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EDITORIAL
EDITORIAL
Em tempos de pandemia
todo cuidado é pouco. Quando
iria passar por nossas cabeças
que viveríamos uma situação
assim?
O mundo se transformou e
veio com mudanças para ficar.
Em toda crise buscam-se alternativas para superar as dificuldades. É o lado positivo; a busca da criatividade para superar
obstáculos.
Percebemos a importância da
automatização das cobranças
de nossas mensalidades. Com
o convênio de desconto em folha do INSS conseguimos cumprir
com os compromissos financeiros da ASTELPAR. É importante
que quem ainda não autorizou o desconto que o faça, pois a
cobrança por boleto bancário se demonstra cada vez mais inviável.
Durante o nosso forçado recesso foi divulgada uma matéria
sobre a Ação Judicial contra a cisão do plano PBS que vigia
quando ocorreu a privatização. Nesta edição, fizemos um artigo
esclarecedor para que todos entendam a importância dessa Ação
Judicial.
Sobre o próximo ACT - Acordo Coletivo de Trabalho, destacamos a importância do comparecimento de nossos Associados
nas Assembleias do Sinttel. Não podemos continuar aceitando
as perdas que ocorrem ano a ano. As tabelas de medicamentos
estão congeladas há anos, o reajuste da cesta básica não acompanha a inflação e, pouco a pouco, os aposentados vão sofrendo
perdas. É preciso reagir.
Na parte recreativa firmamos convênio com a ASPP. É uma
boa opção de lazer para nossos Associados e suas famílias.
A FENAPAS fez uma reunião virtual com a SISTEL. Os detalhes você encontra nesta edição e no site da ASTELPAR.
Esperamos que a vacina do corona vírus chegue logo. Estamos ansiosos para rever nossos amigos, abraçá-los e matar as
saudades.
Tenha uma boa leitura.
Cleomar Justiniano Gaspar
Presidente
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PAGAMENTO BOLETO
SAÚDE SUL AMÉRICA
ESTE ARTIGO É
DIRIGIDO PARA:
Aos aposentados
dos grupos: CA,
TRCA e TRIPARTITES que utilizam o
plano de saúde Sul
América patrocinado
pela OI. A característica deste plano é a
co-participação, em
consultas médicas e exames laboratoriais. A co-participação
do plano de saúde com opção de
quarto (individual) participa
com 25% do custo. Já na opção
ENFERMARIA a participação é
de 5%.
Mensalmente, a OI envia para
a Fundação Atlântico a participação das despesas efetuadas
por cada um dos aposentados e
efetua o desconto em folha de
pagamento; entretanto há um
grupo de aposentados (próximo
de 200), que atualmente recebem zero de complementação.
Nestes casos a Fundação Atlântico, envia esta relação de gastos e a Sul América, por sua vez
emite um boleto para cobrança
da co-participação. Atenção,
este boleto só é devido quando
é utilizado para as consultas médicas e exames laboratoriais
(principalmente quando se utiliza consulta médica e exames
para a obtenção de Laudo Médico, e receita médicas).
Na maioria dos casos os valores são inferiores a R$ 50,00 reais, às vezes inferiores a R$ 10,00
(dez reais), e a pessoa negligencia o pagamento.

POR QUE
IMPORTANTE ESTE
PAGAMENTO?
Vejamos um fato concreto narrado pela nossa atendente Cidinha.
"Ocorreu um caso bastante
crítico com um dos nossos Associados, com problemas sérios de
saúde, necessitando de internamento urgente, inclusive de UTI.
Quando a família deu entrada no
hospital, foi informada que aquele
plano de saúde estava suspenso
por falta de pagamento dos boletos de co-participação. Atendi um
dos familiares que me ligou muitíssimo preocupada pedindo minha intervenção junto a Sul América. Liguei para a Srª Edna do
sindicato e foi necessário até a
intervenção do Presidente Sr. Pedro e após vários contatos com a
Sul América e o pagamento dos
boletos em atraso, o internamento foi liberado."
Desta forma reforçamos a importância dos pagamentos em
dia, dos boletos recebidos pela Sul
América.
ATENÇÃO
Boletos pendentes de pagamento até 60 dias o plano fica
suspenso
- Boletos pendentes de pagamento mais de 90 dias plano cancelado
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ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA
A Astelpar continua apoiando seus associados durante a pandemia de Covid-19
O ano de 2020 ficará marcado para a humanidade como um ano difícil devido ao Covid-19,
infecção causada pelo novo coronavírus que foi
declarada pela a Organização Mundial da Saúde (OMS) pandemia, devido à disseminação
mundial de uma nova doença, altamente contagiosa, portanto a ASTELPAR foi atingida em
cheio, pois os seus associados são considerados
grupo de risco por estarem acima de 65 anos,
portando são mais suscetíveis às complicações
da nova doença, por causa de alterações no sistema imunológico naturais da idade. A diretoria
da Associação seguiu os protocolos recomendados pela OMS e definiu que:
A) As atividades da diretoria executadas em
home Office;
B) O atendimento aos Associados via telefone, no horário normal de expediente, e 04 (quatro) vezes por semana, segunda, terça, quarta e
quinta-feira, seguindo rigorosamente as normas
de higienização e distanciamento social.
A estratégia aplicada pela diretoria da
ASTELPAR está sendo satisfatória e adequada,
pois todas as atividades desenvolvidas pelas
atendentes estão sendo executadas normalmente. Entre os meses de março a agosto foram atendidos:
Atendimento geral:
• 73 - recebimentos e encaminhamentos de
documentos para Declaração de Imposto de Renda;

• 390 – pedidos de reembolso de notas fiscais para Sul América (Associados CA, TRCA e
Tripartites);
• 40 recebimentos e encaminhamentos de
laudos e receitas médicas para a OI;
• Emissão de boletos trimestrais:
• 1º trimestre - 274
• 2º trimestre - 209
• 3º trimestre -225
• 150 – recebimentos de mensalidades na
Associação;
• 03 – atendimentos aos familiares dos associados falecidos (recebimentos de documentos e
encaminhamento as Fundações).
Ação Judicial:
• 95 pedidos: emissão de documentos para
cálculo e pagamento de ações judiciais, localização de associados, verificação e acompanhamento
de ações.
Se nestas horas difíceis estamos conseguindo
atender os nossos associados é graças à parceria
e o empenho de Angélica, Cidinha e Malú, profissionais dedicados, que não poupam esforço para
que a Associação continuasse o seu atendimento aos associados. Obrigado, estamos de parabéns! Agradecemos também a Edna Aparecida
Balestra Mello, Coordenadora dos Aposentados
da SINTTEL, pela sua atuação presente nos atendimentos dos pedidos da ASTELPAR via Sindicato.

REEMBOLSO DE CONSULTAS MÉDICAS SUL AMÉRICA
AGORA SÓ PELO CELULAR
Os aposentados pertencentes aos grupos CA,
TRCA e TRIPARTITE da Fundação Atlântico, patrocinada pela OI, utilizam o plano de saúde Sul
América. Muitas vezes o segurado recorre a médicos e laboratórios não credenciados. Nestes casos o
aposentado efetua o pagamento da consulta ou exames e deve encaminha o recibo para a Sul América
para receber reembolso.
Até 20/04/2020, a Sul América mantinha em
Curitiba um escritório onde um funcionário da Astelpar, levava pessoalmente 2 vezes por semana os
recibos para reembolso.
Devido à pandemia o atendimento presencial foi
encerrado e soubemos que este procedimento será
adotado mesmo após a pandemia. Para tanto a Sul
América desenvolveu um aplicativo para atendimento
via celular.
COMO PROCEDER:
Ligue para o número 0800-970-0016 (Este número está no verso da tua carteira de saúde).
Você será atendido por uma atendente, e solicitar uma senha (esta senha é pessoal), que será enviada para teu e-mail.
No celular dê um toque no ícone PLAY STORE.
Ao alto do visor do celular aparecera pesquisa.
Digite APP Sul América
Aparecera APP Sul America clique em INSTALAR
Pronto o App está instalado no teu celular.
Para utilizar basta clicar no APP instalado Sul

NOVO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DA ASTELPAR
Atendimento ao público:
Horário: das 08h00 às 16h00, segunda, terça, quarta e quinta-feira,
Telefones: (41) 3224-2367 (Cidinha) e (41) 3222-7210 (Malú)
Atendimento via telefone:
Horário: das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira.
Celulares: (41) 98532-9647 (Angélica), ações jurídicas.

NOVOS
SÓCIOS

América que pedirá teu CPF e senha.
Daí basta clicar no serviço desejado.
Esse aplicativo contém:
A) Carteirinha de identificação
B) Rede credenciada por especialidade e por
endereço
C) Extrato de utilização
D) Reembolso de consultas médicas
Estas são as principais funções disponíveis deste
aplicativo.
Lembre-se no futuro tudo será feito por aplicativos, Você deve aprender se tiver dificuldade peça
auxilio a um filho, neto, ou outra pessoa de sua confiança.
Se não tiver ninguém para te auxiliar recorra á
Astelpar e fale com a Cidinha 41 3224-2367
E agende um horário para atendimento. Nestes
casos só estaremos atendendo com agendamento
prévio.

Maria Luiza
Vieira Fava
P-TRI
06/05/2020
Edite Lucia
Chrestenzen
09/09/2020
P-INSS
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FALECIMENTOS
JANEIRO / 2020
Jose Marcio Chediak
(28/08/1946 a 13/01/2020)
Ana Helena Brasil Soares
(11/12/1951 a 04/01/2020)
MARÇO /2020
Rubens Costa Leandrini
(15/04/1940 à 22/03/2020
ABRIL / 2020
Tadeu Kossoski Filho
(13/03/1957 à 02/04/2020
MAIO / 2020
Antônio Aparecido Poian
(07/06/1948 a 11/05/2020
JUNHO / 2020
Alvino Faszank
(04/11/1940 à 23/06/2020)
JULHO / 2020
Evaldo Miguel Marien
( 24/05/1936 à 15/07/2020)
AGOSTO / 2020
Levi Mulford Chrestenze
(06/07/1929 à 30/08/2020)
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LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DA TELEPAR
CHEGA À SEGUNDA EDIÇÃO
Os paranaenses ainda guardam na
lembrança uma empresa estatal que
deu certo. Foi exemplar e um modelo seguido por várias companhias
mistas no Brasil. Trata-se da Telecomunicações do Paraná S/A –
Telepar, privatizada há 22 anos e que,
sem sombra de dúvida, faz falta, tanto
para os seus milhões de clientes em
todo o Estado quanto para a legião
de empregados que a viu nascer,
crescer , virar referência nacional e
ser vendida num leilão realizado na
então Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro.
É certo que ela não conseguiu
atender toda a demanda por telefones em seus quase 35 anos de existência (1963-1998), mas pelo menos
obteve a nota 10 em vários indicadores de qualidade medidos pela
holding Telebrás. A Telepar sempre
foi pioneira em tudo o que fez, desde a implantação de tecnologia de
ponta até a criação de serviços e procedimentos. Quase sempre primou
pelo atendimento aos clientes.
Tudo isso está registrado, com
muitas ilustrações, depoimentos e
entrevistas, no livro “Telepar, a revolução das telecomunicações no
Paraná”, que agora chega à segunda
edição - revista e ampliada.
Com a chancela da Associação dos
Aposentados, Pensionistas do Setor de Telecomunicações no Paraná (Astelpar),
o livro foi escrito por quatro ex-empregados da Telepar (o jornalista Walter W.
Schmidt, o relações-públicas José Francisco Cunha, o economista Paulo Arruda
Bond, o engenheiro Israel Kravetz), mais o empresário Wilson R. Pickler, fornecedor e parceiro da estatal durante muitos anos. A primeira edição foi lançada

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para associados

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

Curitiba - PR

no dia 13 de dezembro de 2017, numa
concorrida festa de congraçamento
entre teleparianos e familiares, no Centro de Eventos do Sistema Fiep, em
Curitiba.
Nota 10 – O livro conta, em 560
páginas, um pouco da história da
telefonia no Paraná antes de abordar
a vida da Telepar propriamente dita,
como os tempos da Companhia Telefônica Nacional, da Radional e das
várias companhias que funcionavam
no interior do Estado. Ao todo, são
36 capítulos, sendo dois deles dedicados ao processo da privatização da
empresa, ocorrido em 1998, passando pela implantação da telefonia celular, da telefonia rural e das fibras
ópticas. A Telepar foi a primeira
empresa estadual do Brasil a instalar uma rede de micro-ondas de alta
capacidade (960 canais), ligando o
Paraná ao País e ao Mundo; integrou
todos os municípios paranaenses,
disponibilizando telefonia em DDD
e DDI; foi considerada a Empresa
Modelo – nota 10 – em
todo Sistema Telebrás -, sendo
referencia para as demais empresas
estaduais de telecomunicações; e foi
a terceira empresa a instalar o sistema de telefonia celular no Brasil.
Foram gravadas quase 70 horas de
entrevistas com ex-presidentes, exdiretores, ex-gerentes e ex-funcionários. Pesquisas foram realizadas no
Arquivo Público do Paraná, na Biblioteca Pública do Paraná, na Hemeroteca
da Biblioteca Nacional, e em acervos de ex-funcionários.
A obra reúne ainda depoimentos de ex-teleparianos e uma listagem
com quase 18 mil nomes de pessoas que trabalharam na empresa.

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

FALE COM A ASTELPAR! ASTELPAR@ASTELPAR.ORG.BR
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NOTÍCIAS
NOTÍCIAS DA
DA OI
OI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pagamento de Créditos
Trabalhistas PLR
e Tíquete Refeição
A Oi aprovou, no dia 8 de setembro, aditamento do plano de recuperação judicial da
companhia, que segundo diretora de finanças, deve permitir uma redução em quase dois
terços de sua dívida. O aditamento representou, no âmbito dos credores trabalhistas,
algumas alterações pontuais.
Até então, os créditos trabalhistas vinham sendo pagos nas próprias ações trabalhistas, com possibilidade de levantamento prévio de depósitos já existentes, e pagamento
do montante restante em cinco parcelas, contados 180 dias após o trânsito em julgado da
decisão que homologou o cálculo de execução.
Com as alterações, será possível o pagamento dos créditos trabalhistas no prazo de
30 (trinta) dias após a homologação do referido aditamento, desde que o montante seja de
até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acima desse valor mantém o critério de pagamento
atual. Este pagamento, no entanto, só ocorrerá para os credores que tenham processo
com decisão homologatória de cálculo judicial definitiva, sem possibilidade de impugnação
pelo Grupo Oi. Isso significa que até o dia 8 de outubro, aposentados que tenham o valor
dos seus créditos definidos judicialmente poderão receber nas próximas semanas.
Apesar da alteração positiva, a nova regra deve beneficiar poucos aposentados que aguardam o pagamento das Participações de Lucros ou Auxílio Alimentação pela via judicial.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS APOSENTADOS TRCA
ACORDO COLETIVO DE TRABALH0 2020/2022 EMPRESAS DO GRUPO OI
CLÁUSULA 1ª. ABRANGÊNCIA E VIGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrange a todos os aposentados pelo Termo
de Relação Contratual Atípica (TRCA), representados pelo Sinttel/PR, em efetivo exercício em 31 de outubro de 2020, o qual compreende o período entre 01 de novembro de
2020 a 31 de outubro de 2022. Exceto as cláusulas econômicas que serão renegociadas/
revisadas em 01 de novembro de 2021. As cláusulas constantes do (s) Acordo (s) Coletivo
(s) de Trabalho vigente (s), permanecerão inalteradas e vigentes até a conclusão do
processo negocial.
CLÁUSULA 2ª. - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL
As EMPRESAS reajustarão em 01/11/2020 os salários de todos os aposentados abrangidos pelo Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA), de forma a recompor o mesmo
poder aquisitivo existente em 01/11/2019, ou seja, 100% (cem por cento) das perdas
salariais do período.
CLÁUSULA 3ª. - AUMENTO REAL
As EMPRESAS concederão 5% (cinco por cento) a título de aumento real para todos
os aposentados TRCA, sem prejuízo do disposto na cláusula de recomposição salarial do
presente instrumento.
CLÁUSULA 4ª. - VALE ALIMENTAÇÃO
As EMPRESAS reajustarão o valor mensal do Vale Alimentação pago aos aposentados
abrangidos pelo Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA) para R$ 530,25 (quinhentos
e trinta reais e vinte e cinco centavos).
Parágrafo Único: O benefício de que trata o "caput" da presente cláusula será fornecido sem ônus para os aposentados.
CLÁUSULA 5ª. - DÉCIMA TERCEIRA CESTA DE BENEFÍCIOS
As EMPRESAS concederão, a título de 13ª cesta de benefícios a todos os aposentados
abrangidos pelo Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA), o valor de R$ 1.731,45 (um
mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), por meio de crédito em
cartão eletrônico Ticket.
Parágrafo Único: O benefício de que trata o "caput" da presente cláusula será fornecido sem ônus para os aposentados.
CLÁUSULA 6ª. - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA UNIFICADA
As EMPRESAS fornecerão Assistência Médica e Odontológica na forma vigente, para
todos os aposentados TRCA e seus dependentes legais.
Parágrafo Único: Com a morte do aposentado abrangido pelo Termo de Relação
Contratual Atípica (TRCA), titular do Plano, os dependentes legais permanecerão com o
plano de assistência médica e odontológica, conforme prevê a Lei nº 9.656/1998; as
Empresas também observarão os critérios da Resolução Normativa nº 279/2011, da Agên-

cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
CLÁUSULA 7ª - SEGURO DE VIDA / ASSISTÊNCIA FUNERAL
As EMPRESAS ficam obrigadas a fornecer seguro de vida e acidentes pessoais aos
aposentados abrangidos pelo Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA), sem participação destes, que não poderá ser inferior a 40 (quarenta) vezes o salário nominal do
aposentado. Sendo que no caso de invalidez permanente, total ou parcial, por acidente e/
ou por doença será devida e indenização supra.
Parágrafo Primeiro: Em caso de óbito do aposentado TRCA e/ou seus dependentes, as
EMPRESAS concederão aos beneficiários o auxílio funeral no valor de até R$ 8.400,00 (oito
mil e quatrocentos reais).
CLÁUSULA 8.ª - AUXÍLIO MEDICAMENTOS
O Auxílio Medicamentos será concedido, sem ônus, para todos os aposentados abrangidos pelo Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA) e seus dependentes legais, com
um limite mensal de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), mediante comprovação.
Parágrafo Primeiro: Para as doenças crônicas, as despesas com os medicamentos
prescritos serão suportadas integralmente pelas EMPRESAS.
Parágrafo Segundo: Para o caso de ser mantida a tabela definindo as doenças crônicas contempladas, reajustar os valores da tabela para todas as doenças e incluir duas
novas patologias: Doenças Hepáticas e Doenças Urológicas.

CLÁUSULA 9ª. - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
As EMPRESAS pagarão aos aposentados abrangidos pelo Termo de Relação Contratual
Atípica (TRCA) a Participação nos Lucros (PLR) ou Programa de Participação nos Resultados (PPR) paga aos Trabalhadores da Ativa, como se na ativa estivessem.
CLÁUSULA 10ª. - APOSENTADOS
O disposto nas cláusulas de natureza econômica e social do ACT aplica-se a todos os
aposentados abrangidos pelo Termo de Relação Contratual Atípica (TRCA), como se na
ativa estivessem.
CLÁUSULA 11ª. - COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO
As EMPRESAS permitirão a participação de um representante indicado pelos aposentados, nas reuniões de negociações do ACT.

ASTELPAR, A UNIÃO DE FORÇAS
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NOTÍCIAS
NOTÍCIAS DA
DA SISTEL
SISTEL

SUPERÁVIT
Sistel: Superávit PBS-A de 2016
A Sistel informou que a PREVIC, em20/08, suspendeu temporariamente a análise do processo de distribuição do superávit 2016, que
havia sido encaminhado no início do mês de junho.
A suspensão baseou-se no impacto que pode ser gerado pela Ação
judicial de 2005, impetrada pelas FENAPAS, na Justiça Cível do Rio de
Janeiro. A ação é contra a Segregação do PBS realizada em desrespeito
ao Edital de Privatização do Sistema Telebrás, sendo Rés as Patrocinadoras (Novas Empresas de Telecomunicações).
A FENAPAS ganhou em primeira instância e em segunda instância
(2017) após as Patrocinadoras não terem concordado com um Processo
de Mediação formalizado no TJRJ.
Em 2018 a PREVIC solicitou o ingresso na Ação o que implicaria na
transferência da Ação para a Justiça Federal. A FENAPAS retirou todos os embargos, o TJRJ não se opôs, mas até agora a Justiça Federal
não se definiu sobre a sua competência para julgar a Ação!
Conforme notificado pela PREVIC, a partir do posicionamento da
Justiça Federal, haverá nova avaliação sobre a continuidade da análise
do processo de distribuição do superávit 2016 do PBS-A.
A própria Sistel declarou que: “a notificação ora recebida não
impacta o pagamento das parcelas do superávit 2012, 2014 e
2015 que está em andamento”.
Nota 1: Frisamos que esta ação não representa nenhum prejuízo
para o PBS-A ou qualquer dos outros Planos administrados pela Sistel.
O retorno de Aposentados ao PBS original se darácom a vinda dos recursos dos Direitos Acumulados deles. Com o aumento do Número de
Participantes e de Ativos Financeiros, o Plano resultante terá uma situação mais robusta.
Nota 2: Até o momento desta publicação a PREVIC não nos respondeu quais são as exigências do processo do Superávit do PBS-A!
Leia a Resposta da Sistel a um(a) PBS-A,
Leia o Informe Sistel,
Leia a Mensagem da Sistel na Area Restrita,
Leia o comentário de um PBS-A
RESPOSTA DA SISTEL AO ASSOCIADO PBS-A
Olá Assistido(a). Agradecemos o seu contato. Orientamos que a
Ação da Fenapas iniciou em 2006, contra as Patrocinadoras (Processo
nº 0281353-90.2011.8.19.0001) cuja finalidade principal era, entre outros pedidos, que todos os atos praticados pelas patrocinadoras dos
planos de benefícios da SISTEL e pela PREVIC fossem considerados
nulos e que tudo deveria voltar ao ano de 1997. Infelizmente esta ação
foi vitoriosa em primeira e segunda instâncias na Justiça do Rio de
Janeiro. Entendendo a gravidade da situação a Fundação Sistel, entrou em contato com a Previc e pediu que entrasse no processo, e por
ser um Órgão Federal, o processo foi transferido a Justiça Federal, na
qual estamos aguardando o posicionamento do Tribunal, do aceite da

Ação. Não conseguimos informar possíveis consequências, pois o processo está em andamento e inclusive de aceite da Ação na Justiça
Federal, o que podemos lhe esclarecer são os pontos abaixo. Contudo no seu caso, que é vinculada ao Plano PBS-A, informamos que o
superávit que estamos pagando continuará sendo pago. Sobre o superávit de 2016, continua em análise pela Previc e estamos aguardando o retorno da mesma. comunicamos que o prazo de análise pelo
Órgão Previc é de 60 dias uteis, prazo este que ainda não terminou.
No caso de qualquer dúvida a Fundação Sistel permanece a disposição para prestar os esclarecimentos. Estamos à disposição por meio
dos nossos Canais de Relacionamento Sistel 0800- 6021801, Fale
Conosco ou Chat Online acessando a área restrita do Portal Sistel
com sua matrícula e senha e também pelo WhatsApp (61) 99829-7496.
Desejamos uma excelente semana! Cordialmente, VANIA BOLDRINI
PEREIRA Gerência de Relacionamento

O Que é a Ação Judicial
da Fenapas Contra A Cisão?
1. Quando da privatização do Sistema Telebrás, em 1998, os direitos que os empregados das Empresas do grupo, entre elas a TELEPAR,
foram incluídos em um documento denominado Edital de Privatização.
2. O objetivo de tal documento era assegurar tais direitos, tornando-se, portanto, obrigações das Empresas que adquiriram as concessões.
3. Ocorre que as novas Empresas se reuniram e resolveram dividir o
plano previdenciário existente, denominado PBS, em vários planos, num
total de15.
4. Nesta divisão (cisão) feita à revelia do estabelecido no Edital de
Privatização, muitos direitos foram usurpados dos participantes, por
exemplo, planos deixaram de ser vitalícios e se tornaram planos de
Contribuição Variável e/ou Definida. Nessa modalidade, acabando a
Reserva o participante deixa de receber seu benefício mensal. As Empresas se eximem da responsabilidade de cobrir eventuais déficits. O
prejuízo fica para o Participante.
5. Grupos de empregados que tinham direito ao plano de saúde foram excluídos desse direito.
6. Recursos oriundos do plano original (PBS) foram transferidos
indevidamente para os novos planos CD, com prejuízo financeiro para
os aposentados que permaneceram nesse plano.
7. A FENAPAS teve ganho de causa em 1ª e 2ª instância judicial da
Justiça Civil. A PREVIC, órgão controlador e fiscalizador da previdência fechada, solicitou seu ingresso na Ação. Por se tratar de uma
autarquia, se atendida sua solicitação, a Ação sai da esfera cível e vai
para a Justiça Federal.
8. Enquanto não for decidido se a Ação permanece na Justiça Civil
ou se vai para a Justiça Federal, a Ação fica parada.
9. FENAPAS e PATROCINADORAS podem fazer um acordo na justiça para o atendimento desta Ação. Neste caso, pleitearemos algumas
melhorias para os Participantes.
10. Não fique na dúvida. Qualquer esclarecimento pode ser solicitado pelo e-mail astelpar@astelpar.org.br.
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Reunião da FENAPAS
com a SISTEL

INFORME SISTEL

Resumo da Reunião de 12/08/20 entre
FENAPAS, Associações e Sistel.
Participantes: Presidentes da FENAPAS e das Associações Afiliadas, os conselheiros eleitos da SISTEL
apoiados pela FENAPAS, Marcos Schroeder
(Oi)Presidente do conselho deliberativo, Carlos Alberto
Moreira e Dr. TarcisoPresidente e Jurídico da SISTEL
respectivamente.
PAUTA: propósitos da SISTEL, resultados dos investimentos, previdência e pecúlio por morte, plano de
saúde e COVID, impacto da venda da OI MÓVEL, ofício
da PREVIC sobre o superávit TelebrásPrev
A SISTEL informou que para a eventual antecipação
do Pecúlio (em vida do Titular) foram avaliados os riscos jurídico, tributário e de liquidez e observou que a
PREVIC também tem que se posicionar sobre o
assunto.Ainda sobre o Déficit do PAMA, é difícil explicar, pois a própria SISTEL concluiu que o seu patrimônio
é suficiente para cobrir todas as despesas de saúde em
todo o período, além do que só o retorno dos investimentos é suficiente para cobrir as despesas atuais.
O Presidente do Conselho Deliberativo deixou claro
que as premissas adotadas para o PAMA podem ser
rediscutidas e havendo sobras as mesmas podem ser
destinadas para melhorar o plano.Em relação à venda
da Oi Móvel disse que não haverá nenhum impacto para
os planos administrados já que ela representa apenas
0,4% de participação.
A Sistel, abordou-a manifestação da PREVIC em relação ao Superávit do Plano TelebrasPrev, que em no
ofício concluiu:
i. Assim sendo, entende-se pela suspenção do processo, com fundamento no art. 20, III da Instrução Previc
nº 24, de 13/04/2020, até que haja a resolução do mérito
da questão judicial que os planos administrados pela
Sistel ou nova manifestação da Procuradoria Federal,
avaliando não haver risco jurídicos para o prosseguimento do processo de destinação da reserva especial
do Plano de Benefícios TelebrasPrev.
Quanto à distribuição do superávit de 2016 do PBSA,a Sistelopinou que a tendência é de que sua análise
também seja suspensa pelo mesmo motivo e que o superávit que já está sendo pago (2012,2013 e 2015), dificilmente será suspenso (o que veio a ser confirmado).
A FENAPAS observa que também há vontade por
parte das Patrocinadoras para que haja uma solução
breve de aprovação dos superávits, pois elas precisam
de caixa e, neste aspecto, podemos “juntar forças” para
solucionar, junto à PREVIC, a questão dos superávits.
As portas estão abertas para o diálogo.
12/08/20 Diretoria da FENAPAS
O Relatório detalhado da Reunião, pode ser acessado
no Site da Astelpar
Nota da ASTELPAR:O documento “SEI/
PREVIC-0276262-Parecer, sobre o Superávit do
TelebrásPrev”, relaciona 18 exigências a serem
atendidas pela SISTEl (que não foram noticiadas)!

COMENTÁRIOS SOBRE
O INFORME SISTEL
COMENTÁRIOS SOBRE O
INFORME SISTEL, DE 21/08/2020,
COMUNICANDO A SUSPENSÃO
DA ANÁLISE DO PROCESSO,
PELA PREVIC, DO PROCESSO
DE DISTRIBUIÇÃO DO SUPERÁVIT 2016 DO PBS-A. 1 – É preciso
todos saberem que, a solicitação
da entrada da PREVIC no processo, como litisconsorte, FOI SOLICITADA PELA SISTEL com o objetivo de retardar, ainda mais, o
trâmite deste processo; que se
arrasta, a passos de tartaruga
manca, por quinze anos. Cabe à
Justiça Federal a decisão sobre o
caso. 2 – Segundo o Relatório da
KPMG Auditores Independentes,
de dezembro de 2019, sobre as
demonstrações contábeis, na
NOTA 6. Ação Civil FENAPAS, o
risco de perda da ação é possível
“O risco de perda dessa ação foi
avaliado como possível pelos nos-

sos assessores jurídicos, entretanto, o valor envolvido é inestimável, tendo em vista que os pedidos formulados são líquidos e inexequíveis no atual estágio da demanda”. “O processo é tratado
como de natureza estratégica e
tem acompanhamento diferenciado, com reportes periódicos para
o Conselho Deliberativo da Fundação. POR SOLICITAÇÃO DA
FUNDAÇÃO SISTEL, a PREVIC
requereu o seu ingresso formal no
processo em janeiro de 2018 sendo que o pedido teve parecer favorável do Ministério Público”. 3
- Em 20/06/2018, a Desembargadora Conceição, quase um ano
após a sentença, deferiu o pedido
de ingresso da PREVIC no processo, na qualidade de litisconsorte, e declinou da competência
em favor da Justiça Federal que,
agora deverá analisar se é ou não
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competente para julgar a ação.
Após esta decisão a FENAPAS
apresentou os Embargos de Declaração. 4 – Em 04/03/2020, os
Embargos de Declaração foram
julgados e negados, ficando o processo para ser encaminhado à
Justiça Federal que examinará se
é ou não competente para julgar
a causa. Observação: Por que a
SISTEL solicitou a entrada da
PREVIC no processo? Se a Justiça Federal se declarar competente para julgar a causa, os atos
decisórios existentes no processo
serão declarados nulos e o processo pode volta à estaca zero.
Faço este retrospecto para dizer
que, em dezembro de 2019, a SISTEL/PATROCINADORAS/PREVIC já sabiam, muito bem, do
andamento do processo e de seus
riscos e, mesmo assim, iniciaram
a distribuição dos superávits, do
PBS-A, referentes aos exercícios
de 2012, 2014 e 2015. A Procuradoria Jurídica da PREVIC, à época, não se manifestou contrária.
De lá para cá, o fato novo que
ocorreu, a meu ver, foi favorável à
SISTEL/PATROCINADORAS/
PREVIC; já que os Embargos de
Declaração, foram negados. Com
relação a suspensão, indevida, da
análise do processo PBS-A pela
PREVIC, referente ao exercício de
2016, acho, no mínimo, estranho:
a) Na REDEL de 30/04/2020, quase 60 (sessenta) dias após o julgamento dos Embargos de Declaração, foi aprovada a distribuição do
superávit para o PBS-A, exercício
2016. b) Em 02/06/2020, a SISTEL
protocolou o processo na PREVIC
que tinha 60 (sessenta) dias para
analisalo. c) Agora, em 21/08/
2020, a SISTEL informa que a
PREVIC suspendeu, temporariamente, a análise do processo porquê a ação judicial em curso
constitui óbice à continuidade do
processo. Acredito que o objetivo maior desta decisão tomada
pela SISTEL/PREVIC é jogar os
assistidos como nós, ávidos por
receber alguma grana extra, contra a FENAPAS e ASSOCIAÇÕES,
imputando a elas a responsabilidade pelo não pagamento de
superávits e obter alguma vantagem. Na verdade, as Rés, nesta ação são as Patrocinadoras
envolvidas e SISTEL, não é a
FENAPAS. Já foram condenadas
em 1ª e 2ª instâncias por descumprirem o Edital MC/BNDES
nº 01/98 que orientou a desestatização das empresas do setor e
outros regramentos legais. Elas é
que são responsáveis pela suspensão das análises dos processos de distribuição dos superávits, por terem cometido irregularidades por ocasião da CISÃO/
SEGREGAÇÃO do PBS ocorrida
em 2000. Não são a FENAPAS e
ASSOCIAÇÕES como querem alguns, agora. Rubens Tribst Brasília, 23/08/2020 .
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JANTARES
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RELEMBRANDO0 VIAGENS E PASSEIOS

FAZENDA PARK - GASPAR

GRAVATAL

TERMA S DE JUREMA
AMETISTA DO SUL
PIRÂMIDE ISOTÉRICA

CAVERNA DO DIABO
IGREJA DE SÃO MIGUEL

ILHA DAS PEÇAS
INTERIOR DA MINA RESTAURANTE BELVEDERE

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

9

10 ASTELPAR Informa

CURITIBA - OUTUBRO DE 2020

ANIVERSÁRIO 2015 E 2016
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REGULAMENTO

FESTIVAL DE PRÊMIOS ASTELPAR

Dezembro com
muitos prêmios
A diretoria da ASTELPAR, por conta da epidemia
de Covic-19, está proibida de promover festividades
devido a aglomerações. Desta forma fomos obrigados a
cancelar a tradicional festa de aniversário bimestral,
que reúne cerca de 60 pessoas no salão de festa do
Hotel Del Rey e o tradicional almoço de confraternização de Natal realizado no Restaurante Dom Antonio,
que anualmente reúne cerca de 400 pessoas. Em contra partida os diretores aprovaram um “Festival de Prêmios ASTELPAR”, que será sorteado através da Loteria Federal do dia 12 de dezembro de 2020 (sábado).
A Loteria Federal sorteia 05 (cinco) prêmios, como o
Festival de Prêmios da ASTELPAR vai sortear 10 (dez)
prêmios foi adotado o seguinte critério:
· Do 1º ao 5º prêmio valerá as centenas na ordem
direta;
· Do 6º ao 10º prêmio valerá as centenas na ordem
inversa.

Exemplos:
Resultado da Loteria Federal (12/12/2020)

Ordem direta:

Ordem indireta:

Caso, alguma centena contemplada não corresponder a nenhum associado
será realizado um sorteio complementar no dia 15 de dezembro de 2020, na sede
da ASTELPAR, com a presença de um diretor e um conselheiro fiscal da ASTELPAR.
10 MIL EM PRÊMIOS:
" "Smart TV LED 43" Full HD Samsung 01, no valor de R$ 2.000,00;
" "Smartphone com watsapp" para idoso, no valor de R$ 1.000,00;
" "08 Cestas de Natal", no valor de R$ 900,00.
Boa sorte!

ATENÇÃO!
As aquisições dos prêmios do "Festival de Prêmios ASTELPAR" provêm de uma parcela da mensalidade, que é utilizada para as festividades
sociais, portanto só participarão dos sorteios os associados que estiverem com a mensalidade quitada até novembro de 2020.
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CONVÊNIOS

ASTELPAR FECHA PARCERIA COM A ASPP
A ASTELPAR fechou parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO PARANÁ – ASPP para que os Associados da ASTELPAR possam se associar e utilizar as instalações e benefícios da ASPP.
Os principais benefícios ofertados pela ASPP são:
Colônia de Férias em Caiobá e Pousada em Antonina e Sedes em
Piraquara, São Mateus do Sul, Maringá, Ponta Grossa, aquisição de medicamentos subsidiados e com parcelamento, Sede Social no bairro Santa Quitéria
em Curitiba (piscina, academia, restaurantes, hidroginástica, etc).
Os interessados devem comparecer à Rua 24 de Maio, 248, de segunda à
sexta, das 08:30 às 18:00 horas.
Condições para adesão:
- Ser aposentado pela TELEPAR
- Ter aderido ao desconto da mensalidade da ASTELPAR na folha do INSS
(COBAP)
- Documentos pessoais RG, CPF e CARTEIRA PROFISSIONAL COM COMPROVAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA TELEPAR).
Veja serviços da ASPP no site da Astelpar

Colônia de férias Caiobá

Antonina

Piraquara

São Mateus do Sul
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