experiência adquirida, na área comercial, especificamente na cobrança de metas por qualidade na prestação de serviços da Telepar.
A cobrança de metas é muito importante
na busca da qualidade, disse Saldanha.
Finaliza, dizendo de sua felicidade em
encontrar a mesma qualidade da Telepar
na Astelpar, além do coleguismo de sempre dos Teleparianos. Para ele, a Telepar
sempre será uma Mãe.

No dia do aniversário da Astelpar, Reunião de Diretoria da Astelpar com café
da manhã.

Especial registro, no final da Reunião de Diretoria, quando da participação do Fundador
da Astelpar, Carlos Martinesco. Na foto, da esquerda para a direita: na frente - Diretora
Maria Angélica Fonseca da Silva, Voluntária Nilda Mariza Pranke, Colaboradora Maria
Luiza Vallejo (Malu), Colaboradora Maria Aparecida Villas Boas (Cidinha), Presidente
Cleomar Justiniano Gaspar e o Fundador Carlos Martinesco; atrás: Diretor Enrique
Fernandez de Aramburo Pardo e o Diretor Fernando Antonio Alves.

Um dos
fundadores da
Astelpar,
Adriano
Bonaldi,
logo após a
Reunião de
Diretoria e
comemoração dos
30 anos da
Associação
- 10 julho
2019.
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CONCORRIDO O ALMOÇO DE FINAL DE ANO 2018
O tradicional Almoço de Final de Ano de 2018 da Astelpar reuniu em torno de 350
convidados.
O evento foi iniciado pelo presidente Luiz Fernando Torres Cardozo, que fez uma
síntese das atividades realizadas em sua Gestão 2016 2018.
Na sequência, ocorreu a apresentação da Nova Diretoria - Gestão 2019 2021; a
homenagem aos coautores do Livro Telepar - A Revolução das Telecomunicações no
Paraná - recebendo diplomas da Astelpar; o agradecimento aos Diretores em final de
mandato; o sorteio de brindes; o show da Escola de Samba Mocidade Azul de Curitiba
- animando a plateia de samba no pé; e o concorrido Almoço Festivo.
Durante o almoço foi comemorado o Ano 29 da Astelpar, com o tradicional parabéns
para você e o saboroso bolo de aniversário.
Os presentes, uma vez mais, puderam se confraternizar com muita alegria e contentamento, lembrando dos velhos tempos, a exemplo de confraternizações da Saudosa Telepar.

Presidente Luiz Fernando Torres Cardozo Gestão 2016 2018 - apresentando a
Síntese de Atividades de sua Diretoria.

O Jornalista e Advogado Walter Werner
Schmidt, um dos coautores do Livro da
Telepar, recebeu a sua homenagem do
Presidente Luiz Fernando Torres Cardozo.

Concorrido o Almoço de Final de Ano 2018 da Astelpar, no Salão Scalinata do Restaurante
Dom Antonio, em Santa Felicidade - Curitiba - Paraná.

Show da Escola de Samba Mocidade Azul
no tradicional Almoço de Final de Ano 2018
da Astelpar.

NOVA DIRETORIA
GESTÃO 2019/2021
Durante o Almoço de Final de Ano 2018 da Astelpar, em 08 dezembro
2018, no Restaurante Dom Antonio - Santa Felicidade – Curitiba Paraná -, foi apresentada a nova Diretoria da Associação,
para a Gestão 2019/2021

Na foto: da esquerda para a direita, José Francisco Cunha, Paulo Arruda Bond, Álido Lorenzatto,
Cleomar Justiniano Gaspar, Luiz Fernando Torres Cardozo e Enrique Fernandez de Aramburo Pardo. Também compõe a Diretoria Fernando Antonio Alves, Diretor de Planos Fundação Atlântico.

ACESSE O SITE DA ASTELPAR!
WWW.ASTELPAR.ORG.BR

Três dos coautores do Livro Telepar - A Revolução das Telecomunicações no Paraná a
postos para receber as homenagens da Diretoria da Astelpar das mãos do Presidente
Luiz Fernando Torres Cardozo. Na foto: da
esquerda para a direita Wilson Raimundo
Pickler, Paulo Arruda Bond e José Francisco
Cunha - os coautores - e os diretores Luiz
Fernando Torres Cardozo e Maria Angélica
Fonseca da Silva.
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ASTELPAR NO CONSELHO DA COBAP DESCONTO INDEVIDO NA
Em 23/09/2019, a Fenapas formalizou a escolha dos Conselheiros para comporem o Conselho Deliberativo da Cobap (Codel), após terem os seus nomes referendados na assembleia geral
eleitoral da Cobap, a saber:
Conselheiros Titulares
Conselheiros Suplentes
Maria Angélica Fonseca da Silva
Enrique Fernandez de Aramburo Pardo
Ailton Cesar Ferreira Reis
Cleomar Justiniano Gaspar
Os Conselheiros participam de forma voluntária sem remuneração.
O Codel tem duas Assembleias Ordinárias anuais e tem a responsabilidade de:
• apreciar os relatórios de atividades e de contas da Diretoria Executiva e o parecer do
Conselho Fiscal, com emissão de parecer para a Assembleia Geral;
• colaborar nas atribuições dos dirigentes e atividades das entidades de aposentados,
pensionistas e idosos;
• colaborar com a Diretoria Executiva nas atividades da Cobap e na comunicação entre a
Cobap e as entidades filiadas;
• referendar ou não os atos praticados pela Diretoria Executiva da Cobap, principalmente,
os referentes a despesas não previstas no orçamento e alterações do patrimônio da Cobap;
• constituir comissão, quando necessário, para análise de condutas, procedimentos administrativos indevidos e infrações, obedecido o devido processo legal; e
• apreciar os recursos da Diretoria Executiva, das entidades filiadas, coordenadorias e/ou
associados prejudicados por deliberações tomadas, o parecer da comissão, e após a análise da
defesa por escrito dos envolvidos, e aplicar ou não as penalidades da sua competência previstas
em Estatuto, comunicando as decisões aos interessados.
Fenapas (Federação Nacional das Associações de Aposentados, Participantes e
Pensionistas em Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações -www.fenapas.com.br)
Cobap (Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - www.cobap.org.br)

SITUAÇÃO DO SUPERÁVIT DO PBS-A
Em resumo, a situação do Processo de
destinação do Superávit do PBS-A de 2012,
2014 e 2015(*) é o seguinte:
• O resultado superavitário referente
a 2012, 2014 e 2015 será destinado 50%
para Assistidos e 50% para Patrocinadoras.
• Para o Assistido será destinado um
valor proporcional à reserva matemática individual, que é o montante necessário ao pagamento do benefício vitalício,
pensão, etc. Logo entre dois Assistidos
com o mesmo valor de benefício, o mais
jovem tem uma reserva matemática
maior. Da reserva matemática individual será subtraído o valor para a quitação da contribuição de Assistido e o saldo
será pago em 36 parcelas mensais como
renda adicional temporária (RAT), com
as devidas correções.
• O montante destinado aos patrocinadores será igual ao destinado aos Assistidos, dividido entre eles, proporcionalmente à responsabilidade no Plano. Os
valores serão pagos em 36 parcelas mensais.
• O processo de distribuição do superávit foi protocolado na PREVIC, para a
análise técnica dos documentos em 15/
05/19. A PREVIC deu o retorno no parecer
de 06/08/19, com várias exigências.
• São exigências de formalização de

critérios, como a proporção contributiva,
finalidade da contribuição de Assistido e
data da criação, de retificação (consistência) de alguns valores, de formalização
do porquê dos superávits não terem sido
distribuídos ao completarem três anos,
anexação de documentos como a Ata da
Reunião do CD, informação da divisão
percentual entre as patrocinadoras, alteração do Regulamento para a destinação
em 36 parcelas iguais. Apresentar a manifestação favorável do órgão responsável pela supervisão, coordenação da patrocinadora Telebrás e da própria
Telebrás. Dar ciência do inteiro teor do
cumprimento das exigências às Patrocinadoras e aos Assistidos.
• A Sistel informa que entregou, em
13/09/19, o Processo para a análise do
cumprimento das exigências e receber o
retorno da PREVIC, até 10/12/2019.
(*) baseado nos Relatórios dos Conselheiros Deliberativos Eleitos (aprovados
pela Sistel), parecer PREVIC 317/2019/
CTR/CGTR/DILIC – Processo nº
44011.003042/2019-67 de 06/08/2019,
comunicados Sistel de 07/08/2019, 29/08/
19 e 16/09/19, carta dos Conselheiros Eleitos à PREVIC CT CD/13/2019 de 14/08/
2019, Despacho PREVIC de 17/09/2019,
que podem ser consultados no Site da
Astelpar – www.astelpar.org.br.

FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS

O número de reclamações junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) sobre desconto indevido no contracheque, em
nome de entidade que, muitas vezes, os
aposentados e pensionistas desconhecem
é cada vez maior. A cobrança feita sem
autorização, segundo especialistas, é prática de fraude.
Ao notar descontos de contribuições
para sindicatos e associações (previstos no
artigo 115 da Lei nº 8.212/93) sem aval prévio, mantenha contato com a Astelpar (41
3224-2367), para receber a devida orientação.

Quando contratar empréstimo consignado, procure
exigir transparência
da empresa financeira desde a sua
fase pré-negocial.
As informações passadas devem ser
com clareza e somente assine o contrato quando tirar
todas as dúvidas,
por exemplo, fazendo uma busca rápida na
internet para saber sobre a reputação da
empresa financeira, que está contratando,
principalmente, se a empresa está envolvida com irregularidades em empréstimos
consignados.
“A Ouvidoria do Ministério da Economia está orientando os aposentados e pensionistas do INSS que porventura tenham
alguma queixa sobre descontos indevidos
no contracheque ou empréstimo realizado,
sem a devida anuência, para que procurem o portal consumidor.gov.br”. (Fonte: Portal do INSS)”.

CONFIRA OS NOVOS ASSOCIADOS
Alda Kosinski
Aldenir de Paula Lopes
Antônio Justino de Matos
Carlos Alberto de Moraes Saldanha
Cleuza da Graça Fagundes
Elizeu Pereira de Menezes
Francisco Renato de Souza
Fujio Takamura
Helinton Bandeira Bonilauri
Jesuína Duque
Jorge Irineu Demétrio
José Veríssimo Cordeiro
Josélia Gomes de Brito
Margarida Domingues Ferreira
Maria Israelina Hugen Esnarriaga
Maria Joana Lacerda Primak
Neivair Correa dos Santos
Sonia Mara Malucelli
Informações até outubro 2019.

Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Matinhos
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Curitiba
Guarapuava
Curitiba
Curitiba

10/04/19
13/03/19
17/07/19
10/07/19
01/07/19
15/07/19
29/05/19
07/03/19
12/06/19
06/06/19
29/05/19
04/07/19
07/03/19
30/04/19
11/02/19
08/03/19
16/05/19
07/05/19

COM TRISTEZA, O NOSSO PESAR

PECÚLIO DOS PLANOS PBS
O Pecúlio por Morte é um benefício dos
Planos PBS (PBS-A, PBS-TCS, PBS-Telemar,
PBS-TIM, PBS-VISÃO, PBS-CPqD, etc.) no valor de 10 (dez) Salário Real de Benefício (SRB),
atualizado para o mês do pagamento, que é
pago aos dependentes do(a) Aposentado(a), ou
aos Beneficiários Designados.
Os dependentes legais são cônjuges, filhos menores de 21 anos ou inválidos e filhos
até 24 anos, cursando Ensino Superior Reconhecido.
O Beneficiário Designado pode ser qualquer pessoa física, com grau de parentesco ou
não ou entidades filantrópicas.
Não existindo Dependentes Legais ou

Beneficiários Designados para o pecúlio no cadastro da Fundação, esse valor será revertido
para o plano, ou seja, não será pago para ninguém! Logo é importante que os seus dados
estejam atualizados no cadastro com os seus
Dependentes Legais e Beneficiários Designados!
Para maiores esclarecimentos, entre em
contato com a Astelpar.
NOTA: No caso da SISTEL, o valor está
demonstrado no contracheque do pagamento
do Benefício Mensal e é corrigido mensalmente. O Aposentado(a) portador(a) de alguma
doença grave (definida na Receita Federal/
INSS), a SISTEL antecipa 50% do pecúlio, reduzido atuarialmente.

Acir Fagundes
Agostinho dos Santos
Edmundo Nery de Morais
Esmeralda de Oliveira
Jorge Horácio Rodriguez Estrada
Maria Ionésia Ferreira
Maria Leoni Alvarez
Osvaldo Leviski
Pedro Gomes
Pedro Rosseto
Siderlei Gonçalves
Stefania Kulikowski Villordo
Tania Sueli Rego Barros
Informações até outubro 2019

06/02/1943
20/07/1946
21/01/1933
26/04/2019
19/07/1936
07/08/1935
21/04/1940
03/12/1934
12/08/1936
30/07/1936
01/05/1941
12/07/1947
13/08/1949
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02/05/2019
27/03/2019
13/08/2019
15/03/1946
10/08/2019
28/06/2019
12/04/2019
08/01/2019
20/03/2019
02/05/2019
25/07/2019
19/08/2019
21/08/2019
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VENHA COMEMORAR O ENCERRAMENTO
DE ATIVIDADES DA ASTELPAR 2019

O Almoço Festivo do Encerramento das Atividades Astelpar 2019 será realizado no Salão Romano,
mesmo local da realização do Almoço Festivo do Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola.

Como nos anos anteriores, a Astelpar realiza o Almoço Cerimonioso e Festivo de Final de Ano 2019
Astelpar nesse 07 de dezembro de 2019 – sábado - no
mesmo local tradicional: Restaurante Dom Antonio em
Santa Felicidade – Curitiba – Paraná.
O evento cerimonioso e festivo, a exemplo da comemoração do Ano 30 Astelpar, Jubileu de Pérola, ocupará
novamente os dois Salões do Restaurante, o Scalinata e o
Romano, para o melhor conforto dos participantes.
Terá, como programa, a tradicional palavra do Presidente da Associação, Cleomar Justiniano Gaspar, entrega de Livros Astelpar 1989 2019 O Porto Seguro dos Aposentados das Telecomunicações do Paraná, sorteio de brindes, apresentação do filme Melhores Momentos do Ano
30 Astelpar, Jubileu de Pérola e o tradicional almoço festivo.
As confirmações poderão ser feitas até 25 novembro
de 2019, na Associação, com a Malu e/ou Cidinha, de
segunda a sexta, das 8h às 16h. Os valores são: associados R$ 30,00; primeiro acompanhante R$ 30,00; a partir
do segundo acompanhante R$ 60,00; e não associado/
simpatizante R$ 60,00.
Participe! A sua presença é bem vinda e muito
importante!

VALE A PENA
SE ASSOCIAR
À ASTELPAR?
Esta é uma pergunta que já ouvi
muitas vezes. Eu mesmo a fiz no início deste século. E fico pasmo quando a pessoa reluta em se associar. Até
depois da morte a Astelpar estará
presente em nossos dias. Quem dará
suporte à família em uma hora tão
difícil? Quem tratará do auxílio funeral, do seguro de vida, do recebimento do pecúlio? Quem prestará informações sobre o andamento das ações
judiciais? Quais são os direitos da família? E o plano de saúde como fica?
E o auxílio de medicamentos? Pois é.
Difícil, não?
E, em vida, o que a Astelpar tem
a oferecer? Muito, também. Aqui é o
seu porto seguro na hora das tormentas. A Oi entrou em recuperação judicial e quem tomou todas as providências para que os aposentados não
fossem prejudicados? Acertou. Foi a
Astelpar quem contratou um profissional especializado para cuidar de
nossos interesses. Graças a essa providência nossos direitos foram habilitados judicialmente. Acho que muita gente nem sabia disso.

Inúmeras ações judiciais foram
propostas e ganhas via nossos escritórios conveniados.
Quem luta pela manutenção de
nossos direitos anualmente nas discussões do acordo coletivo de trabalho? Nós e o nosso Sindicato.
E, a vida de aposentado não é só
problema. Também sabemos nos divertir. Temos festas de aniversários,
jantares mensais, excursões, passeios e o nosso tradicional almoço de
natal que reúne quase 400 pessoas.
Se você ainda não se associou está
perdendo tempo. Venha. Estamos te esperando.
Cleomar Justiniano Gaspar
Presidente

ACESSE O SITE DA ASTELPAR! WWW.ASTELPAR.ORG.BR

