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

Ano IX - Nº 58

DEFINIDO OS PASSEIOS DO 2º SEMESTRE
AGOSTO: THERMAS DE GRAVATAL
OUTUBRO: FOZ DO IGUAÇU

ELEIÇÕES
NA FENAPAS
PARA O BIÊNIO
2011/2013
Pág. 4
PENSAMENTO

“Quem não compreende
um olhar, tampouco
compreenderá uma
longa explicação.”
Mário Quintana

XII CONGRESSO NACIONAL DOS
PARTICIPANTES DE FUNDOS DE PENSÃO
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:
• Editorial da Presidência .......................................... pág. 2
• Superávit do PBS-ASistel ....................................... Pág. 3
• Beneficiários na Apólice do Seguro de Vida.......... pág. 4
• Alzheimer – Viver e Bem-Estar ............................. pág. 9
• Festa dos Aniversariantes........................... págs. 11 e 12

2 ASTELPAR informa

Curitiba, Junho/2011

Editorial
No Fórum de Debates realizado pela Federação Nacional das Associações de Aposentados e Participantes de Fundos de Pensão do Setor das Telecomunicações – FENAPAS foi abordado o tema “A importância das Associações e de sua Federação (FENAPAS)”.
Você sabia que o PAMA não
existiria se não fosse uma ação judicial ajuizada pela FENAPAS e associações no ano de2001? A SISTEL
queria transformar o plano de saúde em um plano extremamente básico, somente com consultas, e com previsão de ser extinto em 2007. Ou seja,
a partir de 2008 os Sistelados não
teriam mais Plano de Saúde. Este é
apenas um exemplo.
Paralelamente, as Associações
representam a força da união dos
aposentados. Não há dúvida de que
juntos o respeito aos nossos direitos
se torna maior. Imagine se não houvessem associações e cada um tivesse que defender seus interesses de
forma individual.
Da mesma forma, a união das
Associações Estaduais em uma Federação (FENAPAS), fortalece nossa posição junto às Fundações Sistel
e Atlântico, bem como junto aos órgãos reguladores, como por exemplo,
a PREVIC.
A propósito, a nossa representação junto à FENAPAS aumentou
com a eleição de nosso Presidente
Cleomar Justiniano Gaspar, como
Suplente do Presidente do Conselho

de Representantes, e de nossa colega Lis Gabardo Walusko, como Diretora Financeira da FENAPAS,
lembrando ainda que o nosso Diretor Enrique Fernandez de Aramburo Pardo foi reeleito como Vice-Presidente Sul daquela Instituição.
Nos dias 28 e 29 de abril, foi
realizado o XII Congresso Anual
da ANAPAR em Fortaleza, com a
participação dos Diretores Aramburo e Paulo Bond, como delegados representantes da Regional Sul-PR da
ANAPAR. O tema principal foi a
recuperação do caráter Previdencial
e Mutualista da Previdência Complementar.
Na Astelpar temos um novo
Diretor Administrativo-Financeiro,
que é o nosso companheiro Luiz Fernando Torres Cardozo, que assumiu
a Diretoria em substituição ao colega Odilon D’Almeida, que por motivos de ordem pessoal pediu seu
afastamento.
Também tivemos algumas alterações no Conselho Fiscal. Assumiram os companheiros Antonio
Carlos Schlichting e Loreni Gehlen
nas vagas dos conselheiros anteriores Bráulio José Simões e Luiz Fernando Torres Cardozo, sendo que
este último passa a ocupar cargo na
Diretoria.
Os nossos agradecimentos ao
Odilon D’Almeida e Bráulio José
Simões, pelos serviços prestados e
nossas boas vindas ao Cardozo,
Antonio Carlos e Loreni.

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

ASTELPAR/FENAPAS/ANAPAR
Muitos colegas ficam em dúvida quando se fala nas
principais instituições de defesa dos direitos dos aposentados
e pensionistas e não sabem a quem associar-se.
ASTELPAR: É a Associação dos
Aposentados, Participantes e Pensionistas no Setor de Telecomunicações do
Paraná. È uma Associação que atua na
área estadual, pois tem um maior conhecimento do histórico das
complementações e suplementações
dos empregados das antigas empresas
de telecomunicações. Tem convênios
com farmácias, advogados, etc. Atua
também na solução de problemas
operacionais com as Fundações, Patrocinadoras e tem também programas na
área social e recreativa. Os Dirigentes
são eleitos pelos associados, não são
remunerados e a adesão como associado é individual e voluntária.
FENAPAS: É a Federação das Associações dos Aposentados, Participantes e Pensionistas no Setor de Telecomunicações e reúne diversas associações
do setor de telecomunicações, que convivem democraticamente, independente do seu tamanho, interessadas em
melhor defender os direitos dos seus
associados. Coordena a formação de
chapas para as eleições do Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal das Fundações. Coordena as ações de todas as
associações afiliadas para obter melhores resultados com as Fundações, coordena ações na justiça, por Ex. PAMA,
PAMA-PCE, Ação Contra a Cisão na
Sistel. Os Dirigentes são eleitos pelos
delegados das associações afiliadas à
Fenapas e não são remunerados.
ANAPAR: É a Associação Nacional de Participantes de Fundos de Pensão, e defende os direitos e interesses
dos participantes (Ativos ou Aposentados) em Fundos de Pensão (Previdência
Complementar Fechada). Soma esforços com as entidades de classe representativas dos trabalhadores tais como

Associações de Aposentados e suas Federações, atua na formação de representantes dos participantes por meio de
treinamento. Atua junto ao Congresso,
Ministérios e Órgãos Reguladores e de
Fiscalização, tem assento no CNPC
(Conselho Nacional de Previdência
Complementar). Por exemplo, na Resolução CNPC nº 5, de 18/04/2011 por
sugestão da ANAPAR, foi introduzida
a exigência de que as Fundações comuniquem aos participantes e assistidos
o inteiro teor das mudanças no Estatuto e Regulamentos, no mínimo 60 dias
antes do envio das alterações para aprovação na PREVIC, possibilitando desta forma a manifestação dos principais
interessados. A ANAPAR criou o Plano
ANAPARPREV (mais vantajoso que
qualquer plano de Banco, pgbl ou vgbl)
para os seus associados e familiares.Os
Dirigentes são eleitos pelos Delegados
Regionais, não são remunerados e a
adesão como associado é individual e
voluntária.
CONCLUSÃO: Estas três entidades atuam em defesa dos direitos dos
participantes dos Fundos de Pensão de
forma complementar em diferentes
âmbitos:
• A ASTELPAR atua em âmbito
estadual, em parceria com o Sintel-PR,
junto ás patrocinadoras (Oi, TIM,etc.)
e Fundações (Sistel, Atlântico, etc.) no
cotidiano diário;
• A FENAPAS atua em âmbito nacional junto aos sindicatos e fundações;
• A ANAPAR atua em âmbito nacional junto aos Poderes Públicos, federações, associações, sindicatos, etc.
A União faz a Força!
Se você quer os seus diretos respeitados, associe-se!
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SUPERÁVIT DO PBS-A - Sistel

XII CONGRESSO NACIONAL
DOS PARTICIPANTES DE
FUNDOS DE PENSÃO
Realizou-se nos dias 28 e
29 de abril, mais um Congresso Nacional e a Assembléia Ordinária da ANAPAR.
Este Congresso teve como
tema “Em Defesa do Caráter Previdenciário dos Planos de Benefícios”.
O Congresso apresentou
temas e palestrantes importantes, destacando-se a palestra “CONTRATO PREVIDENCIARIO: DIREITO
COLETIVO E INDIVIDUAL”. Outras palestras destacaram que os planos atuais
estão perdendo o caráter previdenciário e mutualista com
valorização dos aspectos financeiros. Além dos profissionais ligados aos Fundos de
Pensão, participaram também

o Procurador da PREVIC (Órgão Fiscalizador e Supervisor
dos Fundos de Pensão), e o
Secretário-Chefe da SPPC.
Como ponto alto do Congresso, foi aprovada pelos
Delegados a “CARTA DE
FORTALEZA’’, alertando a
Sociedade que:
• os planos de previdência foram criados para que o
trabalhador ao se aposentar
tenha uma vida digna com
um nível de renda o mais próximo possível daquele de sua
idade ativa.
• deve-se evitar o abandono da cobertura dos riscos
inerentes da atividade laborativa, assim como a solidariedade inerente a todo o sistema de proteção social.

• deve-se evitar que os
atuais planos e produtos se
transformem em aplicações
financeiras, oferecendo baixa
proteção aos trabalhadores e
uma grande lucratividade ao
sistema financeiro.
Foi também abordado que
este ano devem ser regulamentados temas fundamentais como a resolução 26, fusões, retirada de patrocínio e
liquidação de plano.
Os Diretores da Astelpar
Paulo Bond e Aramburo participaram do Congresso e da
Assembléia como delegados
da Anapar Sul-PR.
Você pode ler a carta
na íntegra no site
www.anapar.com.br

O assunto continua sem solução pois é um tema
polêmico. Foi aprovado no Conselho Deliberativo do
Sistel, por maioria simples, basicamente pelos Conselheiros indicados pelas Patrocinadoras.
Não ocorreram avanços em questões de interesse
dos aposentados tais como o Benefício Mínimo, se a
participação será proporcional às Reservas Matemáticas ou aos Benefícios.
Na última reunião do Conselho Deliberativo os
Conselheiros eleitos da FENAPAS questionaram:
“Em que estágio se encontra o processo de
destinação do Superávit do PBS-A?”
e o Presidente da Sistel Sr. Delfino assim respondeu:
“A DEST (Órgão de Controle das Estatais) entendeu que a proposta da Sistel não atende a Resolução CGPC 26!”, além da SISTEL não ter enviado a Nota Técnica relativa ao processo.
O Presidente da SISTEL também não informou
aos Conselheiros presentes, quais seriam as providências a serem tomadas para a solução do problema de
não enquadramento à referida Resolução.
A posição da DEST é que não é necessário alterar
o Regulamento do PBS-A!

SISTEL PRESENTE
EM CURITIBA
Atenção Associados PBS-A, TCS, TIM,
etc. e Tripartites.
Este ano a Sistel decidiu fazer no Paraná, em
Curitiba, o Sistel Presente Expresso, no dia 11 de
julho.
Se você precisa esclarecer algum assunto do seu
interesse agende o seu atendimento com antecedência
pelo telefone 0800 887 7005 ou no “Fale Conosco” na
sua área restrita do portal da Sistel.
Você pode solicitar o atendimento de acordo com
sua necessidade, por exemplo: o Benefício, Empréstimos, Pecúlio, SRB, PAMA, PAMA-PCE, Boletos, Exames, Credenciados, Recadastramento, etc.

Para Reflexão
Enquanto a Resolução CGPC 26 da SPC está sendo questionada na Justiça.
• Você concorda em abrir mão de 50% do Superávit antes que o assunto seja discutido na esfera judicial?
• Você acha justo dar metade daquilo que você tem direito às Patrocinadoras que nunca contribuíram para o Plano?
• Só para “por a mão no dinheiro” você concorda em nem discutir se está recebendo sua parte corretamente?
• Quando você receber seu quinhão e verificar que o valor é insignificante você achará justo?
• Você concorda que as Patrocinadoras recebam sua metade à vista e você em longas prestações mensais?

Associado: Sua participação sempre será importante!

Curitiba, Junho/2011
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ELEIÇÕES NA
FENAPAS PARA O
BIÊNIO 2011/2013
No dia 6 de abril, foi eleita a Diretoria da Federação Nacional das
Associações de Aposentados e Participantes de Fundos de Pensão do
Setor de Telecomunicações – FENAPAS. Veja como ficou a composição
da nova Diretoria para o biênio 2011/2013:
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES:
Titular: Francisco Otávio Monteiro – ACATE-CE
Suplente: Cleomar Justiniano Gaspar – ASTELPAR-PR
DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: Aldenôra Gonçalves Barbabella–ASTAPTEL-MG
Vice-Presidente Norte: Almir Dantas Alcântara-ASTELBA-BA
Vice-Presidente Sul: Enrique Fernandez de Aramburo Pardo–ASTELPAR-PR
Diretor Financeiro: Lis Gabardo Waluzsko–ASTELPAR-PR
Diretor de Seguridade: Augusto Feltmann Silva–ASPASES-ES
Diretor Administrativo: João Pereira da Silva Filho–AATERN-RN
CONSELHO FISCAL EFETIVOS:
Jean de Lima Andurand-ASTELPE–PE
José Marinaldo Lula Leite–AAPT–PB
Egidio Corrêa–APTELESC–SC
CONSELHO FISCAL SUPLENTES:
Gildo Arquimínio de Carvalho–APOSTE–AL
Roberto Landim A. de Oliveira–ACATE–CE
Marcos da Rocha Lima–ASTELGO–GO

AVISO IMPORTANTE
Os aposentados listados a seguir,
estão sem designação de beneficiários
na apólice do seguro de vida
ABIRIAH MATOZO DA SILVA
ALBINO SKROCH
ALCEBIADES ZANATO
ALIDO LORENZATO
ALTAIR FERREIRA DE ARAUJO
ALZIRA MARIA RAVEDUTTI
ANATOLI OLIYNIK
ANTONIO GUERRA MACHADO
ANTONIO RAMOS DA SILVA
APARECIDA G. DA SILVA
DULCILEIA A.DE MIRANDA
EDSON PEDRO DA SILVA
ERNESTO MUNCKE
EROS PONTAROLI
EROTILDES FILIBRANTE
FRANCISCA FERREIRA RIBEIRO
GILBERTO JOEL SALES
IONE DOS PASSOS
IRADY MARIA CADORIN
IRENE COLODI
IRIS LARSEN
IRMA R.DA SILVA ZANINELLI
JOÃO PRIMAK

LAURIZA MARIA CORREA
LORIVAL JENSEN
LUZIA FLORENCIO PIMENTEL
MARCOS AMAURI SIMÃO
MARIA CRISTINA RIBEIRO
MARIA DA LUZ FALCE SADIHA
MARIA DE LOURDES S.DINIZ
MARIA ELENA MARQUES
MARIA ELENA COLAÇO
MIRIAN MINA PETERS
NEIDE COLINE ARCEGA
NEIDE GIRALDES MANENTI
NEUZA MARIA AMARAL DO PRADO
ROSELIS O. FRITOLI
ROSILDA APARECIDA DE OLIVEIRA
SUELI ANDRADE FELIPE
TEREZA ZAWADZKI
TEREZINHA DE JESUS DE FREITAS
VALNEIDE ROSA RIOS RODRIGUES
VANIR SEBASTIÃO DA SILVA
VERA DE JESUS SEQUINEL
VERA REGINA KLEMM
WILSON BORTOLOTTO

Destacamos a eleição de nosso Presidente Cleomar Justiniano Gaspar,
como Suplente do Presidente do Conselho de Representantes, e de nossa colega Lis Gabardo Walusko, como Diretora Financeira da FENAPAS, lembrando
ainda que o nosso Diretor Enrique Fernandez de Aramburo Pardo foi reeleito
como Vice-Presidente Sul daquela Instituição, trazendo um destaque especial
para a Astelpar..
Cabe ressaltar que são cargos sem remuneração de qualquer espécie e
de grande importância para a defesa de nossos direitos e interesses.

Os aposentados que residem na Região Metropolitana, devem comparecer a Astelpar, no Ed. Tijucas, na Av. Luiz Xavier,
68 - 5º Andar - sala 519. Os residentes no interior devem procurar o representante da Astelpar. Os residentes em outros estados devem entrar em contato com a Associação.

ESTE ASSUNTO É DO SEU INTERESSE: REMÉDIOS GRATUITOS
Você sabia que tem direito de obter remédios gratuitos?
Quem sofre de diabetes e hipertensão pode obter seu medicamento em uma
“Farmácia Popular”, bastando apresentar a receita do seu médico, o CPF e um
documento com foto.
Medicamentos para anticoncepção, parkinson, glaucoma, rinite, osteoporose
e asma, também podem ser obtidos gratuitamente. Nestes casos a receita médica
deve ser emitida pelos serviços públicos de saúde.
Em ambos os casos deve constar na receita o nome do princípio ativo e não
o nome comercial do medicamento.
Para que o medicamento seja fornecido gratuitamente, deve estar incluído
na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME.
A lista contendo os medicamentos que estão disponíveis pode ser obtida no
site da ASTELPAR, ou na própria associação.

CARTEIRAS SAÚDE
BRADESCO –OI

É MUITO IMPORTANTE DESIGNAR OS BENEFICIÁRIOS DO
SEGURO DE VIDA, PARA QUE O SEGURO SEJA PAGO RAPIDAMENTE, SEM NECESSIDADE DE CONCLUIR INVENTÁRIO.

Durante o mês de maio foi efetuada a troca das carteiras de saúde Bradesco
OI com validade a partir de maio de 2011.
Se você ainda não recebeu, entre em contato com a ASTELPAR, por telefone
ou por e-mail e fale com nossos atendentes.
Uma boa notícia é que com a renovação desse contrato da OI com a Saúde
Bradesco, o valor de reembolso de consulta médica, livre escolha, passou para
R$ 121,00, sendo que anteriormente o valor do reembolso era de R$ 60,00
*Sessenta reais*. Ótima noticia para os aposentados dos planos CA/TRCA,
TRIPARTITES e PBT.

A Astelpar trabalha por você e para você!

Curitiba, Junho/2011
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ASTELPAR EM
PONTA GROSSA

No dia 11 de maio de 2011 tivemos o prazer de realizar um encontro com os nossos
associados de Ponta Grossa e Irati, coordenado pela nossa colega Loeli. A Confeitaria
Pão Quente, em Ponta Grossa, foi o local escolhido para a nossa reunião.
Da ASTELPAR estiveram presentes, a Berenice, o Aramburo, o Paulo Bond e a
Malu. Aproveitamos a reunião para comemorar os aniversários do primeiro semestre, distribuir as Carteiras de Saúde (Bradesco-Oi) daquelas localidades e prestar
informações importantes. O Aramburo discorreu sobre a importância da ASTELPAR, da FENAPAS e da ANAPAR na defesa de nossos direitos. Também foram esclarecidas questões como a Ação de Reintegração de ex-empregados movida pelo Ministério Público e outros assuntos.
Resumindo, unimos o útil ao agradável numa tarde bastante proveitosa.

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

Fone: 3232-2560

BALANÇOS
DE 2010 DAS
FUNDAÇÕES
Informamos aos associados que os Balanços das
Fundações foram publicados. É importante que você
analise o Balanço de seu
Fundo de Pensão, pois
você tem direito a pedir esclarecimentos adicionais à
Fundação e, se necessário,
à PREVIC.
Fundação Atlântico:
O Relatório Anual do Plano
TCSPREV 2010 pode ser
baixado do Site da Fundação Atlântico, onde também
estão disponíveis os Balanços dos demais Planos administrados pela Fundação.
Fundação Sistel: O
Relatório da Administração
Sistel 2010 e as notas explicativas às demonstrações
contábeis dos exercicios findos em 31 de dezembro de
2010 e 2009, foram enviados pelo correio e também
podem ser baixados do Site
da Fundação Sistel. Também estão disponíveis as informações dos demais Planos administrados pela Fundação.
Associado: exerça o
seu direito de acompanhamento e fiscalização do seu
Plano.

JANTARES MENSAIS

Os associados da Astelpar se reunem mensalmente
toda primeira terça-feira, de cada mês, 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.

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, Junho/2011
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COMUNICAÇÃO

SOCIAL

PASSEIO
AO CANION
GUARTELÁ
Nos dias 02 e 03 de abril fizemos mais um
passeio a Cânion Guartelá. Saímos de Curitiba por
volta de 8 horas da manhã e chegamos à Pousada
da Aldeia na hora do almoço, onde fomos
recepcionados pela equipe da pousada. Acomodamo-nos chalés previamente reservados e em
seguida nos deliciamos com um almoço de excelente qualidade.
À tarde, após o almoço, o pessoal da recreação nos levou de micro-ônibus até o mirante do
Cânion Guartelá - Itaytyba, em frente a cachoeira Ponte de Pedra, do Parque Estadual do Guartelá,
a uma distância de 20km. Foi lindo.
Desfrutamos de momentos inesquecíveis
junto à natureza. Na volta, fomos para a piscina
aquecida e coberta. Foi um relax total. Antes do
jantar fomos ao alambique para degustação de
cachaça e roda de chimarrão e também apreciar
um violeiro cantando músicas country. Após o
jantar participamos de um bingo proporcionado
pela recreação da pousada.
Visitamos também a casa da memória Nhá
Tota, muito interessante, e fizemos umas
comprinhas na lojinha de artesanato.
Domingo pela manhã, após o café, fizemos
caminhada até o rancho do café tropeiro e do chimarrão. Voltamos à pousada, nos arrumamos, almoçamos e saímos de volta à Curitiba.
Nosso grupo queria visitar o outro lado do
Parque Estadual de Guartelá, pois tem uma vista
melhor do cânion, porém tem uma descida de 4km
para chegar até lá. Apesar da chuva intensa naquele momento, alguns heróis desceram e apreciaram a cascata e o desfiladeiro do cânion.
Por volta de 17h30min iniciamos a viagem
de volta à Curitiba com uma parada na estrada
para tomar um café com pastel e comprar queijo e
salame. Chegamos a Curitiba por volta de 21:30
horas. Foi tão bom que já programamos viagem
para Foz do Iguaçu em outubro/2011
Berenice Mayer Cardozo
Veja algumas fotos do passeio. Outras fotos
podem ser apreciadas no site da Astelpar:
www.astelpar.org.br.

É bom viajar com os amigos!

Curitiba, Junho/2011
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COMUNICAÇÃO

SOCIAL

DEFINIDO OS PASSEIOS DO 2º SEMESTRE
AGOSTO: THERMAS DE GRAVATAL 07 a 11/08
OUTUBRO: FOZ DO IGUAÇU 20 a 23/10
Faça já sua reserva; convide seus parentes e amigos e ganhe
bonificação de 5% em cada convidado que viajar conosco.
Veja os detalhes do passeio de GRAVATAL
Saída: dia 7 de agosto às 8 horas em frente ao Shopping
Curitiba. Retorno: dia 11/08 com saída prevista para as 13
horas e 30 minutos.
Hospedagem: HOTEL INTERNACIONAL
Preços:
Associado : R$750,00 ou em 3 parcelas (05/07, 05/
08 e 05/09), em apartamento duplo.
Não Associado : R$ 790,00 a vista ou 2 parcelas (05/
07 e 05/08), em apartamento duplo. Apartamento individual acresce R$ 240,00
Incluído:
Ônibus Panorâmico, com ar condicionado e frigobar,
4 diárias com refeições completas, no Hotel Internacional, que oferece piscinas térmicas, quadras de tênis, cancha
de bocha e muito mais. Consulte o site da Astelpar
www.astelpar.org.br.
Lembramos a todos que a cidade de Gravatal possui
um forte comércio de malhas, sendo um local ideal para
compras de inverno.
Não perca esta oportunidade!
Venha passear e viajar com a Astelpar!

Venha passear com a Astelpar

Curitiba, Junho/2011
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COLUNA DO ASSOCIADO
Frequentemente a Astelpar é consultada sobre dúvidas que nossos associados
têm. Sempre esclarecemos essas dúvidas na medida do possível.
Recentemente estivemos em Ponta Grossa e recebemos algumas indagações
dos associados presentes aquele encontro e consideramos válido publicar essas
perguntas e suas respostas:
1 - Qual o dia em que é creditado o valor referente às doenças crônicas? O
saldo de um mês passa para o mês seguinte?
Resposta - O crédito é efetuado no dia primeiro de cada mês e deve ser
utilizado até ultimo dia do mês (30 ou 31). Se por acaso o valor não venha a ser
utilizado totalmente, ou apenas uma parcela, o saldo não acumula para o mês
seguinte. Este crédito para doenças crônicas só é valido para os aposentados dos
planos CA/TRCA e TRIPARTITES.

RECADASTRAMENTO ELEITORAL
Todos os eleitores de Curitiba devem realizar o recadastramento biométrico. O prazo
termina em 20/01/2012. Para evitar transtornos de filas recadastre-se o quanto antes.
O que é Recadastramento Biométrico?
É uma tecnologia inovadora que permite identificar o eleitor através das impressões
digitais, por meio de um leitor ótico.
A urna eleitoral, com o novo sistema, é
capaz de reconhecer a identidade do cidadão
sem a desgastante burocracia de apresentação
de documento.
Como fazer o recadastramento:
Você pode ir pessoalmente até o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sito a Rua

João Parolin, 224 – Prado Velho – Telefone: 33308500. Leve a Carteira de Identidade, o CPF, o
Título de Eleitor e Comprovante de Residência
(Conta da Sanepar ou da Copel, por exemplo).
Você também pode acessar a Internet
na página do TRE-PR (www.tre-pr.jus.br) e
fazer seu recadastramento, marcando dia e hora
para ser atendido.
O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira das 9 às 18:00 horas, bem como no último sábado do mês no mesmo horário. O ônibus
expresso em direção ao Boqueirão passa muito
próximo do Tribunal. As ruas próximas ao “TRE”
apresentam dificuldades para estacionar automóveis

2 – Como está a ação de reintegração movida pelos 680 funcionários demitidos em 1998?
Resposta - O processo está no TST, em Brasília, aguardando possível remessa
ao STF, em vista de recurso extraordinário interposto pela Empresa.
3 – Ainda existe possibilidade de a Justiça reverter a decisão?
Resposta - O risco é muito remoto porque, como regra geral, ao STF não cabe
a re-análise de fatos reconhecidos pelas instâncias anteriores.
4 – Qual a previsão de tempo para o retorno do processo?
Resposta - É difícil prever um prazo, mas, no mínimo, um ano.
5 – Após o retorno do processo, qual a medida a ser tomada pelos demitidos?
Resposta - Se a atual decisão for mantida, o ex-empregado poderá requerer
judicialmente a readmissão ou o pagamento em dinheiro da remuneração que lhe
seria devida desde a demissão.
6 – A ASTELPAR recomenda o nome de algum advogado para atender a causa
no futuro?
Resposta - O processo principal continua sendo atendido pelo Ministério
Público do Trabalho. Porém, seus futuros desdobramentos podem ser patrocinados por outros profissionais. A ASTELPAR recomenda o escritório do Dr. Álido
Lorenzatto (41-3225-1203/9972-8497), que tem atendido inúmeras ações de nossos aposentados e que também faz parte daquele grupo de 680 ex-empregados.

Ex-Teleparianos
no Facebook
A mais nova ferramenta da internet
nas redes sociais, o Facebook, tem agora
uma página que reúne Ex-teleparianos.
Iniciada a poucos meses pelo nosso
amigo Avides, no dia 16 de junho já contava com 240 membros, e continua crescendo a cada dia.
Nessa página, os amigos Ex-teleparianos se encontram, matam saudades, publicam fotos, comentam as fotos, os detalhes, a época em que as mesmas foram feitas, trazendo para todos boas lembranças
de uma amizade que cresceu na nossa querida Telepar.
Participe você também dessa página,
acessando o www.facebook.com, e procurando pela página de Ex-Teleparianos. Se
quiser fazer a inclusão, é necessário estar
cadastrado no Facebook, e em seguida ir à
página de Ex-Teleparianos e deixar uma
mensagem pedindo para ser adicionado
como amigo.

NOVOS
ASSOCIADOS
É com satisfação que registramos
a adesão destes novos associados:
HAMILTON GUERRA MACHADO
– FEV/2011 - CA
MARINA DA SILVA
– FEV/2011 - INSS
RENE CARLOS CAVALLI ZIMMER
– MAI/2011 – PBS-A
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.

ATENÇÃO MOTOCICLISTA VISITE E PARTICIPE
O Moto Clube Rota 14 foi organizado
em 10 de maio de 2005, com a reunião de 14
amigos e ex-colaboradores da antiga Brasil
Telecom.
Coincidência ou não, este nome acabou
homenageando o grupo (14 motociclistas), a
empresa (DDD 14) e a magnífica “Rota 66”, o
mítico caminho dos sonhos de qualquer motociclista.
Hoje o grupo conta com mais participantes e convidamos os amigos motociclistas para participarem conosco dos encontros
e passeios que promovemos.
Você poderá conhecer melhor o clube pelo
site www.rota14.com.br, além de manter contato através do e-mail rota14@rota14.com.br.
Entre em contato conosco e seja mais
um membro do MOTO CLUBE ROTA 14

FA L E C I M E N T O S
A Astelpar cumpre o doloroso dever de anunciar o falecimento de:
Mariana Ferreira Borges – *13/10/1952 +26/02/2011 - Curitiba-PR;
Ulysses Alves Filho – *28/07/1943 +25/03/2011 – Joaquim Távora-PR;
Arnaldo Sandrini Filho – *10/03/1947 +17/04/2011 – Curitiba-PR; Altair
Barbosa – *12/05/1934 +14/05/2011 – Curitiba-PR
Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar.

Associado: Sua participação foi e sempre será muito importante!

Curitiba, Junho/2011
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VIVER E BEM-ESTAR

Alzheimer
Roberto Goldkorn, terapeuta e escritor, em
artigo postado em 21/3/2008, no blog “PALAVRAS, TODAS PALAVRAS”, e que está circulando na internet, conta que seu pai está com
Alzheimer.
Ele conta que seu pai: “esquece o seu
nome, mal anda, toma líquidos de canudinho, não consegue terminar uma frase,
nem controla mais suas funções fisiológicas, e tem os famosos delírios paranóicos comuns nas demências tipo Alzheimer.”
Diz também que:
Há trinta anos não ouvia sequer uma
menção a essa doença maldita. Hoje, precisaria ter o triplo de dedos nas mãos para contar
os casos relatados por amigos e clientes em
suas famílias.
• O que está acontecendo?
• Estamos diante de um surto de Alzheimer?
• Finalmente nossos hábitos de vida “moderna” estão enviando a conta?
• O que os pesquisadores sabem de verdade sobre a doença?
• Qual é o lado oculto dessa manifestação
tão dolorosa?
Lendo o material disponível, chega-se a
uma conclusão: essa é uma doença extremamente complexa, camaleônica, de muitas faces e ainda carregada de mistérios.
A minha interpretação de tudo isso:
não temos muito como controlar todos os
fatores de risco apontados como os vilões –
alimentação, pressão alta, contaminação
ambiental, stress, e a genética (por enquanto). Mas podemos colocar o nosso cérebro
para trabalhar.

e pela vida “bandida”.
Meu conselho: é para vocês não serem
infalíveis como o meu pobre pai; não cheguem
ao topo nunca, pois dali, só há um caminho:
descer.
Inventem novos desafios, façam
palavras cruzadas, forcem a memória, não
só com drogas (não nego a sua eficácia, principalmente as nootrópicas), mas correndo atrás
dos vazios e lapsos.
Eu não sossego enquanto não me
lembro do nome de algum velho conhecido, ou de uma localidade onde estive há trinta
anos.
Leiam e se empenhem em entender
o que está escrito, e aprendam outra língua, mesmo aos sessenta anos.
Não existem estudos provando que o
Alzheimer é a moléstia preferida dos arrogantes, autoritários e auto-suficientes, mas a minha experiência mostra que pode haver alguma coisa nesse mato.
Coloquem a palavra FELICIDADE no
topo da sua lista de prioridades: 7 de cada 10
doentes nunca ligaram para essas “bobagens”
e viveram vidas medíocres e infelizes – muitos
nem mesmo tinham consciência disso.
Mantenha-se interessado no mundo,
nas pessoas, no futuro. Invente novas
receitas, experimente (não gosta de ir para a
cozinha? Hum… Preocupante.)
Lute, lute sempre, por uma causa, por
um ideal, pela felicidade.
Parodiando Maiakovski, que disse: “melhor morrer de vodca do que de tédio”, eu digo:
melhor morrer lutando o bom combate do que
ter a personalidade roubada pelo Alzheimer.
Dicas para escapar do Alzheimer:

Lawrence Katz e Manning Rubin (2000), revelam que NEURÓBICA, a “aeróbica dos neurônios”, é uma nova forma de exercício cerebral
projetada para manter o cérebro ágil e saudável, criando novos e diferentes padrões de atividades dos neurônios em seu cérebro.
Cerca de 80% do nosso dia-a-dia é ocupado por rotinas que, apesar de terem a vantagem de reduzir o esforço intelectual, escondem
um efeito perverso; limitam o cérebro.
Para contrariar essa tendência, é necessário praticar exercícios “cerebrais” que fazem as
pessoas pensarem somente no que estão fazendo, concentrando-se na tarefa. O desafio da
NEURÓBICA é fazer tudo aquilo que contraria as rotinas, obrigando o cérebro a um trabalho adicional.
Tente fazer um teste:
• use o relógio de pulso no braço direito;
• escove os dentes com a mão contrária
da de costume;
• ande pela casa de trás para frente; (vi na
China o pessoal treinando isso num parque);
• vista-se de olhos fechados;
• estimule o paladar, coma coisas diferentes;
• veja fotos de cabeça para baixo;
• veja as horas num espelho;
• aça um novo caminho para ir ao trabalho.
A proposta é mudar o comportamento
rotineiro.
Tente, faça alguma coisa diferente com seu
outro lado e estimule o seu cérebro.
Vale à pena tentar!
Que tal começar a praticar agora, trocando o mouse de lado?

COMO?
Lendo muito, escrevendo, buscando a clareza das idéias, criando novos circuitos neurais
que venham a substituir os afetados pela idade

Uma descoberta dentro da Neurociência
vem revelar que o cérebro mantém a capacidade extraordinária de crescer e mudar o padrão
de suas conexões. Os autores desta descoberta,

Atenção: Se você não sabe o que é mouse, ou
não “mexe” com computador? Que tal descobrir o que é
um mouse (lê-se mause)? Que tal experimentar? Por
que não fazer um curso, pelo menos básico? Fazer cursos é uma das maneiras de exercitar o seu cérebro. Não
quer computador, faça alguma coisa nova na sua vida.
Mude! Faça o desafio que está nesta página na coluna
Curtas e Finas! Não consegue? Faça outro desafio e
escape do Alzheimer!
Observação: A mensagem aqui transcrita revela
um mal que hoje aflige muitas famílias e deixa qualquer
idoso vulnerável a também ter Alzheimer. Entretanto,
somente a orientação médica especializada irá indicar o
seu tratamento adequado. Não fique em dúvida, consulte
um médico!

Curtas & Finas
Veja as respostas do desafio duplo
publicado no Astelpar Informa nº 57:
Desafio : 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?
Resposta: 21 e 28 anos.
Para esta edição o desafio é:
A soma de dois números é 234.
Quais são eles, sabendo-se que o
mínimo múltiplo comum entre eles é
2100?
Colaboração do associado
Luis Carlos Gomes.

Roberto Goldkorn
Observação: texto adaptado
para o espaço do jornal.

Clínica e Cirurgia de Olhos
Rego Barros Oculistas Associados
Dr. Luiz Augusto Rego Barros
Dr. Luiz Guilherme Rego Barros
Credenciado Bradesco Saúde

Vá até a Doctor Óculos com este anúncio e ganhe
um desconto especial. Fone (41) 3324-5431

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

Praça Tiradentes, 106 – loja 13 – Galeria Pinheiro Lima
Ao lado da Catedral - Curitiba – Paraná - doctor-oculos@hotmail.com

Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Tel. 3015-6616
e
3022-8388

Saúde = Qualidade de vida

Curitiba, Junho/2011

10 ASTELPAR informa

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 MAIO: Luiz Cesar
Gusso (1), Ricardo Cesar Simioni
(1), Siderlei Gonçalves (1), Ivonir
Oliveira Carraro (2), Jose Etelvino
Fonseca Jacob (2), Julio Kovalski
(2), Luiz Lilo Arbaiter (2), Sueli
Cangussu Grycajuk (2), Tereza Cibin (2), Dinasir Schtspar Palermo
(3), Adriano Bonaldi (4), Lourdes
A.de Oliveira Coelho (4), Marilone Soares Costa (4), Ari Alberto
Ruschel (5), Luiz Olivier Cesar
Scheffer (5), Raul Antonio da Costa (5), Rosmari Gumy (6), Antonio
Heltzer dos Santos (7), Hilda
Bakaus Mader (7), Raymundo Augusto da Silva (7), Severino Muran (7), Sueli Aparecida M. Berta
(7), Tereza Zawadzki (7), Pedro
José Fragoso (8), Valdy José de
Novaes (8), Jayr Plácido Moraes
(9), Mario Ruy Cherubini (9), Leonaldo Vicente de Paula (10), Manoel Enrique Vergara (10), Arestides Pinheiro (11), Eduardo Schinzel Neto (11), Irene Guebur da Rosa
(11), Altair Barbosa (12), Elvira
Klimpel (12), Noemia Esteves (12),
Vilmar de Sousa (12), Mauricea
Martins Furtado (13), Regina Maria Rosenau (14), Dina Maria Artigas de Brito (15), Luiz Alberto Santi (15), Anatoli Oliynik (16), Daniel
Silva (16), Maria Celimar Benassi
(16), Otilia Hey (16), Lindamir Langa (17), Luiz Antonio (17), Arodi
de Araujo (18), Eunice Terezinha
de Oliveira (18), José de Oliveira
Vicente (18), Lauro Zaroni Filho
(18), Lineu Mário Ruppel (19), Zuleide Menegazzo (19), João Carlos
Miessa Rigo (20), Leonor Jussiani
(20), Benedito Pereira de Assis
(21), Heinz Ademar Knappmann
(22), José de Bastos Martinatto
(22), Leo Luiz Lisboa (22), Terezinha Akiko Ono Horita (22), Maria
Fátima D Carvalho (23), Elza Jonsson Gonçalves (24), Evaldo Miguel Marien (24), Maria Irene Wormsbecher (24), Yuji Yamamoto (24),
Nelly Pedroso Wadoski (25), Dina
Tereza Lippin (25), Leonisio de
Andrade (26), Wilson Agostinho
Gasparelo (26), Amir Alves Lopes
(27), João Eugenio Budziak (27),
Osmario Zelony Buhnemann (27),
Cláudio Roney Straube (28), Dilma Luzia Sydor (28), Eros Pontaroli (30), Manoel Otávio Gracia de
Araújo (30), Yara Maria Manfredini (30), Nadia Mendes Bobato (31),
Rosita Maria Martin Al Sharif (31)

Do mês de JUNHO: José Carneiro de Oliveira (1), Luiz Carlos de
Paula Souza (1), Jarbas Fonseca da
Silva (2), João de Jesus de Oliveira
(2), Arnold Rehme (3), Carlos Antonio Cordeiro da Luz (3), Anna
Tavares Machado de Lima (4), Antonia Nivalda Palharin de Toledo
(4), Ivo Lemos (4), Antonio Carlos
de Moraes (5), Aparecida Guglielmetti da Silva (5), Ilda Vieira da Silva (5), Josias Neves Nunes (5),
Marcos Daurélio Gusso (5), Odair
Luiz Scamocin (5), Arlindo Malinoski (6), Geraldo Jorge Heil (6), Levina Eda de Carvalho (6), Mario
Jesus Schmidt (6), Roque José
Muller (6), Gilberto Joel Salles (7),
Antonio Aparecido Poiani (7), Ivone Elizabeth Christians (7), Regina
Coeli de Souza (7), Laertes Bertoli
Guimarães (8), Antonio Carlos de
Carvalho (9), Risashi Fujisawa (9),
Eden Ribeiro Rocha (10), Elvira
Motta (10), Hatiro Tamaru (10), Liberato da Costa (10), Paulo Ywagatuma (10), Arly Dias Gomes (12),
Darcy Maria de Jesus (12), Loeli
Lourdes Sobczak (12), Antonio Mackert (13), Maria de Lourdes Estela
(13), Rose Maria Madalena Leffel
(13), Tabajara Schmidt (13), Ademar
Bordim Chaurais (15), Anamir Cristina Rodrigues (15), Ivo Motta (15),
Maria de Lourdes da Silva Fagundes (15), Orsila Cecília Frigotto (15),
Paula Maria Carvalho Paiva (15),
Yolanda Ferreira L. Faustino (15),
Claudete Aparecida Myszkowski
(17), Edna Broto Bornia (17), Luiz
Zamboni (17), Maria Luiza Vallejo
(17), Olívio Knapik (17), Heleno de
Oliveira Santana (18), Luiz Carlos
Domingues (18), Anneliese Platz
(19), Antonieta Coradin (19), Gerson Luiz Stella (20), Adão Ledinel
Nascimento (20), Antonio Mazzer
(20), Odovacir Moro (20), Roman
Lysko (20), Sonia Mara Malucelli
(20), Avides Reis de Faria (21), Ismar Luiz Rosa (21), Turnambei Havryluk (21), Adelaide Maria de Souza Freitas (22), Leonilda dos Santos Lima (22), Erno Rodolpho Bernert (23), Liz Mary Oliveira dos
Santos (23), Nadia Waculicz (23),
Rosilda Marques e Silva (23), Arcelino Alves da Fonseca (25), Lisete Gonçalves Cordeiro (25), Maria
Jimovskei (25), Alberto Fontoura
Holmes (26), Antonio Pereira Bastos (26), Jefferson Josue Brekailo
(26), Izolde Gutzmann Grubhofer

(27), João Cardoso de Oliveira (27),
José Osowsky (27), Lucia Dubas
(27), João Carlos Cortiano (28), Diloé Paulina do Nascimento (29),
Joaquim Pedro Machado da Costa
(29), Jorge Gabriel de Souza (29),
José Pedro Junkes (29), Nilton da
Rocha Bueno (29), Pedro de Oliveira Bezerra da Silva (29), Pedroair
José Buest (29), Roseli Vasylysin
Laffitte do Canto (29), Satico Nagata (29), Enrique Fernandez de
Aramburo Pardo (30), Fernando
Ribeiro de Melo (30), Luiz Henrique V. Silva Pinto (30), Masachi
Nakamura (30), Nilza Maria da Silva Itice (30)
Do mês de JULHO: Carlos
Zamboni(1), Djair Moreira Nelsen
(1), Silas Roberto de Carvalho (1),
Walda Picolo Furlan (1), Antonio
Budel Maestrelli (2), Ivo de Moraes (2), Juracy Marodin (2), Livinio
Schumacher (2), Lourdes Alves Ribas (2), Hamilton Guerra Machado
(2), Emilia de Jesus Ferreira (3), Lia
Maria Lievore Martins (3), Célio
Correa Neto (4), Eglacir de Andrade Manasses (4), Jayme Carneiro
de Campos (4), Nereide Fontoura
(4), Adalgiza Dutra Borges (6), João
Francisco Martins (6), Levi Mulford
Chrestenzen (6), Luiz Alberto Ribeiro (6), Seite Takamatsu (6), Walmor
Medeiros (6), Abdo Alexandre (7),
Victor Barnech Campani (7), Henderson Antonio Jansson (7), Joana
Gomes Rossini (7), Francisca Ferreira Ribeiro (8), Vitorino de Almeida (8), Maria do Rocio Miqueleto
Américo (9), Amélio Reinutt (10),
Itamar Gineste (10), João Benedicto da Silva (10), José Vieira de Almeida (10), Ney Cardoso Prestes
(10), Vilson Toso (10), João Manente (11), Jussara Santos Sommer (12),
Maria Conde de Oliveira (12), Marli
Maximiniano Garcia (12), Roque Ricardo Piekarz (12), Stefania Kulikowski Villordo (12), Valdir Barbosa
Campos (12), Vivian Hey Martins
(12), Noé Francisco de Paula (13),
Perci Pedroso (13), Vera Lucia Heggler (13), Vera Regina Klemm (13),
Arlindo Vasconcelos (14), Isaura
Zachelkiewicz (14), Jorge Ico da Silva (14), Minehiro Fujimoto (14),
Teresa de Brito Rodrigues (14),
Heinrich Georg Platz (15), Paulo Barão (15), Margarida Domingues
Ferreira (16), Raimunda Neves
Mourão (16), Silvio Seiji Kuroda

(16), Walter Kreder (16), Gelir Reginatto Flores (17), Percy Armando
de Souza (17), Antonio Marcelino
Lopes (18), Gentil Amaro (18), Wilson Luiz da Silva (18), Diva Helena
Makiolke Covesse (19), Jorge Horácio Rodriguez Estrada (19), Agostinho dos Santos (20), Antonio Carlos Bochnia Stocco (20), Elidio Boniotti Junior (20), Analia Coelho Fischer (21), Heitor Domingos Soares
(21), João de Souza Bessa (21), Guido Gonzáles Muraro (22), José
Adão de Oliveira Jesus (22), Paulo
Pinha Sobrinho (22), Lia Terezinha
Rovigatti (23), Zenildo Ângelo Jacomini (23), Halina Franczyk (24),
Mario Campanholi (24), Alceu Steff (25), Adilson Ledoux O Nascimento (25), Cláudio Kaminski (25),
Enedina Pagani Morais (25), Irene
Mendes Lins (25), Irineu Vitório dos
Santos (25), Leonilda Maria Anciliero (25), Valneide Rosa Rios Rodriguez (25), Lis Gabardo Waluszko
(26), Roza Maria Maoski Ramos
(26), Rosilda de Fátima Furtado
Keppen (26), Agacyr Cordeiro de
Azevedo (27), Dante Luiz Chiquim
(27), Maria da Graça Guzella Veiga
(27), Aroldo Gehrke (28), Aureliana
Martins de Silva (28), Francisca
Cesário (28), Nilo Renato Farias Gomes (28), Osmar Alberto Kanitz
(28), Rubens Taschner (28), Bruno
Hummig (29), Paulo Tuczynsky
(29), Roque Luiz Sutil Mainardes
(29), Sadayo Tsuchie Rubel (29),
Alice Haruko Yamaji (30), Marina
Pereira (30), Pedro Rosseto (30),
Ozir Maestrelli (31)
Do mês de AGOSTO: Afonso
Rodrigues do Nascimento (1), Felix
Pinto dos Santos (1), João Olinto
(1), Maria Bernadete Teixeira (1), Teodosia Michalizsen (1), Bernadete
Chiarelo (2), Dorival Andrade Ferreira (2), Francisco de Paula Barbosa (2), João Batista Filho I (2), Iraci
A Alves de Andrade (3), José Aparecido Dias (3), Manuel Antonio
Maia (3), Rosi Terezinha Gabardo
Maioky (3), Lauriza Maria Correa
(4), Luiz Atir Domingues Pires (4),
Edena Ciampone (5), Antonio César Barreto Pereira da Silva (6),
Mariovani Carsten Cervi (6), Milton Luiz Soczek (6), Darwin Renaud
(7), Margarida da Luz (7), Maria Ionésia Ferreira (7), Maria José Correa Bueno (7), Thiago Massao Lizuka (7), Benedito Ayres de Carva-

Mantenha atualizado o seu cadastro.

lho Franco (8), Etiles Borghi (8),
Leonilda Rocha Reginato (8), Odila
Pedrazani (8), Roberto Ramos Canali (8), Antonio Jaques da Silva (9),
Augusto Gouvea (9), Íris Larsen (9),
Suely Faria (9), Zeni Costa da Silva
(9), Ari Tarciso Borgonovo (10),
João Hellvig Cardoso (10), José
Carlos de Almeida Rocha (10), Maria de Lourdes C. Camacho (11),
Nadelia Bertoleti Mitsi (11), Nivio
de Lara Castro (11), Aroldo Guimarães Dias (12), Etelvina Clara V.
Duarte (12), José Marcio Gomes
Braga (12), Maria Joana Stival (12),
Pedro Gomes (12), Helena Friesen
(13), Valdemar Aparecido Mareze
(13), Irene Colodi (14), Nilda Mariza Pranke (14), Rosilda Aparecida
de Oliveira (14), Antonio Moacir
Ferreira Terres (15), Maria da Penha Rodriguez Conceição (15),
Maria Tereza Haffermann Fernandes (15), Ovídio kaor Kondo (15),
Roque Baggio (15), Alair Lisboa dos
Santos (16), Ivo Wagner Armstrong (16), Maria Elena Marques
(17), Antonio Carlos Schlichting
(18), Eunice Pereira Iarochinski (18),
Juril do Nascimento Campelo (18),
Jacques Louis Jean David (18), Ladeslava Doubas (18), Olívio Bertoldo de Andrade (18), Arlete Luiz
Geronazzo (19), Eduardo Slaga (19),
Luiz Rubens Karasinski (19), Nilton
Henriques (19), Ronaldo Câmara
Kraemer (19), Zeli Terezinha Chaves dos Santos (19), Anadir Ferreira Pinheiro (20), Dino Bussolaro
(20), Ari Alvino Sava (21), Luiz Carlos Delgado (21), Milton Thesing
(21), Aroldo Pereira das Chagas (22),
Marcia Ferraro de Sá Ribas (23),
Nelson de Carvalho (23), Darcy Alberto Pierdoná (24), Ivoneth Pilastre de Góis (24), Edson dos Santos
(25), Genésia Pereira do Nascimento (25), João Maria Martins (25),
Setsuko Matsubara (25), Antonio
Tadeu de Sá (26), Fernando Formagio (26), Luiz Fernando Antunes Lino (26), Marli Fernandes
Abreu Rodbard (26), Orlei Roberto Godar (26), Francisco Javier
Kantek G. Navarro (27), José Marcio Chediak (28), Mário Soares Fragoso (28), Milton Fernandes Robaina (28), Zelinda Bellam (28),
Casito Alves (29), Odemar Joaquim
de Camargo (29), Terezinha de Jesus de Freitas (30), Elzio Tschurtschenthaler (31), João Alfredo Bonatto (31), Silvio Silva (31)
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FESTA DOS ANIVERSARIANTES
A Astelpar, sempre na última quartafeira do mês, reúne no Café Colonial
do San Domingos Restaurante,
amigos e familiares para comemorar
os aniversários do mês.
A Diretoria de Comunicação Social,
apoiada por Diretores e voluntários,
realiza este evento mensal, com
muita festa e alegria, sempre com
muito refrigerante, café,
salgados, bolos e tortas.
Participe você também
desta comemoração por ocasião
de seu aniversário.
Veja a seguir as fotos das
últimas comemorações!

Participe das atividades da Astelpar!
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FESTA DOS ANIVERSARIANTES

Mais fotos dos aniversários comemorados pela Astelpar

Venha comemorar o seu aniversário com a Astelpar!

