INFORMA
Órgão de comunicação da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes dos Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná
Curitiba, Fevereiro/2011

Ano IX - Nº 57

ALMOÇO DE FINAL DE ANO! UM SUCESSO!
Veja as fotos e matéria sobre este grande encontro anual de associados
Pág. 6 e 7

NEGOCIAÇÕES
DO ACORDO
2010/2011
O Sinttel e a Astelpar
conduziram as negociações
com grande participação
dos associados
envolvidos no acordo
Pág. 3

PENSAMENTO
“Dizem que o que procuramos
é um sentido para a vida.Penso
que o que procuramos são
experiências que nos façam
sentir que estamos vivos.”
( J.Campbell)

URGENTE : RECADASTRAMENTO
DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO
Pág. 3

Remetente:
Remetente:
Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes
de Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no Paraná
ASTELPAR - Avenida Cândido Lopes, 289 - 5º andar - sala 519
CEP 80020-060 - Curitiba PR

Não deixe de ler NESTA EDIÇÃO:
• Avaliação do Acordo Coletivo de 2010 - ........................................ pág. 2
• Superávit do PBS-A – Sistel – ......................................................... pág. 3
• Sistel centraliza pagamento de benefícios – ................................ pág. 4
• Passeio para o Canyon Guartelá – ................................................. pág. 7
• Dor Lombar – Viver e Bem-Estar – .................................................. pág. 9
• Entrevista com Eugen Socher – ...................................................... pág. 10
• Festa dos aniversariantes – ............................................................. pág. 12

2 ASTELPAR informa

Curitiba, Fevereiro/2011

Editorial
Encerramos o ano de 2010 com o
sentimento de dever cumprido.
Adentramos o novo ano sabendo
que os desafios permanecem, que a
luta é continua e que devemos sempre estar alertas na defesa de nossos interesses.
Estamos sempre sendo surpreendidos por iniciativas da Oi que trazem prejuízos aos aposentados. São
mudanças de critérios, adoção de medidas burocráticas e alterações de procedimentos, sempre dificultando o
exercício de nossos direitos ou, de alguma forma, nos prejudicando. No
mês de janeiro a Oi reduziu a complementação de aproximadamente 50
aposentados que obtiveram revisão
de seus benefícios do INSS, sem aviso algum, comprometendo o orçamento de pessoas idosas que, muitas vezes, esperam ansiosas pelo seu benefício para adquirir medicamentos,
alimentação ou para cumprir seus
compromissos financeiros.
Agora, a Oi está exigindo um
novo modelo de ficha de cadastro de
medicamentos. Não será apenas
uma exigência para dificultar o uso
do benefício?
O nosso Acordo Coletivo de Trabalho, se não foi o ideal, foi melhor
que o anterior. De nossa parte, realizamos a primeira Assembléia da
Astelpar para discutir as condições
preliminares do ACT, com a presença de quase cem aposentados e interagimos com o Sinttel para nos unir-

mos em torno dos objetivos pretendidos. Para o ano de 2011, em conjunto com o nosso Sindicato, pretendemos nos antecipar no planejamento de estratégias para obter resultados mais satisfatórios.
O superávit do PBS-A da Fundação Sistel foi assunto em pauta
nos últimos meses. Muitos questionamentos foram realizados sobre a
condução do processo. A Fenapas, em
nome de todas as Associações de
Aposentados do sistema e com o forte apoio da ANAPAR, levou o assunto para ser discutido na Previc
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar).
O principal problema é a ganância das Patrocinadoras que, baseadas em uma Resolução questionada na justiça, pretendem se apoderar da metade dos valores superavitários.
O almoço de Natal foi um sucesso. Compareceram mais de 300
pessoas no evento. O reencontro com
nossos companheiros de antigas jornadas foi motivo de júbilo para todos.
É preciso que estejamos sempre
unidos e atentos. O poder econômico das Patrocinadoras e das Fundações ressoa muito alto.
A Astelpar deseja aos seus Associados e Familiares um Ano Novo
com muita paz, saúde e prosperidade. Que seja um ano de realizações
para todos nós.

Astelpar, a união de forças!
A Presidência

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

Avaliação do Acordo Coletivo ano 2010
Em assembléia realizada em 30 de novembro de 2010, a categoria aprovou, por
maioria de votos, a proposta da Empresa para a renovação das cláusulas do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT). Os aposentados dos planos CA/TRCA e PBT são diretamente afetados pelo ACT. O reajuste da complementação salarial e a manutenção dos
demais benefícios dependem das negociações anuais do referido Acordo.

Veja abaixo o que foi aprovado:
Índice de reajuste a ser aplicado nos benefícios: ............................5%
Cesta Básica ** ........................................................................ R$ 170,00
** Somente para salários até ................................................................ R$ 4.000,00

Seguro de vida ................................................................... sem alteração
Saúde Bradesco ................................................................. sem alteração

Medicamentos: Este benefício foi adaptado à realidade dos aposentados do Paraná. Assim, algumas patologias
sofreram maior variação percentual que outras. Casos graves são analisados separadamente, sendo fornecido
crédito suplementar, se for o caso. Neste item, podemos afirmar que chegamos a um acordo satisfatório, tanto para
os aposentados, como para a OI.
Avaliação da Diretoria – Esta avaliação será feita sob dois ângulos:
1º enfoque – Comparando nossa categoria com as demais categorias temos:
Acordos Coletivos celebrados no Paraná em 2010: ............................... 290 .......................................... 100%
ACTs com reajuste acima do INPC: ........................................................ 222 ......................................... 76,6%
ACTs com reajuste igual ao INPC: .......................................................... 47 ......................................... 16,2%
ACTs com reajuste abaixo do INPC: ....................................................... 21 ........................................... 7,2%
Obs. Nesta comparação nossa categoria está situada nos acordos com reajuste igual à inflação (INPC).
Cesta Básica – Congelada por dois anos consecutivos para salários até R$ 4.000,00. Acima de R$ 4.000,00 foi
cortada no ACT anterior.
Levando-se em conta o conjunto da negociação podemos afirmar que continuamos perdendo, principalmente
em razão do congelamento da Cesta Básica, que é considerado salário indireto .
2º enfoque – Comparar nossa categoria com ela mesma.
Comparando a empresa com ela mesma, houve uma evolução na aplicação do índice de reajuste para todos os
aposentados e pensionistas. Evoluímos, porém continuamos perdendo. Aqui a empresa aplicou a recomendação
de Maquiavel: “Faça de uma só vez todas as maldades e as bondades em conta gotas”
O que faremos para o futuro? A Astelpar acredita na força da parceria com o Sinttel-Pr para que juntos possamos
ir à Federação (FENATEL), para discutir estas perdas que a categoria vem sofrendo ano-a-ano.
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Em novembro de 2010,
aconteceu uma Assembléia histórica
A Astelpar realizou no
dia 17/11/2010 uma Assembléia que pode ser considerada histórica, onde pela
primeira vez os associados
pertencentes aos planos
CA/TRCA/Tripartites e
PBT foram convocados pela
Astelpar para avaliar o andamento da negociação do
Acordo Coletivo.
Ficou claro que a categoria de aposentados não
aceitaria perdas inflacionárias, nem redução de benefícios como aqueles ocorridos no Acordo de 2009.
Os associados presentes, aproximadamente 100
pessoas, demonstraram que
estão altamente motivados
e dispostos a apoiar as Assembléias da Astelpar e do
Sinttel-Pr.
O Presidente da Astelpar, Cleomar Justiniano
Gaspar, na ocasião conclamou a todos os presentes
da necessidade de união

CARTEIRAS SAÚDE BRADESCO OI
A partir de 01 de janeiro de 2011, está em vigor a carteira de
Saúde Bradesco Oi, válida para o ano de 2011. Se você ainda não
a pegou passe na Associação o mais breve possível.

Superávit PBS-A-SISTEL
Em reunião realizada no dia 16/12/2010, entre a Fenapas
e a PREVIC, foi sugerido pelo Diretor Técnico da PREVIC a
realização de uma nova reunião da FENAPAS com a participação das Patrocinadoras e Sistel, para avaliarmos a proposta formal de destinação do Superávit.
Como preparação para esta reunião, a Fenapas realizou
uma Assembléia Geral Extraordinária (AGE), em 20/01/2011,
na qual os Delegados Representantes das Associações Estaduais deliberaram sobre a adequada destinação do Superávit
do PBS-A. Até o momento a reunião não foi ainda agendada
pelas Patrocinadoras!

Reunião da Fenapas com a Sistel
em 19/01/2011
em torno do Sinttel para
que, juntos, possam lograr
êxito nas negociações. Diante da importância da
mesma, pediu que no dia
da Assembléia, se preciso
for, desmarcassem consulta médica, adiassem viagem ou outros compromissos. E os associados atenderam ao chamado e lá compareceram.
Agradecemos a pre-

sença do Dr. Sidnei Machado, o qual respondeu e esclareceu várias questões relativas à atual legislação sobre Acordos Coletivos e dissídios.
Podemos concluir que
a categoria está mobilizada
e motivada para, quando
ocorrer a Assembléia do
Sinttel, comparecer em
massa e definir o que é melhor para a categoria.

Em 19/01/2011 a Diretoria Executiva da Fenapas (Sra.
Aldenora, Sra. Flordeliz, Sr. Augusto, Sr. João Pereira, Sr. Sebastião Mamão, Sr. Otto e Sr. Aramburo) reuniu-se com o Diretor
de Seguridade da Sistel, (Sr. Claudio Munhoz), para o encaminhamento de várias reivindicações das Associações (total de 36
itens).
Destacamos a solicitação da Sistel de que os Assistidos
mantenham o celular atualizado, para que possam receber o
lembrete do vencimento de Boletos do PAMA e PCE por celular.
A Fenapas solicitou e a Sistel ficou de realizar:
· estudo para melhoria do demonstrativo financeiro do
PAMA e PCE;
· acompanhamento da abertura de Contas Salário para
identificar possíveis problemas;
· acompanhamento para tentar identificar os Assistidos
que possam ter sido atingidos pelas chuvas da Serra do Rio de
Janeiro ou Sul de Minas, e verificar que tipo de apoio é possível
dar sem violar os Regulamentos;
· estudo da possibilidade de que todos os comunicados referentes ao PAMA e PAMA-PCE sejam feitos via e-mail ou nos
demonstrativos do PAMA e do PAMA-PCE, pois os comunicados por meio dos contracheques não chegam aos PBS-TCS, PBSTelemar, PBS-TIM, PBS-VISÃO, etc.
A íntegra do Relatório da Reunião está à disposição na
própria Astelpar, ou através do site da Associação.

Ação contra a cisão na Sistel

URGENTE : RECADASTRAMENTO DE
MEDICAMENTOS PARA DOENÇAS CRÔNICAS
Alertamos a todos os Associados aposentados do plano CA/TRCA, que a Oi decidiu implantar
uma nova ficha cadastral para doenças crônicas. Junto com esta edição do ASTELPAR INFORMA
estamos enviando um encarte detalhando os novos procedimentos. Leia com atenção.
O associado deverá continuar com o mesmo procedimento, encaminhando a documetnação à
Astelpar. No caso de associados da AATN e AATNO, a documentação deverá ser encaminhada aos
seus representantes em Londrina e Maringá.
Prazo do novo cadastro 31/03/2011

A ação proposta pela FENAPAS contra a cisão do Plano
PBS original da Sistel, que foi cindido em vários planos PBS
“clones” e vários Planos CDs, e que foram transferidos da
Sistel para outras Fundações, teve finalmente a sentença proferida. Resumidamente, a sentença obriga as rés (patrocinadoras) a cumprirem o disposto no Edital de Licitação MC/
BNDES nº. 01/98 e cancelar todas as alterações introduzidas
posteriormente à privatização, para todos os empregados
registrados nas empresas do Sistema Telebrás até 31/12/1997.
Sem dúvida, é mais um triunfo dos aposentados e pensionistas representados pelas Associações filiadas à Fenapas.
Ressaltamos que ainda cabe recurso.
Você pode consultar a sentença no site da Astelpar ou
na própria Associação.

Associado: Sua participação sempre será importante!

Curitiba, Fevereiro/2011
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Sistel Presente 2011-Novidades
Por meio de dois Informes de nº 45 e 182, a Sistel comunicou que
o Sistel Presente no seu 3º ano apresentará novidades, como o aumento do número de cidades visitadas.
A principal novidade para os assistidos é o Sistel Presente Expresso, que será exclusivo para a realização de atendimentos. Para participar, o assistido deverá agendar o seu atendimento.
A agenda da Sistel prevê a realização do próximo Sistel Presente
em Curitiba, no dia 11/07/2011.
Assim que a Sistel divulgar os novos procedimentos para a participação no Sistel Presente Expresso, a Astelpar comunicará aos seus
associados.

Recadastramento
PAMA e PAMA-PCE

SISTEL PRESENTE
EM CURITIBA

A Sistel, por carta de 24/01/2011, solicitou a complementação dos dados cadastrais do Titular e do(s) Beneficiario(s), para
atendimento à Normas da ANS, a saber:
a) Nome do titular, por extenso, sem
abreviaturas;
b) Nome de todos os beneficiários inscritos, por extenso, sem abreviaturas;
c) Nome da mãe do titular, por extenso, sem abreviaturas;
d) Nome da mãe de todos os Beneficiários inscritos, por extenso, sem abreviaturas;
e) CPF do titular;
f) CPF de todos os beneficiários maiores de dezoito anos.

No dia 26 de novembro de 2010, no
Hotel Bourbon, em Curitiba, aconteceu a
edição do programa SISTEL PRESENTE,
com o comparecimento de 150 aposentados.
Estiveram presentes o Presidente e o
Diretor de Seguridade da Fundação Sistel,
além de gerentes de diversas áreas daquela
Fundação.
Foram realizadas palestras elucidativas sobre qualidade de vida, medicina
preventiva, destinação do Superávit, economia doméstica, entre outros assuntos.
A questão do Superávit, pela sua complexidade, gerou polêmicas entre os presentes.
Foi uma ótima oportunidade para os
assistidos terem um atendimento personalizado, esclarecendo dúvidas, fazendo reivindicações, reclamando, sugerindo, obtendo informações sobre a Fundação, fazendo exames de glicemia e pressão arterial, tirando dúvidas e realizando empréstimos.
Louvamos esta iniciativa da Fundação Sistel e recomendamos aos nossos associados que participem dos próximos
eventos desta natureza.

Para não comprometer a manutenção da inscrição do seu Plano de Saúde, o
beneficiário deve atualizar os seus dados
até 13/03/2011. A atualização de dados
pode ser feita por meio do envelope CartaResposta, encaminhado pela Sistel, ou no
site da Sistel no menu Planos Assistenciais, opção “Recadastramento PAMA e
PAMA-PCE”.

Sistel: 0800 - 887 7005
site:www.sistel.com.br

Pacote de Exames Preventivos 2010
Por meio de um Informe Extra, a Sistel comunicou que já está
disponível no site da Sistel o Serviço “Acompanhe o Seu Pacote de
Exames Preventivos”, que está no menu “Planos Assistenciais”, opção “Acompanhe o Seu Pacote de Exames Preventivos”, e selecione o
ano de 2010.
Alertamos que é muito importante a realização dos Exames Preventivos, para ter uma boa qualidade de vida.
Lembramos que o prazo para a conclusão dos procedimentos do
Pacote de Exames Preventivos é 31/03/2011.
Sistel: 0800 - 887 7005 – site:www.sistel.com.br

ATENÇÃO SISTELADO
A partir de março de 2011, a SISTEL só fará o pagamento de benefícios pelos
seguintes bancos conveniados:

BRADESCO
BRASIL
ITAU
REAL
Como alguns associados
PBS-A (Sistelados) demonstraram dúvidas a respeito, elaboramos um quadro de perguntas e respostas que transcrevemos a
seguir.
ASTELPAR: Quem já está
recebendo o seu beneficio
em um dos quatro Bancos
(ITAÚ, BANCO DO BRASIL,
BRADESCO E REAL) conveniados, tem que tomar alguma providência?
SISTEL: Não, nenhuma.
ASTELPAR: O Assistido que
está recebendo o seu beneficio em um banco não conveniado, mas possui Conta
Corrente em um dos bancos
conveniados (Itaú, BB, Bradesco, Real) pode informar
esta conta à Sistel para o recebimento do seu Beneficio?
SISTEL: Sim. Aqueles assistidos que já possuem contacorrente em algum dos bancos conveniados com a SISTEL não precisam abrir conta-salário, porém devem informar os dados da conta
através do portal SISTEL ou
carta.
ASTELPAR : O C o n v ê n i o
vale para os bancos do mesmo Grupo, por exemplo Santander/Real, Itaú/Unibanco,
etc.?
SISTEL: Como o banco Santander ainda não unificou seu
registro no sistema de compensação, e os dados ban-

cários continuam restritos ao
Banco Real 356, o que ocorre também com o Unibanco,
dessa forma sugerimos que
não se utilize este Banco
para abertura de conta-salário.
ASTELPAR: Se o Assistido
quiser abrir uma conta-corrente ao invés de conta salário num dos Bancos conveniados é possível?
SISTEL: Caso opte por abrir
conta-corrente em um dos
Bancos conveniados, não é
necessária a abertura de
conta-salário.
ASTELPAR: Não tem como
permanecer com a mesma
conta, Ex.Caixa Econômica,
HSBC, etc.?
SISTEL: Não é possível permanecer como recebedor
em bancos não conveniados,
tendo em vista que o crédito
para esses bancos ocorre
por meio de DOC e TED.
ASTELPAR: A Pensionista
(viúva) pode alterar os dados
bancários no Portal da Sistel?
SISTEL: Sim. A alteração
dos dados pelos assistidos
e pensionistas (viúvas) pode
ser realizada pelo portal SISTEL.
ASTELPAR: A pensionista
alimentar tem que tomar alguma providência?
SISTEL: Sim, abrir contasalário e informar que é pensionista alimentar através de
carta datada, e reconhecer
firma da sua assinatura em
cartório e cópia autenticada
de seu RG.

A Astelpar trabalha por você e para você!

Curitiba, Fevereiro/2011
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JANTARES MENSAIS
Os associados da Astelpar se reunem mensalmente na primeira terçafeira, a partir das 19 horas,
na Churrascaria Paiol, no
bairro do Prado Velho.
Muita alegria, conversas, piadas, e um agradável convívio fazem
com que aquele ambiente reúna pessoas de diferentes áreas da antiga Telepar, hoje amigos aposentados, que muitas vezes
vêm acompanhados de
seus cônjuges.
Venha você também
fazer parte desta confraria do jantar mensal da
Astelpar.

Descontos nos benefícios
da Fundação Atlântico
no mês de janeiro
Alguns aposentados assistidos, pertencentes aos
planos CA/TRCA e PBT, foram surpreendidos ao receberem seus contracheques da Fundação Atlântico. Neles constavam descontos inesperados e que foram realizados sem
nenhum aviso prévio.
A Astelpar e o Sinttel entraram em contato com a
Diretoria de Seguridade daquela Fundação para obter esclarecimentos a respeito dos descontos efetuados.
A informação prestada é de que, atendendo ao Regulamento dos Planos, aquela Fundação realiza a revisão dos
benefícios sempre que ocorre o reajuste dos valores. Como
houve o recadastramento no mês de novembro (contracheque de outubro do INSS), quem teve revisão do benefício do INSS na Justiça, sofreu a redução da parcela da
Fundação Atlântico.
Infelizmente, como se trata de matéria prevista no
Regulamento do Plano, nada podemos fazer em relação ao
assunto. No entanto, protestamos junto àquela Fundação pela forma como foi realizada a redução dos benefícios:
sem qualquer aviso ou explicação para os Assistidos.

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

Fone: 3232-2560

DR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR
Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627
Dra. Luciana H. Chiarello - CRO/PR 20728
Dra. Nadyesda L. M. Pucca - CRO/PR 17450

PRÓTESE E
IMPLANTODONTIA
CONVÊNIO SULAMÉRICA
RUA EMILIANO PERNETA , 424 , CJ 153 - 15 ANDAR

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

TEL.: 3324-5199 / 9162-5777
CURITIBA

Participe dos jantares da Astelpar!

Curitiba, Fevereiro/2011
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COMUNICAÇÃO

SOCIAL

ALMOÇO DE FINAL DE ANO 2010
O almoço de final de ano, realizado em dezembro, com a presença de mais de 300 associados, familiares e amigos, proporcionou uma dupla alegria. Para a Diretoria e funcionários da Astelpar, além de voluntários, que organizaram o almoço, e também para os participantes, que extravasaram durante todo o encontro o seu contentamento por lá estarem
presentes.
Este é realmente um acontecimento especial da Astelpar. Um instante de congraçamento de associados, unidos por uma energia muito positiva.
Desde já, reserve um espaço na sua agenda para o próximo almoço, que será em dezembro deste ano.

É bom viajar com os amigos!

Curitiba, Fevereiro/2011
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COMUNICAÇÃO

SOCIAL

AGORA VIAJAR COM AMIGOS
FICOU AINDA MELHOR
Em reunião de Diretoria de 15 de dezembro, foi aprovada uma reformulação para o calendário de
passeios para o ano de 2011.

·
·
·
·
·

Veja a seguir os principais itens discutidos e aprovados:
Menor quantidade de passeios.
Preferencialmente, realizar os passeios sem agência de viagem
Oferecer o melhor custo/beneficio do mercado.
Oferecer bônus de 5% a 10% para Associado que levar “Não Associado” como convidado.
Maior facilidade de parcelamento(em até 3X).

Nesta edição, está definido, como abertura do calendário para 2011, o passeio ao
Canyon de Guartelá, no município de Tibagi, e hospedagem na Pousada da Aldeia em Itaytiba.
Veja abaixo os detalhes do passeio :
Saída de Curitiba dia 02/04 às 7:30horas, defronte ao shopping Curitiba.
Retorno de Itaytiba dia 03/04 ás 14 horas.
Preços:
Associado - R$ 285,00 ou 2 x R$ 142,50, sendo a 1ª no ato da reserva e a 2ª no dia 30/03/2011
Não Associado - R$ 320,00 ou 2x R$ 160,00, sendo a 1ª no ato da reserva e a 2ª no dia 30/03/2011
Crianças de 05 a 12 anos pagamento 50% do valor
Crianças de 0 a 4 anos são isentas
OBS: O pacote inclui, transporte ônibus leito turismo e pensão completa na
Pousada da Aldeia em Itaytyba e toda a infra estrutura do parque.

EM JUNHO O
PASSEIO SERÁ
PARA GASPAR
DATA 12 A 16 DE
JUNHO (04 DIÁRIAS)
PREÇO ESTIMADO
POR PESSOA
- ASSOCIADO
R$ 650,00
- NÃO ASSOCIADO
R$ 700,00
ESTE PACOTE INCUI
TRANSPORTE E
PENSÃO COMPLETA.

Venha passear com a Astelpar

Curitiba, Fevereiro/2011
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Apólice Seguro de Vida em Grupo

CERTIFICADO DE SEGURO
DE VIDA EM GRUPO
Os associados CA/TRCA e TRIPARTITES deverão
receber os certificados de Seguro de Vida em Grupo
até o final do mês de março. Segundo informações
da corretora METLIFE, os certificados deverão ser
encaminhados para a residência dos segurados.
Quem não receber até o final de março, deve entrar
em contato com a Astelpar.

NOVOS ASSOCIADOS
É com satisfação que registramos
a adesão destes novos associados:
Gerson Mario Rossetto - 17/11/2010 - INSS
Gerson Rodrigues Alves - 24/11/2010 - INSS
Silgifredo Aparecido Maximiano – 30/11/2010 – PBS-A
Alice Braga Farhat - 11/01/2011 – PENSIONISTA
O objetivo da Astelpar é congregar os aposentados e pensionistas do setor de telecomunicações, criando uma convivência agradável entre seus associados e, principalmente,
defendendo o interesse coletivo, representando-os junto às
Fundações.
A Diretoria dá boas-vindas aos novos associados.

COLUNA DO LEITOR

Mantenha seus dados cadastrais atualizados na Astelpar
É muito importante que os Associados mantenham seus dados sempre atualizados
na Astelpar.
Muitas vezes, a Associação tem que entrar em contato com alguém e não consegue,
pois a pessoa mudou de endereço, de telefone ou de e-mail e não comunicou.
Recentemente tivemos que comunicar para um associado da necessidade de seu
comparecimento em audiência na Justiça do Trabalho (Cesta Básica), mas não conseguimos avisá-lo.
Se você mudou de endereço, telefone, ou de e-mail, não esqueça: comunique à
Astelpar.
Você estará garantindo o recebimento do jornal, da carteira do plano de saúde, da
Apólice de Seguro, ou ser avisado de algum assunto importante que possa surgir inesperadamente.
NÃO FIQUE POR FORA. INFORME A ASTELPAR EM CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO, TELEFONE OU E-MAIL.

IMPOSTO DE RENDA 2011
A Receita Federal divulgou as regras para o Imposto de Renda 2011,
ano base 2010. Veja as principais:

pendente
b.3) Empregado doméstico - R$
810,60
3 – AUXÍLIO ASTELPAR

1 – Obrigatoriedade
de entregar a declaração
a) Quem auferiu rendimentos
tributáveis superior a R$ 22.487,25
b) Ou que obteve rendimentos enquadrados nas células ISENTOS, NÃO
TRIBUTÁVEIS ou TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE, cuja
soma seja superior a R$ 40 MIL.
c) Ou receita com atividade rural
superior a R$ 112.436,25.
2 – DEDUÇÕES
a) Declaração simplificada 20%,
sem comprovação, limitado a R$
13.317,09
b) Declaração Completa
b.1) Dependentes R$ 1.808,28, por
dependente
b.2) Educação R$ 2.830,84, por de-

A Astelpar estará colocando à disposição dos associados em Curitiba,
para dúvidas e preenchimento das declarações, a Drª Cibele, que atenderá
no período de 3 de março a 15 de abril,
às quintas-feiras pela manhã, das 9 às
12 horas e, nas sextas-feiras à tarde,
das 14 às 17 horas.
Os interessados devem agendar
na Astelpar pessoalmente ou pelos telefones 3224-2367 e 3224-8439. Na
mesma hora, será preenchida a declaração e transmitida para a Receita Federal.
O custo será de R$ 30,00 para declarações que não envolvam ganhos de
capital ou atividade rural. Os demais
casos terão honorários ajustados com
o associado, dependendo da complexidade da declaração.

REAJUSTE DO INSS

FA L EC I M E N T O S

Os ministérios da Previdência Social e da
Fazenda estabeleceram, em portaria publicada
em 03/01/2011, no Diário Oficial da União
(DOU), o valor do novo piso previdenciário de
R$545,00, e o reajuste de 6,41% para os
benefícios com valor acima do piso.

A ASTELPAR CUMPRE O DOLOROSO DEVER
DE ANUNCIAR O FALECIMENTO DE:
Jeni Silva Sá - .............................. *15/04/1944
Dorilde Terezinha Lazzari - ........ *06/01/1948
Maria Amélia G.de Arruda - ....... *09/06/1930
Balbino Paulo de Souza - .......... *03/12/1928
Cesare Vesce - .............................. *12/07/1943
Ilza Maria Silva Alexandre - ....... *13/02/1928

+24/11/2010 ........ Curitiba-PR;
+06/12/2010 ....... Cascavel-PR;
+18/01/2011 ........ Jacarézinho-PR;
+25/01/2011 ........ Londrina-PR;
+28/01/2011 ........ Curitiba-PR;
+30/01/2011 ........ Jacarézinho-PR.

Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar.

Associado: Sua participação foi e sempre será muito importante!
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VIVER E BEM-EST
AR
BEM-ESTAR

DOR LOMBAR
Oitenta por cento dos seres humanos
sentem dor lombar (lombalgia) em algum
momento de suas vidas. Uma proporção menor tem dor cervical (pescoço) e na nuca, sendo
que outros sentem dorsalgia. A maioria destas
pessoas pode manter suas atividades habituais, mas as cumprirão com períodos de desconforto ou dor. Cerca de 30% desse grupo faltará
ao trabalho devido à lombalgia.
Na grande maioria das vezes, a dor se
relaciona com problemas mecânicos da coluna
vertebral; isto é, com defeitos na sua função. O
tratamento principal é normalizar a função,
isso podendo ser obtido com exercícios e outros
cuidados posturais.
O que é postura?
Postura é a posição do corpo. Boa postura pode ser definida como o arranjo harmônico
das partes constituintes do corpo, tanto em
posição estática (parado) como em diferentes
situações dinâmicas (movimento e força).
Quando se fala em coluna, postura é a
coluna vertebral ereta estática (parado na posição de pé).
A posição ereta é obtida através dos tecidos moles da coluna vertebral: músculos, ligamentos e cápsulas articulares.
Boa postura é o resultado da capacidade
que ligamentos, cápsulas e tônus muscular têm
de suportar o corpo ereto, permitindo sua permanência em uma mesma posição por períodos prolongados sem desconforto. Uma postura aceitável também deve ser esteticamente
apreciável.
Portanto, quando alguém cansa em uma

fila de cinema, sente desconforto ou dor, se fica
muito tempo assistindo TV, ou precisa sair cedo
da cama no domingo porque doem as costas,
há sintomas de doença postural da coluna vertebral.
Desse modo, o exame postural é a avaliação da posição da coluna vertebral, das relações das suas curvaturas entre si e dos elementos envolvidos na sua harmonia ou
desequilíbrio.
Uma situação muito frequente como
causa de lombalgia é coluna vertebral normal,
mas músculos abdominais fracos. São necessários músculos abdominais potentes para
sustentar a pressão exercida pela cavidade abdominal e, também, equilibrar as forças dos
músculos eretores da coluna; caso contrário,
haverá tendência crescente em aumentar a
lordose lombar.
Outra condição frequente e importante,
e muitas vezes não identificada de lombalgia, é
a falta de flexibilidade dos músculos e ligamentos posteriores da coluna lombar, das coxas e
das pernas.
Fonte: www.abcdasaude.com.br
Atenção:
Muitas das dores lombares desaparecem com mudança de postura ao andar, sentar e deitar. As caminhadas também ajudam. Entretanto, somente a orientação médica especializada irá indicar o seu tratamento adequado. Não fique em dúvida, consulte um médico!

Nosso medo

Associe-se à
ANAPAR!
A ANAPAR (Associação
Nacional dos Participantes de
Fundos de Pensão) nasceu para
somar esforços com as entidades
de classe representativas dos trabalhadores - centrais sindicais,
sindicatos, associações de aposentados e associações de participantes.
Procura sempre trabalhar
em conjunto com essas entidades e nunca disputar espaço com
elas. Ela representa participantes
e assistidos de diversas categorias profissionais de mais de 110
fundos de pensão.
A ANAPAR tem dado suporte às Associações de Aposentados em várias lutas, tanto na
formação de representantes dos
participantes e assistidos por
meio de treinamento, como na
representação na CGPC.
Apoiou os Aposentados do
antigo Sistema Telebrás quando
da cisão da Sistel e está apoiando agora na destinação do Superávit do PBS-A.
O objetivo da ANAPAR é
representar e defender os interesses dos participantes de fundos
de pensão junto aos poderes públicos (Executivo, Legislativo e

Judiciário), junto às empresas
patrocinadoras e às entidades de
previdência.
É membro formal do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência
e Assistência Social, cuja função
é regular o funcionamento das
entidades de previdência complementar.
A ANAPAR defende a eleição dos representantes dos participantes pelo voto direto para
a Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal.
Também investe na formação
dos dirigentes eleitos, para que
eles representem com a máxima
eficácia o interesse dos participantes.
A filiação à ANAPAR é individual. Para se associar, o único requisito é ser participante ou
beneficiário de qualquer fundo
de pensão. O associado contribui com a anuidade de R$ 25,00.
Os Diretores da Astelpar e
da Fenapas já são Associados à
ANAPAR. Vamos fortalecê-la.
Associe-se
já
no
site:
www.anapar.com.br e informe a Astelpar.

(Nelson Mandela )

Nosso medo mais profundo não é crer que somos inadequados.
Nosso medo mais profundo é saber que somos poderosos além da conta.
É nossa Luz, não a nossa obscuridade o que mais nos assusta.
Nos perguntamos: Quem sou eu para me sentir brilhante,
atraente, talentoso, poderoso?
Mas na realidade quem é você para não sê-lo?
Você é um menino de Deus.
Seu jogo de ser insignificante não serve ao mundo.
Não tem nada de iluminação em fazer-se menor, com o
finalidade de outras pessoas não se sentirem inseguras ao teu redor.
Todos nós podemos brilhar, tal como fazem os meninos.
Todos nascemos para manifestar a Glória de Deus, que se
encontra em nosso interior.
Esta Glória não está dentro de uns, está dentro de todos nós.
E quando permitimos que nossa própria Luz brilhe,
inconscientemente damos a oportunidade a outras pessoas
para fazer o mesmo.
À medida que vamos liberando nossos medos, nossa presença libera
os outros automaticamente.

Clínica e Cirurgia de Olhos
Rego Barros Oculistas Associados
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 = Qualidade de vida
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24 DE JANEIRO – DIA DO APOSENTADO

ENTREVISTA COM EUGEN SOCHER
No dia 24 de janeiro é
comemorado o Dia do
Aposentado.
A ASTELPAR homenageou a todos os seus
associados na pessoa de
um dos Fundadores de
nossa Associação, Sr.
EUGEN SOCHER.
Batemos um papo
gostoso com o Eugen.
Veja na entrevista que ele
nos concedeu que belo
exemplo de vida e que
bons conselhos ele nos
deu: Não fique ocioso.
Cuide da saúde. Exercitese regularmente e nunca
esqueça do lazer.
Delicie-se com as
respostas do Eugen para
as perguntas que lhe
fizemos.
Quando entrou na Empresa: qual a
área e que idade tinha?
Eugen: Em Junho de 1957, com 22 anos de
idade, fui contratado pela Companhia Telefônica Nacional (CTN). Após ter concluído o
Curso na Escola Técnica de Curitiba, este foi o
meu segundo emprego.
Como era a Empresa?
Eugen: A CTN, uma empresa subsidiária
do Grupo americano ITT, estava implantando
um moderno sistema telefônico automático
(dispensava a intervenção da telefonista) para
atender 10.000 usuários em Curitiba.
A gerência do projeto estava a cargo de um
executivo americano e sua equipe. Fui então designado para integrar este grupo na função de
Auxiliar Técnico.
E sua vida profissional, como foi?
Eugen: Permaneci com a equipe de implantação até a inauguração dos serviços, quando
então houve a reestruturação administrativa da
Companhia.
Em 1959, passei a fazer parte da equipe de
manutenção da Central Automática, no Departamento da Planta.
No ano seguinte, fui convidado para trabalhar no Departamento de Engenharia, permaneci até 1962, retornando, então, ao Departamento da Planta, como Supervisor da Rede.
Assim que a CTN foi incorporada pela
Telepar, fui nomeado Gerente da Divisão de
Comutação e Infra estrutura, órgão normativo
da Diretoria de Operações.

Quando saiu da Empresa?
Eugen: Aposentei-me quando ainda trabalhava na Diretoria de Operações da Telepar, em
março de 1989.
Você foi Diretor da ASTELPAR. Como
foi a primeira gestão?
Eugen: Quando foi fundada a Astelpar, fui
convidado pelo colega Carlos Martinesco, para
junto com outros companheiros, integrar a Diretoria da Associação. Ocupei o cargo de Secretário.
As atividades da primeira gestão resumiramse basicamente em formalizar juridicamente as
atribuições da nova entidade, para que ela fosse
de “Fato e de Direito” um veículo capaz de fortalecer e apoiar formalmente os interesses dos aposentados.
Nesta gestão, não existia ainda um corpo de
associados. Somente nas gestões posteriores foi
possível complementar as necessidades indispensáveis, conduzindo-a para as condições em que
hoje se encontra.
O que faz hoje?
Eugen: Desde que me aposentei não exerci
nenhuma atividade economicamente ativa. Preencho meu tempo com afazeres manuais tais
como pequenos trabalhos de marcenaria e manutenção dos dispositivos elétricos e hidráulicos da casa.
A caminhada diária ocupa parte importante
do meu dia-a-dia. Leio os livros que não tive oportunidade de ler e mantenho-me informado lendo jornais “on line” na internet.
A condição de aposentado permite-me também maior contato com amigos e familiares.

CUR
TAS &
CURT
FINAS

Mensagem aos
aposentados
Eugen: Penso que não sou
a pessoa mais apropriada para
enviar mensagens que sugiram
conselhos, porquanto a maioria de nós recebeu orientações
para a nova fase da vida, já leu
ou folheou livros de auto-ajuda e saberá qual a melhor maneira de levar a vida.
Por isso, faça o que gosta.
Mas isto não significa “Deixe
a vida me levar”.
Finalmente você está aposentado!
Agora seus compromissos
são com a vida.
Então: não fique ocioso!
Cuide da saúde exercitando-se
regularmente, alimente-se de
forma saudável e não se esqueça do lazer; não entenda os
contratempos como problemas insolúveis. Encare-os apenas como inconvenientes e
não os leve demasiadamente a
sério.
Vida Longa!

Veja as respostas do desafio duplo publicado no Astelpar
Informa nº 56:
1 - A idade da mãe multiplicada pela idade do filho é igual à idade
da mãe. Quantos anos tem o filho?
Resposta: um ano
2 – Um número, quando dividido por doze, deixa resto sete. O
mesmo número, quando dividido
por quatro, que resto deixará?
Resposta: três
Para esta edição
o desafio é:
Eu tenho hoje o dobro da idade
que tu tinhas quando eu tinha a
idade que tu tens. Quanto tu tiveres a idade que eu tenho hoje, a
soma de nossas idades será igual a
63 anos. Quais são as nossas idades atuais?
Colaboração do associado
Luis Carlos Gomes.

TELEFONES
E SITES ÚTEIS
Recorte do jornal e guarde
ENTIDADE

Astelpar – Curitiba

TELEFONE / FAX
SITE / E-MAIL
(41) 3224-2367
www.astelpar.org.br
(41) 3224-8439
astelpar@astelpar.org.br
(41)3223-5722 (FAX)

Astelpar – Interior
Cascavel
Paranaguá
Ponta Grossa
AATN – Londrina
AATNO – Maringá
OI – RH
SINTTEL / PR-Geral
SINTTEL / Farmácia
Bradesco Saúde
Sul America Dental
Fundação Atlântico
Fundação Sistel
Benefícios PAMA / PAMA-PCE
HSBC – Previdência
Ticket – Cesta Básica
INSS

Mantenha atualizado o seu cadastro.

(45) 3035-7878
(41) 3423-1984
(42) 3229-5434
(43) 3324-9032
(44) 3269-1953
0800-280.7090
(41) 3321-3800
(41) 3322-1458
0800-701.2700
0800-970.0016
0800-644.2001
0800-887.2005

adutrab@terra.com.br
abulatti021@gmail.com
loeli50@hotmail.com
aatnlda@gmail.com
aatmga@brturbo.com.br

0800-704-5921
4004-7733
135

www.hsbc.com.br/previdencia
www.visavale.com.br
www.previdencia.gov.br

sinttel@hotmail.com
edenacaleffi@yahoo.com.br
www.bradescosaude.com.br
www.sulamerica.com.br
www.findacaoatlantico.com.br
www.sistel.com.br
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ANIVERSARIANTES
Aqui estão os amigos (as) que estão vivendo um momento especial de suas vidas.
Anote o dia e ligue. Ele (a) ficará muito feliz.

FELIZ ANIVERSÁRIO A TODOS ESTES NOSSOS AMIGOS!
Do mês de JANEIRO: 1 Francisca Machado;1 Jesus Custódio da Silva; 2 Honoratinho Correia de
Moura; 2 Ivo Padilha dos Santos;2 Lorena Tereza Valentin; 2 Telma Regina Demantova; 3 Celina
Guimarães Slobodzian; 3 Tadeu Busnardo; 5 Ines Santos de Melo Souza; 5 Rivadar da Silva
Souza; 6 Odair Rogério; 7 Adelino Schafachek; 7 Edenor Moacyr Klaumann; 7 José Osmir
Fiorelli;7 Oscar Nunes da Motta;7 Elide Borghi; 8 Henry Carlos Pantarolli; 8 José Atair Castanharo;
8 Luiz Carlos Domanski; 9 Benedito de J. A. Ferreira; 9 Henrique Sinkievicz; 9 Orlando Kubo; 9
Silvio Roberto Prestes de Paula; 10 Hilário Fier; 10 Raimundo Nonato dos Santos;11 Aguinaldo
Auesvalt; 11 Ana América Feijó Machado;11 João Antonio Pinto; 11 Maria de Lourdes Francisca
de Oliveira;11 Pedro Barriquello Filho; 11 Vicente de Oliveira Guimarães; 12 Anízio Fernandes de
Almeida;12 Estevão Roberto Rosalinski; 12 Leopoldina Elvira Reis Leal Ferreira; 12 Wilson Hitoshi
Yokogawa;13 Antonio Baluta; 13 José Dirceu Rodrigues; 13 José Rodrigues do Prado;13 Orlando
Guidelli; 14 Eduardo João Sztyber; 14 Ligia Maria Salmoria;15 Alberto Lopez; 16 Grace Lorena
Reynaud; 16 Sérgio Antonio Portela; 17 Marciano Juliano Rubel;17 Paulo Arruda Bond; 18 Abiriah
Mattozo da Silva; 18 Airton Colaço Fernandes;18 Cleide Ferreira dos Santos; 18 Luiz Carlos
Gomes;18 Renato Sebastião de Almeida Fernandes;19 Arnaldo Buse;19 Francisca Arnaud
Lopes;19 Guy Pereira de Almeida;19 Homero Oliveira de Medeiros;19 Huberto Simons;19 José
Augusto Jensen;19 Manoel Cardoso Prestes ;19 Neide Giraldes Manenti;20 Ademar Alves;20
Antonio Carlos Chalusniaki;20 Emilia Setuko Okabe;20 Mari Lucia Rodrigues da Costa;21 Ivete
D’Agostin; 22 Admar Stratmann; 22 Ephrain Guilherme Neitzke; 22 Miguel Quirino Barbosa Netto;
23 Carlos Mauricio Deschamps Brandão; 23 Edith Dolata;23 Floreswaldo Forbech;23 Luiz Antonio
Bastos Cunha;23 Orlando Penteado de Avila;24 Lorival Jensen;25 Antonio Fernando Alves
Rodrigues;25 José Parra Sanches;25 Katsuto Shima;25 Mauricio Meira;25 Mitsuko Aparecida
Agge; 25 Yuçuke Takano; 28 Dirceu dos Santos Odorico; 29 Antonio Cardozo Prestes II; 29
Carolina Bueno;29 Izonia Dias Machado;29 José Antonio Alves;30 Dalila Caillet de Lima; 30 Dinah
Araujo Quirino;30 Ivo Geraldo Lettnin Schiavon;30 João Bernardo Bienert; 30 Ruy Ciola;31 Adelina
Morilha da Silva;31 Antonio Rene dos Santos;31 Edmundo Nery de Moraes.
Do mês de FEVEREIRO: 1 – Leoni Terezinha Ogrysko;1 Luci Lamar Perly Regis;1 Sebastião
Ribeiro da Silva;2 Maria Lucia Marques Bom;3 Dinarte Monteiro da Fonseca;3 Helio de Jesus
Silva;4 Carlos Roberto Gaensly;4 Gelci Coimbra Catroli;4 Jurandir dos Santos Fagundes;4 Juvenal
Ronchi;4 Normando Lugarini;5 Antonio Mormul;5 Leuri Nelson de Pauli;5 Maria Martinez Lustosa;5
Pedro Marcelino Lopes;5 Roseli Pereira de Carvalho;5 Rosicleia Bergmann Souza;6 Acir
Fagundes;6 Tancredo da Silva Bayão;7 Dulce Trevisani;7 Ellena Maria Cebulski Jurkow;7 Hende
Arlete Jambay;7 Maria Doraci Machado;8 Lauro Neves;8 Maria de Lourdes S. Diniz;8 Sebastião
de Oliveira Santos;9 Maria de Lourdes Bellochio;10- Albertina Baiocco Maulin;10- Neiva Mattos
Sava;11- Elizabeth Santos Porto;12 Antonio Lauri dos Santos;12 Dilma Xavier de Lima;12 Eunice
Marques F. dos Santos;12 Haroldo Cordeiro Filho;12 Miraval de Souza;13 Antonio Cezar
Marcondes;13 Helio Bizzotto Guimarães;13 Leda Maria Incerti;13 Sonia Maria Moreno;14 Claudia
Azevedo;14 Paulo César Barbosa de Oliveira;14 Valdir Ramos da Silva;15 Darci Edegar
Andrade;15 Domingos de Lima Ramos;16 Edson Pedro da Silva;16 Eugen Socher;16 Maria
Tereza Correa;16 Odette Diesner Molinari;18 Albino Skroch;18 Dora Ignez Martins Peruzzaro;18
Serino de Oliveira;19 Mafalda Moreira dos Santos;19 Mercedes Izabel Favreto;19 Narbal Pereira
Figueiredo;19 Verner Reinhold Boldeke;19 Veronica Bochnia Stocco;20 Luiz Tito Schlotag;20
Luzia Florencia Pimentel;21 Elson Juvenal Pinto Loureiro;21 Paul Firedrich E. V. Knoblauch;21
Tarciso Severiano da Costa;22 Adriano Correa do Nascimento;22 Helio Yunes Portiolli;22 José
Ruda;22 Loreni Gehlen;22 Terezinha dos Santos Mugnaini;23 Adoniro Prieto Mathias;23 Antonio
de Paula Lopes;23 Assis da Silva Pereira;23 Nelson Boetger;24 Consuelo Camacho Camacho;24
Iladir Veiga Dias;24 Luciano Sguario de Azevedo;25 Alcides Siqueira Bueno;25 Attilio Girello;25
Braulio José Simões;25 Norton Gemail;26 Antonio Rosa da Luz;26 Valdemir Chella;27 Benedito
Gonçalves de Castilho;27 Marilda Haffermann Mesquita;27 Mônica Nardone Ximenes Furtado;27
Thereza Olivia Schneider;28 Carlos Martinesco;28 Laurival Linhares Filho;28 Silgifredo Aparecido
Maximiano;28 Silvia Figueira Gritz;29 Veronica Maria Fenrich.
Do mês de MARÇO: 1 Fernando Takasi Okuyama;1 José Gatzke;1 Mirian Mina Peters;1 Rose

Mari Caetano Moreira;1 Ricardo Langer;2 Gentil Dala Costa Canan;2 Luzia Rabello;3 Aparecida
Antunes;3 Lori José Joly;4 Paulo Lenhardt;4 Yosodhara Pitanga Alves dos Santos;5 Helma Paupitz
Splett;5 Izaias Apolinário de Jesus Filho;5 Marina Brotto da Silva;5 Valdemiro Lourenço;6 Francisco
Xavier Siqueira;6 Mario Pupia;7 Cláudio Miessa Rigo;7 Tereza Kaminski Alves;7 Toshiharu
Tanaka;8 Alcebíades Zanato;8 Elizabeth Dabul Bandil;8 Sonia Regina Musihel;9 Abel Pinto Filho;9
Aguinaldo Scheer;9 Amélia Magalhães Diniz;9 Gliceu Doff Sotta;9 Helio de Moraes;9 Odália
Ribeiro de Jesus;9 Osvaldo Wilson Schwartz;9 Valmir Gabardo;10 Arnaldo Sandrini Filho;10
Dinarte de Oliveira;10 José Nery Lopes;11 Candida de Almeida Barbosa;11 Manoel Pedro H.de
Siqueira;;;12 Neide Colini Arcega;12 Nivaldo Alberto Muck;13 Antonio Elmi Schabatura;13 Maria
Helena Colaço;13 Tadeu Kossoski Filho;13 Valdenice Marques Rodrigues;14 Alan Salvador Treger
Zydowicz;14 Nilton Arsie Cardoso;15 Esmeralda de Oliveira;15 Israel Kravetz;15 Mario José
Kaiss;17 Jorge da Costa;17 José Anisio de Paula Furtado;17 Sebastiao Dias Batista;18 Cecília
Bertolina Muller;18 Deodato Soares Guatura;18 José Rubens Belasque;18 Jobeno Figueiredo;18
Rosa Bueno Harmatiuk;18 Sueli de Fatima Almeida Pissetti;19 Mario Pauliv Sobrinho;20 Erica
Rosemarie Goy;20 José Wistuba Filho;20 Vilson Paes;20 Zelinda Aniceto M. S. Pires;21 Aramis
José de Moraes;21 Clovis de Campos Teixeira Netto;21 Dirce Regina Makiolke;22 Ernesto
Muncke;22 Roselis Olivette Fritoli;22 Wilson Cordeiro;23 Helenita Porcina Rodrigues;23 Lidia
Wilkoz;23 Luiz Carlos França;25 José Nelson Nenevê;25 Julio Kawase;26 Benjamim Martins
André;26 Frederico Santos de Melo;26 Hailton Lau;26 Orleans Eidson Siqueira Cortes;26 Ruth
Thereza Baade;26 Tereza dos Santos Alegre;26 Terezinha de Jesus Santos;27 Aguinaldo Elias;27
Cidalia do Rocio V. Presa;27 Fernando Antonio Alves;28 Elisabete Omura de Oliveira;28 Gervande
Pedro;28 Leôncio Vieira de Rezende Neto;29 Antonio Stefanski;29 Elza Oldoni Borges;30 Alzira
Maria Ravedutti;30 Catarina Scherer;30 Geraldo Antonio Esmanhoto Santos;30 Hildebrando Vieira
Silva;30 José Lino Bianchi;30 Luiz Osires Jacon.
Do mês de ABRIL: Ataides Barbosa(1) Carlos Toshikatsu Taira(1) Dinah Maia(1) Manoel
Cardoso Prestes II (1) Maria Helena Alves Lima(1) Sebastião Rosa(1) Liula Maria Gomes do
Amaral(2) Francisca Samiec(2) Edemir João Ferreira(3) Joel Batista(3) Manoel Messias
Pereira Dias(3) Romeu Ricardo Karasinski(3) Teresa Rodrigues de Moraes Machado(3) Acyr
Bornancin(4) Benedito Antonio Novelo(4) Carlos Cesar Spillere(4) Irineu Slomochenski(4) Jose
Orestes Gomes Ferreira(4) Jurandir Teixeira de Castro(4) Maria Aparecida do Valle Silva(4)
Rosenir Pinto Cachel(4) Gerson Soares de Lara(5) Ivone Coradi Alves(6) João Gabriel de
Souza Neto(6) Marisa Teresa Vanin(6) Zila Aparecida da Silva Pereira(6) Antonio Carlos F. de
Mello(7) Antonio Chigueo Kimura(7) Enio Borges de Oliveira(7) Olivia Colonetti(7) ) Alfredo Eloi
da Silva(8) Boris Roters(8) Edson David Soares(8) Jair Staizak(8) Olívio Vieira(8) ) Aracy
Costa Vargas(9) Benedito Gomes(9) Eduardo M Zanardini(9) Elza Maria Ferreira da Silva(9)
Rosilea José Ribeiro(9) Afonso Massao Iizuka(10) Arno Hamerschimidt(10) Atair Ruppel(10)
Creuza Maria de Jesus(10) Gilberto Geraldo Garbi(10) Joel Silva(10) Neuza Maria Amaral do
Prado(10) Milton Antonio do Amaral(10) Walmir Ruthes(10) Claudinor dos Santos DinizCleuza
Gonçalves Bruno(12) Geni Miranda de Paula(13) Olivio Ribeiro(13) Vera Lucia Heggler(13)
Antonio Augustinho Orth(14) Izailde dos Santos Sene(14) José Faix(14) José Otaviano
Cardoso(15) José Onofre Nunes(15) Fátima Regina San Gil(17) Felisbino Mariano de
Camargo(17) Mauricio Tebet (17) Aldomar Weigert(19) Antenor Favoreto de Moraes(19)
Edewaldo Jonatas Detro(20) José Arantes II(20) Luiz Carlos Lisboa(20) Dinair de Fátima R.
Buest(21) Lahyr Butarello Perilli(21) Maria Leoni Alvarez(21) Maria Leonice Weckerlin(21)
Wilson Sartor(21) Iracy Maziero(22) Miriam Vieira de Souza e Silva(22) René Sabóia
Mendes(22) Pedro Ferreira Pinto Sobrinho(23) Paulo Durau(24) Pedro de Jesus
Castilhos(24)Alair de Fátima D. Gouveia(25) Denailza Candido de Souza(25) Vilmar da Silva
Darela(25) Cleuza Massako Sato Fuchs(26) Rivadavia Bubniak(26) Silvia do Rossil de Sena
Garcia(26) Cely Terezinha da Fonseca(27) Getulio Elesbom de Santana (27) Alcir de Oliveira(28)
Benedita de Arruda Silva(28) Rita Inez Miecznikowski(28) Cleomar Justiniano Gaspar(29) Eli
Gomes Farago(29) Waldemar Freitas Bardal(29) Alexandre Streidenberger Jr(30) Arahy
Ferreira Kasecker(30) Azinir Farias Peters(30) Catharina Glacy Silva(30) Heitor Prestes de
Oliveira(30) João Maria Delgado(30) Mário José de Paiva(30) Nelsa Peres Santana(30).

Participe das atividades da Astelpar!
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FEST
A DOS ANIVERSARIANTES
FESTA
A Astelpar, sempre na última quarta-feira do mês, reúne, no Café Colonial do San Domingos
Restaurante, amigos e familiares para comemorar os aniversariantes do mês.
A Diretoria de Comunicação Social, apoiada por Diretores e voluntários, realiza este evento mensal
com muita festa e alegria, sempre com muitos refrigerantes, café, salgados, bolos e tortas.
Participe você também desta comemoração por ocasião de seu aniversário!

Venha comemorar o seu aniversário com a Astelpar!

