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A ASTELPAR –
de forma inédita e
pioneira - comemorará
o Dia Mundial dos Avós,
o seu 24º Aniversário Jubileu de Opala - e,
simbolicamente, o Jubileu
de Ouro da TELEPAR –
Ano 50 -, num Grande
Evento Festivo, em 26 de
julho próximo (sextafeira), na Sede Campestre
da Associação do Pessoal
da Caixa Econômica
Federal. Confira mais
detalhes na Página 3.
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Editorial
o assumirmos em
Janeiro de 2013 a direção da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ ASTELPAR, daremos continuidade
aos programas já conhecidos dos
Associados e é com muita satisfação que o faremos.
A ASTELPAR, nesses vinte
quatro anos de existência, tem
sido administrada por Ex-Teleparianos, que de forma voluntária
dedicam parte de seu tempo aos
interesses de seus Associados.
Como todos devem ter percebido, a ASTELPAR vem ocupando
cada vez mais espaço, para melhor representar e defender esses interesses, a exemplo da
eleição para o Conselho Deliberativo da SISTEL, primeiro com
um representante suplente e
agora com um representante
efetivo naquele Conselho, através do nosso ex-presidente da
ASTELPAR Cleomar Justiniano
Gaspar, e também com dois suplentes da Fundação 14, hoje Fundação Atlântico. E não ficamos
por ai. Estamos liderando uma
chapa para a Direção da FENAPAS, com dois representantes, os
Colegas Enrique Fernandez de
Aramburo Pardo e Lis Gabardo
Waluszko, ele como Presidente
e ela como Diretora Financeira.
O Aramburo já ocupava o Cargo
de Vice-Presidente para a Região
Sul e a Lis, o cargo de Diretora
Financeira. Possivelmente, poderemos participar do Conselho
da ANAPAR, em virtude de soli-

citações feitas por aquela Associação. A Gestão atual, dando
continuidade aos programas já
existentes, como assistência jurídica, viagens e passeios, reuniões mensais e anuais, apoio
aos assistidos para assuntos ligados ao SISTEL, FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO E INSS, está incluindo neste ano uma maior aproximação com os Associados residentes nas diversas Regiões do
Estado, como as regiões de LONDRINA, MARINGÁ e CASCAVEL.
Faremos, em conjunto com exteleparianos, um evento no dia 26
de julho deste ano, em comemoração ao dia dos Avós, aos 50
anos de fundação da Telepar e 24
anos de fundação da ASTELPAR,
na Associação da Caixa Econômica Federal.
Ressaltamos o trabalho de
apoio que é prestado pelos funcionários da ASTELPAR, SANTI,
MALU E CIDINHA, incansáveis no
atendimento aos Associados nos
diversos assuntos que são solicitados.
E finalmente, fizemos estes
comentários para solicitar a todos os nossos Associados que
venham somar conosco, participando não apenas da parte social, mas também tomando conhecimento, através do nosso
Site, de assuntos de interesse
dos assistidos e do que está
acontecendo no Brasil, participando de campanhas em defesa
da classe. Solicitamos também
que futuramente nossos Associados venham participar como
voluntários da administração da
ASTELPAR.

Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

Eleita a Diretoria da ASTELPAR 2013/2015
Na data de 30 de Novembro de 2012
foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para eleger a nova Diretoria da
ASTELPAR. Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer às eleições, tendo sido aclamada como vencedora, conforme prevê o Estatuto da nossa Associação. O mandato inicia-se em 01/01/
2013 e tem a duração de três anos.A
nova Diretoria está assim composta:
Diretor Presidente:
Luiz Fernando Torres Cardozo
Diretor Administrativo Financeiro:
Lis Gabardo Waluszko
Suplente do Diretor
Administrativo Financeiro:
Luiz Olivier Cesar Scheffer

Diretor de Planos Sistel e Outros:
Cleomar Justiniano Gaspar
Diretor de Planos da
Fundação Atlântico:
Enrique F. de Aramburo Pardo
Diretor Jurídico:
Maria Lúcia Marques Bom
Diretor de Ação Social:
Paulo Arruda Bond
Conselho Fiscal:
Conselheiros Efetivos:
Mario Ruy Cherubini
Laécio Cláudio Werneck
Fernando Nunes Patricio
Conselheiros Suplentes:
Mauro Olandoski
José Otaviano Cardoso
Bráulio José Simões
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A ASTELPAR – de forma inédita e pioneira - comemorará o Dia
Mundial dos Avós em um Almoço Festivo, em 26 de julho próximo
- sexta-feira -, na Sede Campestre da Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal. Neste ano, nossa querida TELEPAR, também, completaria 50 anos. A Empresa, fisicamente, deixou de existir, porém, permitiu um grande legado entre seus ex-funcionários
(respeito humano, honradez e a vontade de dar o melhor de si em
todas as tarefas). Todos, sem exceção, têm orgulho de ter trabalhado e contribuído para a grandeza dessa Empresa, considerada
nota 10 do Sistema TELEBRÁS. Nesta oportunidade, igualmente, a
ASTELPAR comemorará o seu 24º Aniversário – Jubileu de Opala ,
e, simbolicamente, o Jubileu de Ouro da TELEPAR – Ano 50 .
Como Participar
A presença ao Encontro será automaticamente confirmada
com a aquisição de convite já disponibilizado na ASTELPAR, na
Rua Cândido Lopes, 289, 5º andar, Sala 519 (Galeria Tijucas) –
Centro – 80.020-060 – Curitiba – Paraná até 10/07/13. Telefones: (41) 3224-2367/3013-2677; Fax: (41) 3223-5722. Os preços
dos convites são: para Associados da Astelpar – R$20,00; e para
os Não Associados – R$35,00.
A Programação
Será intensa, das 11h às 17h, do dia 26 de julho (sexta-feira),
compreendendo as Comemorações do “Dia dos Avós” e do “Jubileu de Ouro da TELEPAR” (Almoço, Bingo, Homenagens e Baile
da Saudade). Além disso, haverá diversas brincadeiras e montagem de exposição de objetos - fáceis de transporte – a serem
expostos –, buscando a interação de todos os participantes.
Exposição de Relíquias dos Teleparianos
No dia das Comemorações, será montada exposição instantânea no local. Para tanto, a Comissão Organizadora do Evento
(Paulo Arrruda Bond, Silvio Seiji Kuroda, José Francisco Cunha,
Surei Assad e Lis Gabardo), nomeada pela Diretoria da ASTELPAR, solicita aos participantes que levem documentos e/ou ob-
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jetos – desde que sejam fáceis de transportar - para a idealização de mais essa iniciativa. O envolvimento e a participação,
neste dia memorável e significativo, serão muito importantes.
Patrocinadores/Parceiros
Já confirmaram suas participações especiais, como Patrocinadores/Parceiras, a OpusMúltipla, Phidellis, Musitel, Audiplan,
Caixa Econômica Federal, Lig Táxi e Rimatur. Nos próximos dias,
a Comissão Organizadora do Evento aguarda demais participações, para abrilhantar ainda mais este Evento Festivo, Comemorativo e Inesquecível.
Dia Mundial dos Avós
É comemorado no dia 26 de julho, por ser a data comemorativa ao Dia de Santa Ana e São Joaquim, Pais de Maria e Avós de
Jesus Cristo. Em Portugal, a celebraçaão é feita por intermédio
de eventos, que prestam homenagem, demonstrando carinho e
apreço a todos os Avós. Os Netos e Filhos presenteiam simbolicamente os seus Avós, de forma a agradecer o apoio e dedicação destes à Família e mostrar o quanto são importantes para
os seus familiares.
ASTELPAR/TELEPAR
A ASTELPAR comemora neste julho/13 seu 24º Aniversário –
Jubileu de Opala. Durante todo esse período, articula e representa publicamente seus mais de 1.000 Associados. O seu crescimento se deu rapidamente graças à caracterísitca de vanguarda
dos seus Administradores, que estão sempre à frente de importantes decisões ao longo da sua História.
A TELEPAR foi fundada em 27 de novembro de 1963 e neste 27
de novembro/13 estaria completando 50 Anos, seu Jubileu de
Ouro. Empresa exemplar, considerada na época Companhia de
1º Mundo, tornou-se referência nacional e internacional, sendo
uma das Empresas destaques do Sistema TELEBRÁS, pela sua
competência e pioneirismo, tanto em valores humanos como
empresariais.

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!
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PLANOS DA TIM SÃO
TRANSFERIDOS PARA O ICATU
Em 21 de fevereiro de 2013, através das Portarias MPS/PREVIC/DITEC
Nº 79, 81, 82, foi aprovada a transferência de gerenciamento dos planos CA TELEPAR CELULAR, CNPB nº 2000.0001-18, TIMPREV-SUL
CNPB nº 2002.0021-18, PBS-TELECELULAR SUL, CNPB nº 2000.001092 e outros Planos, até então administrado pelo HSBC, para o ICATU
Fundo Multipatrocinado – ICATU FMP. A transferência foi efetivada de
acordo com o inciso IV do art. 33 e art. 5º da Lei Complementar nº 109,
de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I alínea “d”, do Anexo I do
Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010.
É importante que os Participantes e Assistidos façam o acompanhamento dos Balanços (todos os planos) e Contas Individuais (plano
TIMPREV-SUL) antes e após a transferência do gerenciamento, bem como
a evolução financeira.
Até o fechamento desta edição a TIM nada comunicou aos assistidos ou participantes da ativa.

Retirada de Patrocínio e
Res. 26 Situação Atual 04/2013
Retirada de Patrocínio: devido à pressão dos
Participantes e Assistidos em 2012, chegou-se
a um impasse, e o CNPC não aprovou a proposta
inicial de resolução para a retirada de patrocínio.
Os representantes da Sociedade Civil no
CNPC, isto é a ANAPAR, ABRAPP, representantes dos patrocinadores e instituidores, se
comprometeram a apresentar minuta de resolução com o máximo consenso possível.
Em dezembro apresentaram minuta para apreciação do CNPC, para análise e busca de consenso com os representantes do governo.
Resolução 26: aproveitando a alteração
desta resolução, para adaptá-la à queda dos
juros, a ANAPAR propôs que os patrocinadores não possam retirar parte da reserva espe-

cial, mas que possam utilizá-la no próprio
plano, para o atendimento a finalidades bem
definidas. Esta proposta deverá ser debatida
na CNPC durante 2013.
Ainda em processo movido contra o Banco do Brasil (BB) e a PREVI, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região, de Brasília (DF), julgaram ilegal a
devolução de valores da reserva especial.
Veja o artigo “TRT: declara ilegal a devolução
de superávit a patrocinadores!” nesta edição.
Você pode ver os documentos Boletim
ANAPAR 436 e Boletim ANAPAR 441, no Site
da Astelpar ou na Associação.
Vamos continuar apoiando
a ANAPAR. Associe-se!

REALIZADO O PRIMEIRO SISTEL PARCERIA

SISTEL ANUNCIA QUE NÃO É MAIS
NECESSÁRIO O RECADASTRAMENTO ANUAL
Através do Informativo Sistel Extra de 30 de abril de 2013, a Fundação Sistel informa que firmou acordo com a Dataprev Previdência Social,
para a troca automática de informações, eliminando a necessidade de
que os participantes dos planos de previdência da Sistel façam o
recadastramento anual.
Uma ótima notícia, sem dúvida.

CONSULTÓRIO
DE PSICOLOGIA
Convênio com a Astelpar
Atendimento aos associados e dependentes
(crianças, adolescentes, adultos e idosos)
Geraldo Vieira de Magalhães
Psicólogo - CRP 08/06392
R. Des. Ermelino de Leão, 15 - 10º and. - conj. 101
Centro - Curitiba - PR
Tels.: (41) 3223-9101 - 9141-3141
Refer.: próximo à Praça Osório

Em 11 de março de 2013, foi realizado o primeiro SISTEL PARCERIA em Curitiba.
Esse evento foi criado pela Fundação Sistel atendendo reivindicações das Associações de Aposentados e da FENAPAS.
Trata-se de atendimento personalizado para atender problemas mais específicos
os quais são triados pelas Associações, de acordo com sua urgência.
Dois profissionais especializados da SISTEL foram os responsáveis pelo atendimento de treze aposentados/Pensionistas.
O SISTEL PARCERIA terá novas edições em 27/05/2013 e 16/09/2013.
Até o momento, os resultados foram considerados excelentes.

SUPERÁVIT PBS-A SISTEL
Há uma curiosidade de todos em saber sobre a situação do superávit do plano
PBS-A, da Sistel. No entanto, não há muito o que contar, pois o processo de liberação
está travado na PREVIC, órgão fiscalizador da previdência complementar,pertencente
ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
Como já noticiado anteriormente, dois participantes do PBS-A, entraram na justiça
em Santa Catarina contra a liberação de 50% do valor para as patrocinadoras e o juiz
concedeu liminar atendendo a solicitação dos dois aposentados catarinenses.
Houve um pedido à PREVIC para que fossem liberados os 50% dos participantes,
mas a PREVIC entendeu que não há essa possibilidade.
FENAPAS, ASTELPAR e demais Associações estão averiguando quais medidas
tomar para que o processo seja desentravado na PREVIC.
Havendo novidades, informaremos aos nossos Associados.

ASSOCIE-SE A ANAPAR - ELA DEFENDE NOSSOS INTERESSES!

Curitiba - Maio/2013
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ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24/04/2013,
NA SEDE DA ASTELPAR, FACE AO
PARECER DO CONSELHO FISCAL,
APROVOU POR UNANIMIDADE O
BALANÇO DEMONSTRATIVO DAS
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012.

ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE!
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ALMOÇO DE NATAL
A cada ano mais prestigiado
pelos Associados!
A nossa tradicional confraternização de natal reuniu trezentos e cinqüenta e um
Associados e familiares. O salão Scalinata, no restaurante Dom Antonio, ficou pequeno, já que sua capacidade é para 340 pessoas.
Foram momentos de muitos sorrisos e abraços, muito prazer em rever antigos
companheiros (as) de trabalho.
Neste ano de 2012 encerrou-se também um período de gestão administrativa
da Astelpar. O nosso Presidente Cleomar, em breve discurso, agradeceu a toda a
Diretoria pelo sucesso da gestão e em especial aos Diretores: Berenice Cardoso
Maier – Diretora de Ação Social e Álido Lorenzatto – Assessor jurídico, os quais, por
força do Estatuto, não poderão exercer um 3º mandato.
O Presidente Cleomar convidou o novo Presidente eleito – Luiz Fernando Torres
Cardoso, a assumir a palavra, o qual agradeceu a confiança dos Associados e
apresentou a nova diretoria para a gestão de Janeiro de 2013 a dezembro de 2015.
O conjunto Il Mondo, abrilhantou as festividades. Após o sorteio de dezenas de
prêmios o evento foi encerrado com uns alguns pares dançando ao som das músicas italianas.
“Como sempre um amplo sucesso”

PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!

Curitiba - Maio/2013
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JANTAR FINAL DE ANO
NATAL 2012 - CASCAVEL
Os companheiros (as) de Cascavel realizaram no dia 07 de dezembro
Jantar de Confraternização de Final de Ano e sorteio de brindes aos participantes.
O evento foi realizado no Circulo Militar com a presença de grande
número de associados e seus familiares.
Compareceram ao jantar 109 pessoas.
Foi um momento impar onde os associados tiveram o grato prazer de
rever e abraçar seus companheiros de trabalho.
Agradecimento em especial a equipe que organizou e proporcionou o
sucesso desse evento.

CALENDÁRIO DE VIAGENS E PASSEIOS 2013
Para este ano estão agendados 3 passeios organizados pela Astelpar:

Entre em contato com a Astelpar, fone 3222-7210, terças e quintas com Berenice e
reserve já seu lugar. Estes passeios podem ser parcelados em até 4 vezes.

É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS

Curitiba - Maio/2013
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JANTARES
MENSAIS
2013
Toda primeira terça-feira de cada
mês, acontece na Churrascaria Paiol,
a partir das 19:00 horas, o jantar mensal dos Associados da Astelpar.
Não perca esta oportunidade de se
encontrar com os amigos, bater um
papo e se deliciar com os pratos da
Churrascaria Paiol.

ATENÇÃO!
CARTEIRAS DE SAÚDE BRADESCO
APOSENTADOS TRCA/CA E PBT
ESTÃO SENDO ENTREGUES AS NOVAS CARTEIRAS DE SAÚDE BRADESCO, VÁLIDAS ATÉ 30/04/2014, NA SEDE DA ASTELPAR, SITA NO EDÍFICIO TIJUCAS – 5º ANDAR, SALA 519, PARA OS RESIDENTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.
AS CARTEIRAS DE SAÚDE BRADESCO DO INTERIOR JÁ FORAM ENVIADAS PELO
SINDICATO, VIA CORREIO.
PARA OS APOSENTADOS DO PLANO PBT, A OI ENVIOU AS CARTEIRAS VIA CORREIO. OS CARTÕES DA CESTA BÁSICA DOS PLANOS TRCA/CA, TAMBÉM ESTÃO SENDO TROCADOS E AS NOVAS CARTEIRAS DA REGIÃO METROPOLITANA ENCONTRAMSE NA ASTELPAR.

ÓTICA DAS FAMÍLIAS

Clínica e Cirurgia de Olhos

Seus olhos são a luz do mundo

Rego Barros Oculistas Associados

Lentes e Armações
Preços especiais
para associados
da Astelpar

Fone: 3232-2560
Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias
Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

Dr. Luiz Augusto Rego Barros
Dr. Luiz Guilherme Rego Barros
Credenciado Bradesco Saúde

Lentes de Contato - Microcirurgias
Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia a laser
Catarata com implante de lente interocular
através da Técnica da Facoemulsificação
Pterígio - Cirurgia de Pálpebras
Vias Lacrimais - Oftalmopediatria
Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Tel. 3015-6616
e
3022-8388

SAÚDE = QUALIDDE DE VIDA

Curitiba - Maio/2013
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Atlântico: continuam os
“representantes ilegítimos”!
No ano de 2005 a patrocinadora
(Oi) indicou, provisoriamente, representantes dos Participantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da
Fundação Atlântico até que se realizassem eleições, as quais foram
realizadas em 2006, mas o resultado foi contestado judicialmente pelos perdedores. Aproveitando-se do
fato de haver uma contestação judicial, a Oi está mantendo esses representantes nos Conselhos até
hoje, apesar de derrotados nas eleições! Foram feitas várias reivindi-

cações e denúncias pelas Associações de Aposentados, pela FENAPAS, Sindicatos e ANAPAR para que
fosse feita a regularização da representação dos participantes, sem
sucesso! Em dezembro de 2012 a
ANAPAR em conjunto com a FITTEL
e FENAPAS solicitou à PREVIC a interferência para determinar à Atlântico a realização de eleições. A resposta veio por meio do Oficio nº 021/
ERRJ/PREVIC de 22/01/2013 em que
acata os argumentos da Atlântico de
que não há nada a fazer, imediata-

mente, a ANAPAR apresentou recurso à Diretoria de Fiscalização da
PREVIC, solicitando que seja determinado à Fundação Atlântico a realização de novas eleições, veja o
Boletim ANAPAR Nº 437.
Este caso é a clara comprovação que para conseguirmos defender os nossos direitos precisamos
nos unir nas nossas Associações
Estaduais e na ANAPAR.
Nota: Os documentos mencionados podem ser acessados no Site
da Astelpar ou na Astelpar!

Estatuto da Atlântico proposto não
garante Eleição de Conselheiros!
No Site da Fundação Atlântico foi noticiado o
inicio da alteração do Estatuto da Fundação Atlântico. No Estatuto em vigor a escolha dos representantes dos Participantes Ativos e Assistidos dáse unicamente por eleição direta e universal, enquanto que a alteração do Estatuto cria a possibilidade de que os Representantes dos Participantes sejam escolhidos por critério das patrocinadoras, diferente da Eleição.
Parece que a Fundação Atlântico pretende perpetuar por meio do Estatuto a “Não Eleição dos
Conselheiros Representantes dos Participantes
e Assistidos”, isto é, consagrar a indicação destes Conselheiros pela Patrocinadora. Esta alteração do Estatuto foi convenientemente aprovada
pelos atuais Conselheiros (dos participantes), indicados pela Patrocinadora Oi.
A Atlântico nunca chegou a empossar os Conselheiros Eleitos e quando recebeu os Planos
transferidos da Fundação Brasil Telecom e da Fundação 14, fechou os respectivos Conselhos que
tinham Conselheiros Eleitos democraticamente

pelos Participantes e Assistidos. Esta alteração do
Estatuto é um absurdo retrocesso, que não mais
garante a escolha democrática dos representantes dos Participantes e Assistidos por meio de
eleições!
Um grupo de nossos Associados reuniu-se em
12/12/12 e redigiu um Oficio para a PREVIC requerendo que não sejam aprovadas as alterações
propostas. Cinco Associados protocolaram o Oficio na PREVIC em 14/12/12. Sugerimos que os
Assistidos da Fundação Atlântico enviem o seu
Oficio à PREVIC por meio da Associação.
Em 12/12/12 a FENAPAS e a ANAPAR reuniram-se com a PREVIC para solicitar que não sejam aprovadas modificações no Estatuto da Fundação Atlântico que prejudiquem o Direito dos
Participantes de escolher os seus Representantes
democraticamente.
No momento a Atlântico só mantém no seu site
a noticia que está adequando o Estatuto às exigências da PREVIC. Veja as alterações propostas
e o Oficio enviado à PREVIC no Site da Astelpar.
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TRT: declara
ilegal a
devolução de
superávit a
patrocinadores!
O TRT da 10ª Região julgou ilegal a devolução de valores às empresas patrocinadoras, mas reconhece que tem o direito a parte do
superávit para fazer contribuições
ao plano.
A Resolução 26 está em desacordo com a LC 109, que foi aplicada no julgamento. É exatamente
o que a Astelpar, FENAPAS e
ANAPAR (Boletim nº 436) sempre
defenderam. É uma vitória para
todos os Participantes Ativos ou
Aposentados de todos os Planos
de Beneficio Definido (ex: PBS-A,
PBS-Telemar, PBS-TCS, PBS-Visão, PBT-Brt, etc) e de Contribuição Variável.
Não é ainda a vitória final, pois
é uma sentença de 2ª instância. Temos que continuar lutando até a
vitória final. Associe-se à Astelpar
e à ANAPAR.
Quanto ao Superávit do PBSA continuamos defendendo que a
lei que se aplica é a 6435/77 que
destina 100% do superávit para os
Participantes. Mesmo sem esta
sentença a aplicação da LC 109
com a “ilegal” Resolução 26, se
interpretada corretamente, garante 100% para os participantes!
Lembramos que a destinação
do Superávit do PBS-A está travada pelo arquivamento do processo na PREVIC, decorrente da não
aprovação pela Telebrás, em virtude da Liminar concedida a dois
aposentados de SC que pleiteiam
as Sobras de 1999!

MANTENHA ATUALIAZADO SEU CADASTRO!

Curitiba - Maio/2013
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NOVOS ASSOCIADOS
ALIDIO BISONI
- 31/10/2012 - PINHAIS/PR – PBS-A
ELIZABETE SFENDRYCH DE
MEDEIROS SOUTO
- 30/11/2012 – CURITIBA/PR - PPBS-A
LEOPOLDO TAVARES VIANA
- 4/12/2012 – CURITIBA/PR – INSS
UBIRÁ OLIVEIRA SANTOS
- 22/1/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A
ANA MARIA MAZON FERREIRA DE
SOUZA
- 5/2/2013 – CURITIBA/PR – INSS

AURITA FRANCISCA DE SOUZA
- 19/2/2013 - CURITIBA/PR – PPBS-A
EDUARDO LENZ
- 21/3/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A
SERGIO LUIZ BASSIL
- 1/4/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A
MARILDA TEREZINHA BRANDALISE
- 5/4/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A
PAULO CEZAR RATTI JABUR
- 10/4/2013 – CURITIBA – PBS-A
IRENE KOZLOWSKI DE OLIVEIRA
30/041/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A

CURTAS & FINAS

NOTÍCIAS SOBRE AÇÕES JUDICIAIS
A Ação para recebimento da PLR (Participação nos Lucros) patrocinada
pela nossa Associação teve um resultado que podemos considerar como retumbante. Cerca de 60 aposentados receberam valores correspondentes aos
anos de 1996, 1997 e 1998.
Em razão do sucesso alcançado foi formado mais um grupo de aposentados que não haviam entrado com ações nos anos anteriores.
Outra ação judicial que está sendo iniciada é relativa ao plano de saúde da
SISTEL, ou seja o PAMA e o PAMA PCE.
Nessa ação está sendo pleiteado que não haja custo mensal (PAMA PCE)
para os aposentadose nem coparticipação (PAMA e PAMA PCE), conforme
estava previsto no regulamento original do PAMA. Os interessados devem entrar em contato com a ASTELPAR para receber as informações necessárias.

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.

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

RESPOSTA
EDIÇÃO JORNAL Nº 62.
- 292 MANEIRAS
NOVO DESAFIO PARA
EDIÇÃO JORNAL Nº 63.

COM R$980,00 REAIS FORAM COMPRADOS VÁRIOS
LIVROS DE TRÊS MATÉRIAS:
MATEMÁTICA, PORTUGUÊS E CIÊNCIAS.
OS LIVROS DE MATEMÁTICA CUSTAM R$93,00 REAIS CADA,
OS DE PORTUGUÊS R$78,00 REAIS E OS DE CIÊNCIAS, R$31,00 REAIS.
QUANTOS LIVROS DE CADA UMA DESSAS MATÉRIAS FORAM
COMPRADOS?

FALECIMENTOS
GASTÃO LUIZ ALVES DA CONCEIÇÃO
* 12/9/1931 + 05/11/2012 – CURITIBA/PR – CA
SERGIO NUNES
* 16/9/1926 + 07/11/2012 – MORRETES/PR – CA
MAURICIO MEIRA
* 25/1/1949 + 11/11/2012 – CURITIBA/PR – PBS-A
JAMIL DOS SANTOS FAGUNDES
*27/11/1945 + 20/11/2012 – CURITIBA/PR – TRI
TEREZINHA DE JESUS SANTOS
*26/3/1932
+ 21/12/2012 – PRUDENTÓPOLIS/PR – CA
MARIA TEREZA CORREA
*16/2/1948
+ 28/01/2013 – CURITIBA/PR – CA
MARIA JUÇARA LOPES
*17/11/1950 + 01/04/2013 – CURITIBA/PR – PBS-A

ASTELPAR – A UNIÃO DE FORÇAS!
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ASTELPAR EM LONDRINA E MARINGÁ
Nos dias 11 e 12 de março de 2013, os Diretores da Astelpar Aramburo e Cleomar, este último também Conselheiro da Fundação Sistel, estiveram presentes em Londrina e Maringá, para
um encontro com os aposentados dessas duas cidades.
Em Londrina, por alguma falha de comunicação, infelizmente, não houve comparecimento dos ex-teleparianos.
Na cidade de Maringá houve um expressivo comparecimento de aposentados e uma proveitosa reunião, oportunidade em que foram prestadas diversas informações sobre a Fundação
Atlântico, Fundação Sistel, plano de saúde, superávit, termo de relação atípica, ações judiciais, entre outros.
Em Maringá, após o evento, houve um delicioso lanche com apetitosos salgadinhos e refrigerantes.
Foram momentos que nos proporcionaram, além de esclarecimentos, muita alegria e satisfação, além da oportunidade de rever velhos companheiros de jornada.
Agradecemos a colaboração da Cida, de Maringá, pelo grande auxílio que nos prestou.

TELEFONES E SITES ÚTEIS
RECORTE DO JORNAL E GUARDE

ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE!
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FESTAS DOS
ANIVERSARIANTES
Toda última quarta-feira de cada mês a Astelpar
promove um momento de felicidade e
contentamento para comemorar os aniversários
dos Associados. Parabéns aos aniversariantes de
janeiro, fevereiro, março e abril.

VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!.

