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Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

Estamos próximos do final
de mais um ano. O tempo é
inexorável; passa por nossas
vidas tão depressa que nem
percebemos.  Quando vemos,
nossos filhos são homens fei-
tos ,  nossos  netos  c rescem a
olhos vistos e nossos projetos
de vida são alterados em fun-
ção  de  novas  necess idades .
Para muitos, a terceira idade
representa momentos de difi-
culdade. Os gastos com saúde
aumentam, a necessidade de
realização de exames clínicos e
as visitas ao médico se tornam
mais frequentes. É nesse mo-
mento que vemos a importân-
cia de uma complementação de
aposentadoria, de um auxílio
de medicamentos e, principal-
mente, de um plano de saúde.
Neste aspecto, a importância
das Associações de Aposenta-
dos é fundamental. Estamos,
dia a dia, alertas para que nos-
sos direitos sejam preservados.
É uma batalha árdua e sem
fim. Com a privatização do Sis-
tema Telebrás, as empresas que
obtiveram as concessões do sis-
tema telefônico encaram como
privilégios os nossos direitos.
Pensando exclusivamente no
lucro tentam cortar custos e en-
caram a  nós ,  aposentados ,
como um peso a ser carregado.

Estamos nas vésperas de
um novo Acordo Coletivo de
Trabalho. Será mais uma ba-
talha a ser encarada. A pauta
de reivindicações já foi encami-
nhada  para  a  Oi .  Vamos
aguardar as negociações. Tão
logo tenhamos novidades ire-

mos colocá-las no site da AS-
TELPAR.

A propósito, você consulta
o site www.astelpar.org.br?
Faça-o sempre e se mantenha
atualizado.

Em 8 de dezembro, teremos
nosso almoço de natal. Mui-
tas novidades à vista. Você
não pode faltar. Faça sua re-
serva e leve sua família.

Out ro  fa t o  impor tan te
para os próximos dias é a elei-
ção para a diretoria da AS-
TELPAR. O mandato da atu-
al gestão se encerra em 31 de
dezembro de 2012. Compare-
ça à Assembléia que elegerá a
nova diretoria que será reali-
zada em 30 de novembro. Veja
a matéria sobre este assunto
nas páginas desta edição.

A questão do superávit do
PBS-A SISTEL continua em
andamento. A PREVIC fez no-
vas exigências à SISTEL, in-
clusive de que fosse reconheci-
da a obrigação de cobertura
de eventuais déficits pelas pa-
trocinadoras, item que a SIS-
TEL havia "esquecido" de co-
locar no novo regulamento.
Também foi exigida a preser-
vação do Artigo sobre o PAMA.
Para a liberação de valores há
a necessidade de aprovação do
processo na PREVIC, o que
ainda não ocorreu e não exis-
te previsão de data.

Em agosto, foi realizado o
Sistel Presente em Curitiba,
mais uma vez sem a presença
de qualquer Diretor daquela
Fundação. Veja matéria sobre
o assunto nesta edição.

Comentários da pesquisa;
1 - Todos os clientes da Farmácia do Sinttel estão plenamente satisfeitos com o atendimento

2 - A Droga Raia tem o menor índice de satisfação e o maior número de clientes devido estar presente

em todos os bairros e centro da cidade. Os usuários da Droga Raia Cristo Rei, e a do centro XV de

novembro registraram o maior índice de insatisfação. Além dos dois motivos acima há o agravante de fila

com demora no atendimento e má vontade das atendentes.

3 - 10% dos entrevistados se queixaram que os valores não cobrem totalmente as despesas

4 - Recebemos sugestões para que o Sinttel estude a possibilidade de entrega do medicamento em

casos em que a pessoa esteja com dificuldade de locomoção.

A ASTELPAR, juntamente com o SINTTEL, farão gestões junto à Oi para que sejam soluci-

onados os problemas detectados.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO
USO DO CARTÃO FUNCIONAL

(CA, TRCA e Tripartites)
Uma recente reclamação recebida por esta Associação levou-nos a efetuar uma pesquisa

entre os Aposentados residentes em Curitiba, com a finalidade de levantar eventuais proble-
mas na utilização do benefício Auxílio Medicamentos.

Consultamos 40 aposentados do total dos 331 residentes em Curitiba, ou seja, uma amos-
tra de 12% do total.

Perguntas elaboradas:
1 - Se o entrevistado ou cônjuge utiliza medicamentos de uso contínuo.
2 - Caso afirmativo se utilizava o cartão funcional/OI
3 - Qual a farmácia que adquiria o medicamento
4 - Se estava satisfeito com o atendimento e a operacionalidade do cartão
5 - Se caso negativo quais as causas de insatisfação.
RESULTADOS DA PESQUISA:
100 % dos entrevistados fazem uso de medicamentos de uso contínuo.
17 % dos entrevistados pegam os medicamentos nas farmácias conveniadas do Governo

Federal que fornece alguns medicamentos gratuitamente, e utilizam o cartão Funcional/OI,
para aquisição dos demais medicamentos.

Redes onde são adquiridos os medicamentos
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ASSOCIADO: COMPAREÇA A ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO

Inicialmente, foi feita uma apre-
sentação sobre o processo do Supe-
rávit do PBS-A, tendo sido informa-
do que o valor a ser distribuído cor-
responde aos anos de 2009, 2010 e
2011, em 36 parcelas, sendo a pri-
meira de 50% do valor e as demais
relativas à outra metade do superá-
vit. A Sistel informou que o proces-
so é muito complicado, pois o pla-
no tem várias patrocinadoras, entre
elas a Telebrás, que por se tratar de
uma empresa estatal depende de
aprovação do processo em órgãos do
Governo Federal (Ministério das
Comunicações e DEST). A Sistel re-
conheceu que não dá para prever
quando será finalizado o processo e
que “anteriormente cometemos um
erro, pois pensamos que no inicio
de 2011 se iniciaria o pagamento!”
e que “a Previc exigiu alterações re-
gulamentares incluindo a forma de

SISTEL PRESENTE
No Sistel Presente em Curitiba, realizado dia 30 de agosto de 2012, compareceram 230 Sistelados.

destinação e o convênio de adesão
das patrocinadoras, de acordo com
o Edital de Privatização!” Vários
Aposentados manifestaram-se em
desacordo com a destinação de 50%
do Superávit para as patrocinadoras,
pois tinham aderido ao PBS em fun-
ção do contrato de trabalho.

NOTA: A Astelpar, as demais As-
sociações de Aposentados e a FENA-
PAS continuam defendendo que ao
PBS-A aplica-se a Lei 6435/77 que des-
tina 100% das Sobras (superávit) aos
participantes, pois todos eles estavam
aposentados antes da promulgação da
LC 109, em 2001 e mesmo que apli-
cássemos a LC 109 e a Resolução 26, a
retroação máxima prevista para avali-
ação da proporção contributiva vai até
2001 (quando a LC 109 foi promulga-
da). Retroações além de 2001 são ile-
gais e só servem para “assustar” os Apo-
sentados e Pensionistas!

Foi apresentado um novo modelo
de Demonstrativo Financeiro do
Pama, Pama-PCE, tendo sido solici-
tada a realimentação imediata sobre
o modelo apresentado. Ocorreram
queixas quanto ao número de refe-
renciados e valores pagos aos mes-
mos. Quanto aos valores, a Sistel
disse que nada pode fazer, pois é um
acerto entre os Planos de Saúde e os
médicos. Foi informada à Sistel que,
naquela mesma semana, o Hospital
Santa Cruz havia cancelado seu cre-
denciamento no Bradesco Saúde (já
foi recredenciado). Foram transmi-
tidas queixas de vários referenciados
de que há demora de mais de um
ano para receber do Bradesco Saúde
e sugeriu-se que a Sistel deva fazer
verificações por amostragem para
controlar se os prazos contratados
estão sendo cumpridos.

Vários sistelados queixaram-se

da dificuldade em obter respostas da
Sistel. Ainda foi informado sobre o
Plano Dentário e as dificuldades em
implementá-lo, alertando que seria
um plano diferente do Pama, com
100% de participação do Assistido.

Foram realizados atendimentos
relacionados ao Pama, Pama-PCE e
“Consultas Jurídicas”. Alguns apo-
sentados e pensionistas consegui-
ram resolver os seus problemas, dar
baixa em pendências ou encaminhar
os problemas para uma posterior so-
lução. Vários Aposentados e Pensi-
onistas com reclamações relativas à
inadimplência, suspensão e cance-
lamento do Plano de Saúde queixa-
ram-se de não terem conseguido um
encaminhamento satisfatório.

Esperamos que no próximo Sis-
tel Presente, em Curitiba, tenhamos
o prazer da presença do Presidente
da Sistel, Sr. Delfino.

EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVOCAÇÃOAL DE CONVOCAÇÃOAL DE CONVOCAÇÃOAL DE CONVOCAÇÃOAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA  PERÍODO JAN/2013 A DEZ/2015
Atendendo ao disposto em Estatuto, a ASTELPAR - Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes dos Fundos de Pensão do Setor de Teleco-

municações no Paraná, convoca os Associados da entidade para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 30 de
novembro de dois mil e doze, às 15h00min em primeira convocação com a presença mínima de 1/5(um quinto) dos associados e às 15h30min em segunda
convocação, com qualquer número, na sede da ASTELPAR, à Av. Luiz Xavier, 68 - 5º andar, sala 519 - Galeria Tijucas.

Será tratado o seguinte assunto:
Eleição da nova Diretoria da ASTELPAR para o período de janeiro/2013 a dezembro/2015.
Os interessados em concorrer à referida eleição, deverão registrar chapas e respectivos fiscais eleitorais, a partir desta data, até as 17h00min horas do dia

14 de novembro de 2012, na sede da ASTELPAR, à Av. Luiz Xavier, 68 - 5º andar, sala 519 - Galeria Tijucas.
A composição das chapas deverá indicar candidatos para os cargos previstos no Estatuto, conforme estabelece o artigo 28, parágrafo primeiro e artigo 36.

Não poderá haver repetição de candidatos para os cargos de diretoria e conselho fiscal.
O Estatuto está disponível no site e na sede da ASTELPAR.
A composição das mesas coletora e apuradora será formada por quatro associados que serão designados no início da eleição.

Curitiba, 30 de outubro de 2012
Cleomar Justiniano Gaspar

 Diretor Presidente
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ASSOCIADO: PARTICIPE DO ALMOÇO DE NATAL

Confraternização de Natal 2012 - Vendas
No dia 8 de dezembro deste ano, realizaremos o nosso tradicional almoço

de confraternização de Natal.
A recepção dos convidados terá início às 12 horas, no Restaurante Dom

Antonio, Salão Scalinata, em Santa Felicidade.

Os preços são os MESMOS DE 2011:
Associado e mais um convidado: R$25,00 por pessoa.
Demais Convidados/Não Associados: R$40,00 por pessoa.
Crianças até 5 anos não pagam.
Crianças de 6 a 12 anos pagam R$20,00.
Nestes preços estão incluídos os aperitivos, refrigerantes, vinho da casa e

sobremesa.
Teremos som com música ambiente e sorteio de brindes.
Os convites estarão à venda na ASTELPAR, a partir de 02 de Outubro,

em número limitado.
VENHA REVER OS AMIGOS. NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA

HORA. VOCÊ CORRE O RISCO DE NÃO PODER PARTICIPAR
DESTA GRANDIOSA FESTA.

ALMOÇO FINAL DE ANO - NATAL
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VIAJE ENTRE AMIGOS COM A ASTELPAR

Viagem   a  Itá
Santa Catarina

Saímos dia 1/10/12, com destino a Itá, em Santa Catarina,e nos hospedamos
no Itá Thermas Resort que está situado num lugar em meio às belezas naturais
com  uma vista fantástica do lago. Essa, cidade balneária em Santa Catarina,
foi transferida de uma baixada, para a parte mais alta do Município, por causa
do alagamento que aconteceria, com a construção da Usina Hidroelétrica de
Itá. A única coisa que foi conservada da velha cidade foi a torre da igreja. As
margens do lago foi construído o Hotel Thermas. Apesar do mau tempo que
tivemos, o hotel tinha tantas atividades, que o mau tempo quase não atrapalhou;
no dia em que iríamos fazer o passeio de barco pelo lago, com mau tempo não
sairia. No começo da tarde o tempo melhorou e até um por do sol tivemos para
coroar o passeio e pudemos chegar bem perto da torre alagada.

Passamos dias muito agradáveis em companhia de um grupo de associados
da Astelpar. Viagem a Bonito

Mato Grosso do Sul
Uma viagem de aventura e recordes; divulgamos a venda do pacote e em menos de

20 dias já estávamos com lotação completa, isto a 30 dias antes do início da viagem. No
dia 13/8/2012, as 7horas da manhã os 37 aventureiros estavam postos no aeroporto na
companhia da Luci a guia que nos acompanharia com destino a Campo Grande/MS.
Viagem boa. Chegando em Campo Grande já havia ônibus nos esperando para fazer o
percurso Campo Grande/Bonito. No percurso para Bonito, não poderia faltar para nos
dar as boas vindas ao Pantanal uma enorme boiada na estrada. Foi bonito de ver. Che-
gando em Bonito após a acomodação de todos, não poderíamos deixar de nos aventurar
a pé pela avenida principal da cidade para conhecê-la.

Após uma noite de sono, começou a aventura literalmente: passeio de bote pelo Rio
Formoso, com suas corredeiras e pequenas cachoeiras. A brincadeira no bote valeu a
pena, porque todos puderam por um momento recordar e viver um pouco da infância.
Fomos apelidados da creche da terceira idade. Ainda tinha no outro dia a flutuação;
após um treinamento, todos estavam aptos a flutuarem: muito amarelaram. A visita à
gruta azul também foi um sucesso. Ainda tinha o balneário público, onde a quantidade
de peixes é inacreditável. A grande lição que fica é o cuidado com a preservação que
todos tem lá. No fim da viagem ficou o gostinho de quero mais.
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PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA DO ACT

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

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para  associados

da Astelpar

Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560Fone: 3232-2560

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

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
APOSENTADOS

Atípicos (CA,TRCA) e PBT
Acordo Coletivo de Trabalho Sinttel/OI 2012/2013

Veja as principais reivindicações aprovadas
em Assembleia em 11/09 no Sinttel -Pr
1 - Reajuste Salarial - Reajustar todos os aposentados no mesmo

percentual dos colaboradores da ativa (INPC+5%)
2 - Doenças Crônicas e Auxilio Medicamentos - Ampliar a listagem

atual, bem como corrigir os valores do auxilio medicamentos para R$
300,00 reais, cobrindo os doze meses.

3 - Cesta Básica - Passar para R$ 240,00 reais para todos os Aposen-
tados

4 - Plano de Saúde para as Viúvas - Após a morte do aposentado
(cônjuge e dependentes Especiais) permaneçam inscritos no plano de saúde

5 - Seguro de Vida - Alterar de 30 para 40 vezes o salário base ou
nominal.

Conheça a pauta completa pelo site da Astelpar. www.astelpar.org.br

DEBATE SOBRE
FUNDOS DE PENSÃO

Retirada de Patrocínio -
ainda sem definição
O CNPC realizou em 08 de Outubro a 8º

reunião ordinária, a principal discussão foi
sobre a atualização que regula a retirada de
patrocínio no âmbito da previdência comple-
mentar.

Conforme a SPPC do Ministério da Previ-
dência, a atualização da norma de retirada de
patrocínio é prioritária, devido ao aumento sig-
nificativo de reorganizações societárias reali-
zadas por empresas no Brasil na última déca-
da. Atualmente, dos 1129 planos de benefíci-
os existentes no país, 78 estão em processo
de retirada de patrocínio (fonte Ascom/MPS).

Não foi desta vez que se chegou à nova
Resolução. Devido ao grande número de su-
gestões enviadas pelos participantes e pe-
las entidades, anunciou-se que, a Associa-
ção Nacional dos Participantes de Fundos
de Pensão (Anapar), a Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar (Abrapp) e a Associação dos Fun-
dos de Pensão de Empresas Privadas (Apep),
trabalharão no desenvolvimento de uma re-
solução alternativa elaborada em conjunto
pelas três entidades.

Aposentado ou Pensionista fique alerta
à futuras convocações da Astelpar para pres-
sionar pela preservação dos nossos Direitos

Para mais detalhes veja no Site da
Astelpar o Boletim 424 da ANAPAR.

Vamos continuar apoiando a ANAPAR!

Foi realizado, no Senge-PR, no dia 25 de
Setembro, o debate sobre a importância da
participação dos trabalhadores na gestão dos
fundos de pensão e vários aspectos desta
participação.

Para o debate foram utilizadas como refe-
rência as questões e respostas relativas ao
curso Desafios e Perspectivas da Seguridade
Social no Século XXI, realizado pelo Senge.
Participaram dos debates vários Associados
da Astelpar. Abordaram-se temas como a Re-
solução 26 (participação das patrocinadoras
no Superávit), a Retirada de patrocínio com
liquidação do Plano e a necessária atualiza-
ção da legislação previdenciária.

Concluiu-se que é necessário que os par-
ticipantes dos Fundos de Pensão influam na
atividade legislativa e de regulamentação da
Previdência Complementar Fechada, além de
acompanhar a evolução do plano em que
participam, pois a participação é essencial
na defesa dos direitos dos participantes
(principalmente dos aposentados) e que esta
participação deve realizar-se nas Associa-
ções e Sindicatos.

As muitas questões abordadas podem
ser consultadas no Site da Astelpar, onde se
encontram em forma de Perguntas, Respos-
tas e Comentários, o que facilita muito a sua
leitura e compreensão.

Agradecemos ao Senge-PR a realização
de tão valioso debate.

Nova Diretora de Seguridade da Sistel
Na Reunião do Conselho Deliberativo da Sistel de 19/10/2012, foi indica-

Diretora de Seguridade da Sistel. A Adriana já desempenhava há vários anos
as suas funções no Setor de Benefícios.

Desejamos à nova Diretora uma gestão profícua voltada à melhoria dos
serviços aos Assistidos.

do e aprovado por unanimidade o nome da Sra. Adriana M. Salomão para
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ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS

Um passeio
de 2.250

quilômetros
sobre uma

motocicleta
68 anos. Aposentado. Associado da

Astelpar, Motociclista. Este é Isac
Mariano Corrêa. Destacar a idade foi o
realce para a aventura que ele realizou
neste mês. A motocicleta - uma Yamaha
DragStar 650 - é seu hobby. E com ela
faz parte do Motoclube Rota 14. Aven-
tura completa está em nosso site
www.astelpar.org.br

Homenagem
a Joice

Guardo na lembrança a sua casa em
dezembro, você encontrava o que de mais
bonito tinha para festejar o NATAL, numa
das viagens a Santa Felicidade, por oca-
sião do almoço de final de ano da
ASTELPAR, você nos ensinou o caminho
à casa do Papai Noel. Obrigada Joice.

Lembro também do teu amor: pelos teus
sobrinhos, sempre mostrando as fotos e
contando os acontecimentos; pelos seus
amigos, quando no hospital conversávamos
e ao mencionar sua amiga de longa data
que costumavam conversar todos os dias,
e que havia falecido em maio último, as
lágrimas ainda insistiam em rolar de seus
olhos; pelos animais, aquele mesmo dia
quando o João chegou você foi logo per-
guntando: tratou os cachorrinhos João? e
completou estou com saudades de meus
bichinhos.

Voce colaborou com a ASTELPAR em
Ponta Grossa por muito tempo, informou,
esclareceu, conquistou novos associados
e foi presença constante nas reuniões e
eventos do nosso grupo. Obrigada Joice

Boas lembranças, felizes lembranças fi-
carão para sempre de você.

Peço a DEUS que conforte sua famí-
lia, seus amigos, nos dias tristes de sauda-
des e que te acolha com muito amor no
Céu.

Sua amiga de sempre Loeli.

Grupo Musical
A Astelpar está formando um grupo

musical para apresentações nos eventos so-
ciais da nossa Associação tais como: festa
dos aniversariantes, em viagens e passeios e
outros eventos. Se você ou seu cônjuge sabe
tocar algum instrumento musical, gosta de
cantar ou simplesmente aprecia música,
venha fazer parte deste grupo. Para maiores
informações entre em contato com o coor-
denador Abel Pinto Filho pelo 9991-8256,
ou com a Astelpar pelo 3224-2367.

* CONSERTO DE ÓCULOS EM GERAL
* REPOSIÇÃO DE PEÇAS

* BANHO DE OURO EM ARMAÇÕES
* CONSERTAMOS SEUS

ÓCULOS NA HORA

PREÇOS ESPECIAIS.
OS MENORES DA PRAÇA.

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

TEL. (041)  3223-5907

ClinióculosClinióculosClinióculosClinióculosClinióculos
José NatalJosé NatalJosé NatalJosé NatalJosé Natal

FALECIMENTOS
OSVALDO LATTMANN  -
*02/09/1936     +22/07/2012 - CURITIBA/PR - PBS-A
JOÃO BATISTA DE MEDEIROS SOUTO -
*22/12/1947   + 16/09/2012 - CURITIBA/PR - PBS-A
ALBINO SKROCH -
*18/02/1934  +  25/09/2012 - COLOMBO/PR - CA
MIGUEL MAICZUK -
*20/11/1943    +06/10/2012 - CURITIBA/PR - PBS-A
JOICE TERESINHA MAJCHROWICZ -
*04/10/1943    +14/10/2012 - PONTA GROSSA/PR - CA
LEANDRO TOMELIN -
*28/11/1925     + 18/10/2012 - CURITIBA/PR - CA

IDALINA MIRTES BALLIN BERNERT

- 03/08/2012 - CURITIBA/PR - PCA

PAULO KOVALSKI

- 29/08/2012 - PARANAGUÁ/PR - PBS-A

LIANE MARIA SANDRINI

- 30/08/2012 - CURITIBA/PR - PPBS-A

ANTONIO FERNANDO RENÓ ALMEIDA

- 13/09/2012 - CURITIBA/PR - INSS

GILBERTO ODON FRANÇA

- 19/09/2012 -CURITIBA/PR - INSS

JOSE ATAIR CASTANHARO

- 11/09/2012 -CURITIBA/PR - PPBS-A

- CURITIBA/PR - PBS-A

NOVOSNOVOSNOVOSNOVOSNOVOS
SÓCIOSSÓCIOSSÓCIOSSÓCIOSSÓCIOSCURCURCURCURCURTTTTTASASASASAS

& FINAS& FINAS& FINAS& FINAS& FINAS

RESPOSTA
EDIÇÃO JORNAL Nº 61.
- 7.400%

NOVO DESAFIO PARA
EDIÇÃO JORNAL Nº 62
DE QUANTAS MANEIRAS
É POSSÍVEL TROCAR
R$1,00 REAL?
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VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR

TELEFONES E SITES ÚTEIS
RECORTE DO JORNAL E GUARDE

Festa dos
Aniversariantes

Meses de
Julho

Agosto
Setembro

2012


