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Confraternização de Natal 2011
Dia 3 de dezembro é o dia do almoço anual de confraternização dos associados da Astelpar
Pág. 3

ACORDO COLETIVO 2011

Compareça quando
o Sinttel e Astelpar
convidarem para
a Assembléia.
A presença e a união
dos aposentados são
fundamentais nas
negociações.
Veja matéria na pág. 4
PENSAMENTO
"SE A SUA VISÃO FOR PARA
UM ANO, PLANTE TRIGO.
SE A SUA VISÃO FOR PARA
DEZ ANOS, PLANTE ÁRVORES.
SE A SUA VISÃO FOR PARA A
VIDA INTEIRA, PLANTE
PESSOAS"
Antigo provérbio chinês

PASSEIO A GRAVATAL
Veja detalhes desse maravilhoso passeio nas págs. 6 e 7
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Editorial
Cada vez fica mais evidente a
necessidade de união dos aposentados do antigo Sistema Telebrás para
defender seus direitos. As patrocinadoras que sucederam as antigas
estatais não têm nenhum compromisso com o social. Só lhes interessa o lucro.
A luta de agora é sobre a distribuição do superávit da Fundação
Sistel. A FENAPAS defende que
100% do superávit é nosso. As patrocinadoras querem metade do valor, embora a lei não estabeleça este
direito para elas. A proposta da Sistel, além disto, é injusta com os aposentados. Para as patrocinadoras,
superávit à vista; para nós, a perder de vista. Descontadas as contribuições futuras acabaremos recebendo quireras. Nesta edição você
vai ficar sabendo mais sobre este assunto.
As negociações com a Oi para
os aposentados dos planos do Contrato Atípico (CAs, TRCAs, Tripartites e PBTs) estão se iniciando. No
dia 27 de outubro foi realizada a
primeira reunião entre os Sindicatos e a Oi. Vai ser outra luta. Precisamos demonstrar união. É obrigação de todos os aposentados comparecer na Assembléia que o Sindicato realizará. Fique atento para a

data. Não falte. Adie os outros
compromissos.
As redes sociais na internet estão cada vez mais em voga. No Facebook foi criado o grupo de Exteleparianos. São mais de 1000
participantes. A ASTELPAR promoveu um almoço no dia 8 de outubro atendendo os anseios da comunidade facebookiana. Compareceram cerca de 80 pessoas. Foi
uma bela festa. Na oportunidade
convidamos a todos a fazer parte
de nossa Associação.
No dia 3 de dezembro teremos
nosso tradicional almoço de Natal,
um sucesso que vem se repetindo
ano a ano. Os salões do Restaurante Don Antonio estarão enfeitados de gente bonita e alegre. Você
não pode deixar de participar. Venha rever seus amigos e matar as
saudades. Este ano apresentaremos
algumas surpresas para os presentes. Compre seu convite antecipado.
O fim do ano está chegando.
Breve as músicas natalinas estarão no ar.
A Diretoria da ASTELPAR deseja a todos um bom Natal, boas
festas e que o novo ano seja repleto
de paz, saúde e sucesso 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

Processo dos 680
teleparianos
demitidos em
maio de 1999 !
Associado
Se você é um dos 680 teleparianos que foi demitido em
maio de 1999, o processo movido pelo Ministério Público
está chegando à fase de conclusão.
RESUMO DA REUNIÃO
NO DRT DIA 30/08/2011
1 - O processo está em fase
final de julgamento no STF com
grande possibilidade dos juízes
acatarem a decisão da juíza que
analisou o Pedido de Embargo
imposto pelos advogados da
parte contrária.
2- Os processos serão impetrados pelo MP e não há necessidade no momento de
constituir advogado. Se mais
tarde isto for necessário a Astelpar tem um advogado conveniado, Dr. Álido Lorenzatto,
que inclusive, integra o grupo
dos 680 demitidos.
3- A Drª Margareth Matos
de Carvalho, Procuradora da
DRT, que está à frente do processo, pretende entrar já com

o Processo de Execução Provisória das ações individualizadas; para tanto, solicita o fornecimento, com a maior brevidade dos seguintes documentos digitalizados: ficha de identificação (tem no site da Astelpar), cópia do TRCT (Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho) e comprovante de endereço. Estes documentos devem
ser encaminhados para o endereço digital demitidos.telepar.
maio99@gmail.com, onde serão conferidos para serem encaminhados a Drª Margareth.
Você encontra a relação dos
680 demitidos no site da Astelpar:

www.astelpar.org.br
Se você é Associado da
Astelpar e tiver dúvidas procure a Associação. Se você não
faz parte do grupo dos 680, mas
tem um conhecido no grupo,
por favor, contate-o. Conseguir
localizar nossos colegas depois
de tanto tempo tem sido muito
difícil.
A Diretoria
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Confraternização de Natal 2011
No dia 3 de dezembro
deste ano, realizaremos o nosso tradicional almoço de confraternização de natal.
A recepção dos convidados terá início às
12 horas, no Restaurante Dom Antonio,
Salão Scalinata, em
Santa Felicidade.
Os preços são
os seguintes:
Associado e mais
um convidado:
R$ 25,00 por pessoa
Demais
Nestes preços estão incluídos os aperitivos, refrigerantes, vinho da
Convidados/Não
casa e sobremesa. Teremos som com música ambiente e sorteio de
Associados:
R$ 40,00 por pessoa brindes. Os convites já estão à venda na Astelpar em número limitado.
Crianças até 5 anos
VENHA REVER OS AMIGOS. NÃO DEIXE
não pagam
PARA A ÚLTIMA HORA. VOCÊ CORRE O RISCO DE NÃO PODER
Crianças de 6 a 12
PARTICIPAR DESTA GRANDIOSA FESTA.
anos pagam R$ 20,00

REUNIÃO COM OS APOSENTADOS DE PONTA GROSSA
No dia 20 de outubro, o Presidente
da ASTELPAR, Cleomar, esteve
presente na bonita cidade de Ponta
Grossa.
Nossa querida amiga Loeli, mais
uma vez, cedeu gentilmente sua residência onde foi realizada uma reunião
de trabalho e, posteriormente, uma
bela festa de comemoração dos aniversários do mês, com direito a bolo,
refrigerantes e pão de queijo.
A ASTELPAR agradece a presença de todos. Veja foto da animada a
reunião.

VER FOTO

Associado: Sua participação sempre será importante!

Curitiba - Novembro/2011
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NOTÍCIAS PARA OS APOSENTADOS
ATÍPICOS (CA, TRCA E TRIPARTITES)
CARTEIRAS ODONTOLÓGICAS SUL AMÉRICA
Se você ainda não recebeu a carteirinha (A NOVA NÃO CONSTA VENCIMENTO) sua ou de seu dependente, entre em contato
com a ASTELPAR.

PROGRAMA VIDA SAUDÁ
VEL
SAUDÁVEL
A Oi desenvolveu o PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL destinado aos colaboradores e aposentados, principalmente aqueles
que utilizam o auxílio medicamentos. A participação no referido programa é condição exigida para continuar a ter direito à aquisição de medicamentos.
A Oi está disponibilizando um telefone para atendimento de
situações de saúde. As ligações são gratuitas e o atendimento
é de 24 horas.
Este canal é destinado exclusivamente para casos em que
você precise de alguma informação ou auxílio relativos à saúde, como por exemplo, um caso de internamento hospitalar ou
de mal estar.
O número é 0800-7799300.

ALTERAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE BRADESCO
PARA OS COLABORADORES DA OI E
APOSENTADOS PELO PLANO TRCA/CA
Em maio de 2011, a OI assinou contrato com a Bradesco Saúde, no qual
estão enquadrados os aposentados TRCA/CA. Vejam como ficaram as coparticipações do nosso plano de saúde:
1) No uso da Rede Credenciada
Plano Colaborador (antigo Pluss II) Quarto
Consultas médicas ................................................................................. 22%
Exames/Terapias .................................................................................... 25%
Plano Básico (antigo Pluss I) Enfermaria
Consultas médicas/Exames/Terapias .................................................... 10%
2) No uso de Livre Escolha
Quando o aposentado optar por consulta ou terapia fora da Rede Credenciada, receberá reembolso pela Tabela Bradesco, por meio de depósito bancário, já descontada a co-participação.
Os valores reembolsados variam de acordo com as especialidades. No
caso de consulta médica o teto de reembolso é de aproximadamente R$
85,00, já descontada a co-participação.
É interessante consultar o 0800-7012742 (Bradesco) para se informar sobre o valor do reembolso. Sempre que possível utilize a Rede Credenciada.
3)Internações em Hospitais da Rede Credenciada
Nos casos de internamentos não haverá co-participação, isto é: nestes casos desde o internamento até a alta o aposentado não pagará
nenhum valor. Exemplo: em uma cirurgia, entre todos os procedimentos custou R$45.000,00. O aposentado pagará ZERO.

CENTRAL DE ATENDIMENTO ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS 0800-2807090
Veja o que você pode fazer por meio da
Central de Atendimento:

PLANO DENTAL/PLANO DE SAÚDE
2ª. via do cartão;
Informações de gastos;
Informações de coberturas

VISA VALE(Cesta Básica)/FUNCIONAL
CARD(Medicamentos)
2ª. via do cartão;
Solicitação de senha.
Informações de gastos.

ASSUNTOS QUE SERÃO TRATADOS PELA ASTELPAR
Inclusão/exclusão de dependentes no Plano de Saúde/Dental;
Alteração de beneficiário do seguro de vida;
Entrada do pedido de Seguro de Vida em caso de sinistro;
Programa de Uso Contínuo de Medicamentos.

PROCESSOS SOBRE PLR
Os processos ajuizados contra a BrasilTelecom sobre a Participação dos Lucros
dos anos de 2001 e 2002, que a mesma deixou de pagar aos aposentados pelo
Contrato Atípico (CA/TRCA e Tripartites), estão chegando ao seu final. Mais de vinte
aposentados tiveram seu direito reconhecido pelo STJ e já receberam os valores.
Outros processos estão em fase de execução. Nas sentenças expedidas o STJ
reconheceu aos aposentados o direito à PLR , já que o contrato atípico estabelece
cláusula de que eles têm “os mesmos direitos como se estivessem trabalhando”. A Astelpar até o final do ano fará uma análise junto ao escritório de advocacia
para avaliar os próximos passos.

REUNIÃO ACORDO COLETIVO 2011/2012
Ocorreu no dia 27 de Outubro na cidade do Rio de Janeiro, a
primeira rodada de reuniões entre os sindicatos e a Oi. Aos aposentados está sendo pedido o mesmo aumento que será negociado
com os trabalhadores da ativa (ganho real de 5 %). Além do aumento salarial estamos reivindicando: Melhoria no programa de doenças crônicas, concessão da PLR aos aposentados iguais aos
trabalhadores da ativa, Cesta Alimentação para todos os aposentados, já que entendemos este último item como direito adquirido.

Quando o Sinttel /Astelpar, convocar Assembléia
compareça. A presença e a união dos aposentados
são fundamentais nas negociações

A Astelpar trabalha por você e para você!

Curitiba - Novembro/2011
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UM MOMENTO ESPECIAL

CUR
TAS
CURT
& FINAS

Almoço Ex-Teleparianos - Facebook

Veja as respostas
do desafio duplo publicado no
Astelpar Informa nº 58:
Desafio : A soma de dois números é 234.
Quais são eles, sabendo-se
que o mínimo múltiplo comum
entre eles é 2100?
Resposta: 84 e 150
Para esta edição o desafio é:

O Facebook, a mais nova ferramenta da internet nas redes sociais, como já noticiamos, tem uma página que reúne mais de 1.000
Ex-teleparianos. Pela iniciativa da Surei Assad e colaboração de muitos outros ex-teleparianos, aconteceu no dia 8 de outubro, no
Restaurante Don Antonio, um almoço que reuniu mais de 80 participantes que se encontraram para matar saudades dos amigos. Foi
um momento muito feliz que reuniu colegas de várias áreas e que saíram dali felizes com esse primeiro de muitos encontros que
deverão acontecer.
.f
ace
book.com
www.f
.face
acebook.com
book.com,, e procurando pela página de Ex-Teleparianos.
Participe você também dessa página, acessando o www
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. 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, renovando boas lembranças de uma
amizade que cresceu durante muitos anos na Telepar.

“ Oito times disputam a inclusão no quadrangular final de um
campeonato de futebol.
Sabe-se que cada par de times joga uma só vez entre si e
que, em caso de vitória, o time
ganha dois pontos, no caso de
empate, ganha um ponto e na
derrota, não ganha ponto.
Qual é o número mínimo de
pontos que um time deve alcançar para garantir a passagem para
o quadrangular final?”

Agradecemos o empenho e dedicação da Surei Assad. Juntos, fizemos acontecer uma bela festa.

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

Fone: 3232-2560

Colaboração
do associado
Luis Carlos Gomes

DR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR
Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627
Dra Fabiana Landi Morbin - CRO 60263 - Ortodontia
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 - Novembro/2011
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COMUNICAÇÃO

SOCIAL

PASSEIO A GRAVATAL

Nem o frio, nem a chuva tiraram a alegria dos viajantes!
Apesar da chuva, quem foi ao
passeio nas Thermas de Gravatal divertiu-se, pois o Hotel Internacional
possui boa infra-estrutura (piscina
térmica coberta, sauna, salão de jogos, sinuca) e conta com uma boa
equipe de animadores que promoveu
diariamente várias atividades (bingos
e baile).
Houve comemoração dos aniversariantes dos meses de julho e
agosto, com direito a príncipe e fada,
brindada com champanhe oferecida
pelo hotel.
Ainda dispúnhamos das manhãs para compras nas lojas de confecções. Foram cinco dias de boa convivência e brincadeiras entre os participantes.
No retorno a Curitiba, para animar a galera, o Abel nos brindou com
sua voz, cantando vários tangos que
agradaram a todos. Na seqüência, a
Nilda sugeriu que cada um contasse
um causo.
Como é comum entre os meninos e meninas da terceira idade, o esquecimento ocasionou situações hilariantes. O que arrancou as
maiores risadas foi o causo contado
pelos nossos queridos colegas Rena-

to e Magnólia. Vamos ao causo:
Renato e Magnólia saíram para ir
à piscina. Fecharam a porta do apartamento e desceram. Na piscina, o
Renato perguntou: - Magnólia você
está com a chave? - Sim, respondeu
a Magnólia. Está no roupão. Depois
de duas horas, ao retornarem ao apartamento, já perto do elevador, a
Magnólia procura a chave nos bolsos do roupão e não a encontra; provavelmente caiu na área da piscina.
- Renato, vá até a piscina procurar a

chave. Deve ter caído lá, disse a
Magnólia. O Renato vai resmungando até a piscina, uns 200 metros dali,
e não encontra a chave.
Ao retornar, a Magnólia com a
maior cara de santa disse: - Renato,
achei. Eu tinha guardado na bolsa a
tiracolo. Nisto chega o Rui (outro viajante do nosso grupo) e puxa conversa com o Renato. A Magnólia então vai à frente para tomar banho e
trocar de roupa.
Passado nem um minuto, Rena-

to sobe e não vê ninguém no corredor. Dirige-se ao seu apartamento
318 e tenta abrir a porta e a mesma
está fechada. Ele bate e diz: - Abra a
porta Magnólia !!. Abra a porta,
Magnólia!! Não obtendo nenhuma
resposta começa a se preocupar. Enquanto isto, vamos ver o que Dona
Magnólia aprontou.
1º Enganou-se de andar e subiu
ao quarto andar. Uma tabuleta anunciava: ANDAR PRIVATIVO Pensou:
Me enganei de andar.
2º Pegou o elevador e acabou no
2º andar, dirigindo-se ao apartamento 218. O deles era 318.
Estacionado próximo da porta
estava o carrinho da arrumadeira.
Enquanto a Magnólia tentava colocar a chave na fechadura e não conseguia, eis que chega ao corredor o
hóspede do 218 que a surpreendeu
perguntando : Veio limpar o apartamento?
Magnólia, surpresa e sem jeito, gaguejando responde: - Desculpe, me
enganei de andar. Acho que é problema de Carteira de Identidade (antiga);
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 - Novembro/2011
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COMUNICAÇÃO

JANTARES MENSAIS

SOCIAL
Os associados da Astelpar
se reunem mensalmente
toda primeira a 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.

INFORME JURÍDICO
É indevida a cobrança de Imposto de Renda
sobre juros de mora recebidos em processos
trabalhistas ou de aposentadoria.
Em regra, na parte dos valores recebidos nos
processos trabalhistas ou nos movidos contra o
INSS, grande parcela é referente a juros de
mora.
Em um processo que leva dez anos, os juros
de mora chegam a atingir 100% do valor, do
principal.
Telepariano, no caso de ter recebido algum
valor do INSS ou do ex-empregador (Telepar,
BrasilTelecom, OI ou Tim), nos últimos cinco
anos, e sobre ele ter havido cobrança de Imposto de Renda, procure a Astelpar e agende
com a assessoria jurídica, uma consulta para
analisar sua situação.
Veja matéria completa
no nosso site.
www.astelpar.org.br

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.
Te l . 3 0 1 5 - 6 6 1 6
e
3022-8388

UMA PROPOSTA HOLÍSTICA
Dinâmicas, Palestras e Vivências na Pousada Monte Crista
Investimento: R$ 290,00 ou 2x de R$ 150,00
Inclui: Hospedagem e Alimentação de sexta a domingo
Dias: 9, 10 e 11 de dezembro. Saídas sexta-feira, de Curitiba
Podemos formar grupos de “Carona Solidária”.
Inscrições e Informações: Fones (041) 9684-8373 / 9188-6959

Site: www.valoreshumanos.net.br
Blog: www.maluhoffmann.blogspot.com

Venha passear com a Astelpar

Curitiba - Novembro/2011
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COLUNA DO ASSOCIADO

VIVER E BEM-ESTAR

ATENÇÃO:
REDUÇÕES DE BENEFÍCIOS FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

A Caminhada

A Fundação Atlântico comunicou a alguns aposentados que, em
análise dos processos de concessão de benefícios, foram identificadas
diferenças de valores que estão redundando em deduções do benefício mensal, além de uma dívida relativa aos 5 últimos anos.
A Astelpar está mantendo contato com Escritórios de Advocacia
para verificar que providências podem ser tomadas na defesa de seus
Associados.
Se você estiver nessa situação entre em contato com a Astelpar
para análise do seu caso.

MANTENHA SEUS DADOS
CADASTRAIS ATUALIZADOS
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.
Se você mudou de endereço, telefone, ou de e-mail, não esqueça, comunique a
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.

ATENÇÃO:
RECADASTRAMENTO ELEITORAL
Você já fez o recadastramento eleitoral?
Todos os eleitores de Curitiba devem realizar o recadastramento eleitoral ou
biométrico. O prazo termina em 20/01/2012. Para evitar transtornos de filas recadastrese o quanto antes.
Como fazer o recadastramento:
Você pode ir pessoalmente até o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sito a Rua
João Parolin, 224 – Prado Velho – Telefone: 3330-8500. Leve a Carteira de Identidade, o
CPF, o Título de Eleitor e Comprovante de Residência (Conta da Sanepar ou da Copel,
por exemplo).
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.

NOVOS ASSOCIADOS
É com satisfação que registramos a adesão destes novos associados:
SUREI DA SILVA ASSAD GONÇALVES – ................................. 04/06/2011 – INSS
ROSI PINTO DA MAIA – ...................................................... 29/06/2011 – PPBS-A
SERGIO LUIS MUSCHITZ – ........................................... 29/06/2011 – TCS-PREV
JOÃO AUGUSTO SALLA – ............................................... 20/07/2011 – TCS-PREV
WALMIR KESSELI – ............................................................. 24/08/2011 – TIM-CD
MANOEL ESTEVES RODRIGUES – .......................................... 15/09/2011 - INSS
JOSÉ JAIR GONÇALVES DA SILVA – ..................................... 19/09/2011 – PBS-A
VERA TERESA DA SILVA – ...................................................... 09/09/2011 – 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.

A caminhada é uma atividade física perfeita, fácil de fazer, além de proporcionar saúde, com a melhoria da
musculatura e da capacidade respiratória.
É uma prática que não traz ônus,
mas sim todos os bônus para o nosso
corpo.
Basta deixar de lado a preguiça
que todos nós temos, olhar para fora e
dizer:
Hoje eu vou caminhar, nem que
seja no quarteirão de minha casa.
Calce um sapato confortável, ou
tênis, respire fundo, abra sua alma e
saia caminhando, vendo pessoas, flores, animais, as casas e seus jardins.
Muitos contam que começaram
com o passeio pelo seu quarteirão e hoje
caminham pelo bairro, fazendo 5 a 6
quilômetros. É muito? Não. É uma
distância muito boa.

Uma caminhada diária de
30 minutos irá lhe proporcionar
um bem-estar muito grande e
com certeza seu corpo agradecerá. Caminhar ajuda a combater o colesterol ruim, estimula a
circulação sanguínea, melhora a
capacidade cardiorrespiratória, a
densidade óssea, além de ajudar
a controlar o diabetes, a hipertensão e os problemas de postura e da articulação.
Ao sairmos de casa, e
quando procuramos nos desligar de tudo que nos cerca,
estamos abrindo nosso coração
para outras oportunidades de
contato com pessoas de nossa
vizinhança.
Frequentemente aqueles
que realizam caminhadas pelas
ruas do seu bairro encontram pessoas
maravilhosas sempre dispostas a uma
conversa, daquelas sem compromisso,
longe das discussões inúteis, se valendo apenas de assuntos como o tempo,
as flores e frutas da estação, as coisas
boas do bairro, enfim tudo que nos tira
do nosso pensar diário de problemas
pessoais.
Vamos lá! Comece a caminhar
hoje, por que não agora. Ande 100, 500,
1000 metros. Não importa a distância
nos primeiros dias, importa é atitude.
Caminhe, respire fundo, veja
com outros olhos o seu bairro, o parque perto de sua casa, a sua cidade, e o
mais importante: você.
Observação: Somente a orientação médica irá indicar o seu exercício
adequado. Não fique em dúvida, consulte um médico!

FA L EC I M E N T O S
A Astelpar cumpre o doloroso dever de anunciar o falecimento de:
Joao Manente - *11/07/1940 +09/09/2011 – Curitiba, Osmario
Zelony Buhnemann - *27/05/1938 +22/09/2011 – Paranaguá, e Lea Luck
- *23/09/1936 +25/10/2011 - Curitiba.
Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar.

Associado: Sua participação foi e sempre será muito importante!
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
SOBRE O SUPERÁVIT DA SISTEL
Nos últimos meses muito se tem falado sobre o superávit da SISTEL (PBSA). São levantadas muitas dúvidas, em
princípio porque o assunto é realmente
complexo, mas também por existirem
muitos interesses antagônicos envolvidos
na questão.
1 - Qual a proposta apresentada
pela SISTEL?
Dividir o superávit em duas partes;
metade para as Patrocinadoras e metade
para os aposentados do PBS-A, sendo que
uma parcela da metade das Patrocinadoras será paga à vista e a dos aposentados
em 48 parcelas mensais (aproximadamente 12 já vencidas). Se o valor total for
menor que R$ 400,00 será pago à vista.
2 - É justa esta proposta?
Nós achamos que a proposta não é justa, porque todos os assistidos do PBS-A
ingressaram no Plano há muitos anos e
passaram a receber seus benefícios antes
do ano 2000. Consequentemente o nosso
Plano é regido pela Lei 6435/77. Esta Lei
determinava que o superávit deveria ser
destinado para a melhoria do benefício.
Não havia previsão de destinação de qualquer parcela do superávit para Patrocinadoras.
3 - Com base no que a SISTEL
quer destinar 50% do superávit para
as Patrocinadoras?
A SISTEL se apega à Resolução 26/
2008 que prevê que as Patrocinadoras têm
direito ao superávit na proporção que contribuíram.
4 - Se a Res. 26/2008 prevê o direito das Patrocinadoras ao superávit, a proposta da SISTEL não está
certa?
Não, por vários motivos:
- A Res. 26/2008 é posterior ao nosso
ingresso no PBS-A e até mesmo posterior
ao início do recebimento de nossos benefícios mensais. O princípio jurídico diz
que qualquer alteração na legislação não
pode prejudicar as pessoas. Ou seja, as regras não podem ser mudadas depois do
jogo iniciado.
- A Resolução 26/2008 está sendo
contestada na justiça, podendo ser considerada inconstitucional.
- Uma resolução não tem força para
mudar uma lei. Hierarquicamente, ela é
inferior à lei.
- A Resolução 26/2008 diz que, para
efeito de distribuição do superávit, devem
ser consideradas no máximo as contribuições realizadas desde 28 de maio de 2002.
As Patrocinadoras não contribuíram com
nada neste período, os Aposentados sim.

5 - Os valores do superávit a ser
recebido pelos aposentados são consideráveis?
Quem precisa mais é quem menos vai
receber. Quanto mais idosa a pessoa menor é a sua reserva matemática. As pessoas
cujo benefício é pequeno têm um valor
pequeno a receber. Serão descontadas as
parcelas vincendas da Contribuição de
Assistido, logo os mais jovens terão um
desconto maior destas parcelas. Se as Patrocinadoras ficarem com a metade do superávit como a Sistel quer os valores a receber serão a metade.
5 - Qual a proposta da FENAPAS
e Associações de Aposentados filiadas?
A nossa proposta é de pagamento de
100% do superávit para os aposentados.
6 - De que está dependendo o pagamento do superávit?
O pagamento do superávit depende da
aprovação da PREVIC, órgão do Ministério da Previdência Social, responsável pela
fiscalização da previdência complementar.
7 - Se o Regulamento for alterado
as Patrocinadoras terão direito ao superávit?
Sim, porque o superávit se tornará um
direito delas para sempre, independente da
Res. 26/2008.
8 - Quem autoriza a mudança do
Regulamento?
É o Conselho Deliberativo da Sistel e é
necessária a posterior aprovação da
PREVIC.
9 - Quem faz parte do Conselho
Deliberativo?
O Conselho Deliberativo é constituído por 12 conselheiros, 8 indicados pelas
Patrocinadoras e 4 eleitos por nós, Aposentados.
Ao contrário dos 4 conselheiros eleitos pelos Aposentados, tanto a diretoria
da Sistel como os conselheiros das patrocinadoras não fazem parte do plano PBS-A.
11 - E O CD aprovou a mudança
do Regulamento?
Sim. Os oito conselheiros representantes das Patrocinadoras votaram a favor e
dois dos conselheiros nossos representantes, infelizmente, também.
12 - Então as Patrocinadoras já têm
o direito ao superávit?
Não, ainda não. Falta a PREVIC aprovar a proposta das Patrocinadoras e a mudança de regulamento.
13 - É só a Fenapas e suas Associações filiadas que discordam da proposta da Sistel?
Não. A Astel-SP, já impetrou ação judicial contra a forma de distribuição proposta.

EDITORIAL DA FENAPAS
Belo Horizonte, 25/10/2011
Prezados Aposentados:
Assunto: PAGAMENTO DO SUPERÁVIT
Informamos aos aposentados que, segundo o Presidente da Sistel
Sr. Wilson Delfino, tendo sido aprovada pela DEST a proposta de
alteração no regulamento do PBS-A, a Sistel, encaminhará o processo para a análise da PREVIC.
Na reunião do Conselho Deliberativo no dia 07/10/2011, os
Conselheiros Eleitos apresentaram a seguinte proposta: Havendo a
aprovação para a distribuição do superávit, que a Sistel pague de
uma só vez os valores acumulados, devidamente corrigidos, a partir
da aprovação pelos conselheiros em 08/10/2010.
Apesar de não constar da pauta da referida reunião, a proposta
foi aceita pelos demais conselheiros.
Lamentamos que, como aposentados, não tivemos como aproveitar a oportunidade ÚNICA de exigir das patrocinadoras, as
contrapartidas necessárias ao aprimoramento do PBS-A, tais como
AUMENTO DOS BENEFÍCIOS, PARIDADE NA DIRETORIA
EXECUTIVA E NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL, ELIMINAÇÃO DO VOTO DE MINERVA E
MELHORIAS NO PLANO DE SAÚDE. Outras categorias mais
organizadas e unidas, como os aposentados do Banco do Brasil, conseguiram reter no próprio plano, os 50% que o Banco do Brasil supostamente teria direito.
Entristece-nos também perceber que, ao longo dos encontros
SISTEL PRESENTE fomos tratados como velhos, precisando receber logo nossas migalhas, pois, do contrário morreríamos sem ver a
cor do dinheiro.
Apesar de muitas vezes termos sido incompreendidos pelas nossas posturas francas e abertas, democráticas e leais aos princípios
do enfrentamento em defesa dos aposentados, somente o tempo mostrará quem realmente tem razão. Se a FENAPAS, na defesa intransigente dos 100% do superávit somente para os aposentados,
ou aqueles que, por comodismo ou outros interesses, concordaram
em premiar as patrocinadoras.
Atenciosamente.
Aldenôra G. Barbabella - Presidente FENAPAS.

Saúde = Qualidade de vida
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Respostas da FENAPAS ao Informe SISTEL – EXTRA Brasilia, 26 de setembro de 2011
“Sistel quer distribuir superávit
a 24 mil assistidos,
mas Fenapas se opõe.”
“Aposentados e pensionistas da
Sistel precisam ficar atentos aos prejuízos que podem ser causados aos
seus direitos e interesses caso prosperem as ações e propostas da Fenapas. Recentemente, a entidade
enviou notificação extrajudicial à
Sistel, à Telebrás, patrocinadora do
Plano de Benefícios Sistel - Assistidos (PBS-A), e a vários órgãos públicos para impedir a distribuição de
parte do superávit desse plano, relativa ao ano de 2009. O posicionamento equivocado dessa entidade
ameaça inviabilizar o pagamento de
R$ 507 milhões a cerca de 24 mil
assistidos. O mais espantoso nesse
caso é que a Fenapas, que congrega
apenas 6,25% dos assistidos do PBSA, afirma estar defendendo os interesses de toda a Classe.”
Resposta: Em nenhum momento
a FENAPAS se mostrou contra a distribuição do superávit. Simplesmente alertou aos órgãos responsáveis pela aprovação da proposta apresentada pela Sistel, que a mesma não estava de acordo
com a legislação em vigor.
Só há duas maneiras de impedir a
distribuição do superávit: Uma AÇÃO
JUDICIAL impetrada por qualquer
Assistido do PBS-A ou a NÃO APROVAÇÃO PELO DEST E PELA PREVIC
da proposta apresentada pela Sistel.
Até a presente data não há nenhuma ação judicial contra a distribuição;
há sim, a não aprovação do DEST às
pretensões da Sistel.
“A distribuição de superávit da Sistel cumpre a legislação brasileira para
a previdência complementar fechada,
regulamentada pela Resolução nº 26/
2008, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), órgão
do Ministério da Previdência Social.
Todo o processo é fiscalizado e monitorado pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc).”
Resposta: A Sistel mistura lei com
resolução. Lei é lei, resolução é resolução. Uma resolução não pode se sobrepor à lei.
A Lei Complementar 109 manda
que havendo superávit, ele deve ser
aplicado na melhoria do plano. Destinar parte do Superávit à Patrocinadora
não melhora o em nada o PBS-A. Só favorece quem já não contribui para o

plano, desde 2000 (as patrocinadoras).
“A Fenapas, entretanto, aponta a
ocorrência de supostas irregularidades,
mas não cita fatos verídicos nem apresenta provas. E questiona a validade
das leis e regulamentos oficiais que regem a distribuição de superávit. Esse
questionamento pode comprometer a
distribuição do superávit apurado no
plano PBS-A. É o caso de perguntar: por
que será que a Fenapas quer adiar indefinidamente o pagamento desses recursos, prejudicando principalmente os
assistidos de idade mais avançada?”
Resposta: Quem vem adiando a
distribuição do Superávit aos Assistidos não é a FENAPAS, ela não o deseja
nem tem poder para tal.
A FENAPAS DEFENDE
100% PARA OS ASSISTIDOS!
A SISTEL DEFENDE 50%
PARA AS PATROCINADORAS!
DESTINE-SE O
INCONTROVERSO JÁ!
“O principal argumento da Fenapas é o de que as 13 patrocinadoras do
PBS-A não deveriam receber sua parte
(50%) da distribuição do superávit,
como determina a legislação. No entanto a formação do patrimônio foi feita
pelas patrocinadoras e pelos participantes. Caso não se adote a paridade
(metade para cada uma das partes),
teria de prevalecer o percentual histórico de participação, em que a contri-

buição das patrocinadoras (70%) foi
maior do que a dos empregados/participantes (30%). O resultado disso seria
altamente prejudicial para os aposentados e pensionistas, pois sua parcela
na distribuição seria bem menor do que
o cálculo atual.”
Resposta: Nem a resolução 26, que
está sendo contestada judicialmente por
uma ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade fundamenta a paridade.
Se por hipótese se aplicasse a resolução
26, em seu artigo 15 como insiste a Sistel, para apurar a proporção contributiva, deveria retroagir-se a 29 de maio
de 2001, logo os únicos contribuintes
do PBS-A, criado em janeiro de 2000,
eram e são até o dia de hoje os Assistidos. A ADIN foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Instituições Financeiras, Confederação
dos Bancários e ANAPAR.
“A Sistel está segura da correção da
sua proposta, que atende a legislação e
beneficia os assistidos do PBS-A, e já
enviou à Fenapas uma contra notificação extrajudicial, em que contesta as
infundadas alegações da entidade, desprovidas de qualquer comprovação.
Trata-se de procedimento leviano, irresponsável e passível de interpelação cível e criminal, além das medidas judiciais para reparação de danos à imagem desta Fundação e de seus gestores.
A Sistel alerta também sobre os prejuízos irreversíveis que a Fenapas pode
causar aos assistidos do PBS-A, com seu

posicionamento no mínimo equivocado. Faça valer os seus direitos e defenda seus interesses. A Sistel está do lado
dos seus aposentados e pensionistas.”
Conclusão: Toda a demora no Processo de destinação do Superávit devese apenas aos procedimentos adotados
por quem deveria primar por administrar e defender os interesses dos Assistidos e não das patrocinadoras, ou seja:
A Fundação Sistel de Seguridade Social.
Se a SISTEL quer resolver a destinação do Superávit tem que atender ao
DEST e não ficar atacando a FENAPAS
ou caçando fantasmas.
Vale observar que quando a Sistel
conseguir desatar os imbróglios em que
se encontra o processo, o correto é pagar os atrasados, pois nem os Assistidos, nem as suas Associações, nem a
FENAPAS provocaram os atrasos! Os
primeiros pagamentos foram prometidos para outubro/2010!
A Sistel já informou qual o valor
que cada Assistido vai receber?
A Fenapas não se opõe à distribuição do Superávit aos Assistidos!
Defenda os seus interesses!
Afaste-se daqueles que dizem
amém!
Belo Horizonte 30 de setembro de
2011
Atenciosamente,
Aldenôra G Barbabella
Presidente

ENQUETE SOBRE O SUPERÁVIT DO PBS-A
Os Blogs da AAPT da Paraíba e Vida de Aposentado em Telecom de Campinas realizaram pesquisas de
opinião sobre a destinação do Superávit do PBS-A.
Estas duas enquetes são uma boa amostra da opinião
dos aposentados do PBS-A. As enquetes foram realizadas por iniciativas próprias, sem nenhuma ligação
entre si, podendo ser respondidas por aposentados de
todo o país e um segundo voto pelo mesmo individuo estava bloqueado.
Enquete da AAPT: “VOCÊ CONCORDA QUE
50% DO SUPERÁVIT DA SISTEL SEJA DISTRIBUIDO PARA AS PATROCINADORAS?”
O resultado foi:
NÃO CONCORDA: ..................................... 78.0%
CONCORDA ................................................ 20.0%
DEIXA A JUSTIÇA DECIDIR .................... 2.0 %

Enquete do Vida de Aposentado em Telecom:
“Você é a favor da Sistel destinar 50% do superávit
do plano PBS-A às patrocinadoras?”
O resultado foi:
SIM ................................................................ 21.0%
NÃO .............................................................. 76.0%
Não me defini ................................................ 3.0%
CONCLUSÃO:
Os resultados apurados foram quase idênticos
apesar da ordem das respostas ser diferente e permite
concluir que a maioria, aproximadamente 77%, entende que as patrocinadoras não tem direito à metade do Superávit, enquanto que a minoria, aproximadamente 21%, entende que as patrocinadoras têm
direito ao Superávit!.

Mantenha atualizado o seu cadastro.
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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 SETEMBRO: Admar Lima(1) Wagner da
Silva I(1) Glacy Souza de Morais(2) Luiz Carlos Eskudlarke
(2) Neusa Harue Beppu(2) Osvaldo Lattmann(2) Denise
Raquel Moraes Gurek Wypych(3) Italo Piccolotto(3)
Marcos Aurélio Carneiro(3) Sinesio Aristeu da Luz(3)
Tereza Buba(3) Waldomiro Parfieniuk(3) Amauri Manfredini
Keller(4) Augustinho Walter(4) Dirceu Alberto Lazzarotto(4)
José Alberto Milleo Kenor(4) Jose Carneiro Edoardo(4)
Dolores Teresinha de Conti(5) Jane Simiema de
Carvalho(5) Marlene de Rosso)6) Sonia Regina Soary
Stolzenberg(6) Maria Inez de Jesus(7) José Manoel da
Silveira(8) José Miguel(8) Maria da Luz Falce S. Sadiha(8)
Marli Teresinha Soares(8) Hugo Franzen(9) Odila de
Oliveira Garcia(9) Nilza Yaeko Morikawa(10) Francisco
Pedro da Silva(11) Nair Agibert Kloss(11) Orlando
Senna(11) Ezequiel Francisco de Oliveira(12) Gastão Luiz
Alves da Conceição(12) Aparecida Ferrari(13) Mário Vitório
Sbalqueiro(13) Osni Pereira Raffs(13) Siegfried Schwanke
(13) Alfredo Natel(15) Lauro Brasílio Vieira(15) Zenaide
Contini(15) Sérgio Nunes(16) Irene Krauss(17) Jurko
Marczuk(17) Antonio de Abreu(18) Malfiza Regina
Pancier(18) Mário Cumin(18) Marlene Kochinski(18) Nilto
Cardoso Prestes(18) Zilma Padilha(18) Bernardo
Levandoski (19) Catharina Apparecida Muraro(19)
Terezinha Maria Ramos(19) Angelo Bordin Filho(20) Maria
de Lurdes Gabriel de Lima Santos(20) Cecilia Kloster
Grzesczyczen(21) Dirce Sanchez de Souza(21) Lurdes
Sanches(21) Ivette Ribeiro(22) Julio Yuji Ishikawa(22)
Maria Cristina Ribeiro(22) Ondanir Francisco Pierdoná(22)
Rosi Mari Koppe(22) Armindo Francisco Soares(23) Ibere
Merhy Correia(23) Lea Luck(23) Miriam Ricardo(24)
Hamilton Lima da Silva(25) Maria Vanir Alves Scarante(25)
Onilson Camparin(25) Eliana Maria Rodrigues(27) Adair
Machado Schiebel(28) Altair Ferreira de Araujo(28) Antonio
Maria de Carvalho(28) Celso Cordeiro(28) Maria Rosa de
Paula Ferreira(28) Dirce Biazi(29) Lindamir de Andrade
Levandoski(29) Maria Luiza Dias Batista(29) Angelina Alves
do Nascimento(30) Mauro Olandoski(30) Orlando
Binneck(30)

Do mês de OUTUBRO: Amilton Ferreira de Camargo(1)
Carmem A de Oliveira(1) Enrique Bojarczuk(2) Antonieta
Maria Martins(3) Bento Manoel Sezerino(3) Berenice
Mayer Cardozo (3) Francisco Pereira Dias(3) Ivanilde
Bedin Guimarães(3) Odete Malacarne Silva(3) Isidro
Ballesca Redondo(4) Joice Teresinha Majchrowicz(4)
Claiton Pedro Foggiatto(5) Maria Therezinha Souza(5)
Rosaly Olivete F. Flores(5) Teresinha Rosicler de
Almeida(5) Edna Aparecida Balestra Mello(6) Erotildes
Filibrante(6) Felipe Salvador Palhares(6) Oswaldo
Brambilla(7) Giorgio Bampi(8) José Carlos Miranda(8)
José Ferreira(8) Miguel Polityto(8) Carlyle Richter
Steinstrasser(9) Constantino Siqueira Bueno(9) João
Carlos de Almeida(9) Rene Carlos Cavalli Zimmer(9)

Antonio Bulati(10) Maria Aparecida da Silva Cabulon(10)
Maria Rosa Romão Morellato(10) Mário Kajiwara(10)
Milton Pereira(10) Paulo Gonçalves Franco(10) Roberto
Hermínio França(11) Luiz Cardoso da Luz(12) Maria
Helena de Branco(13) Maria Leoni de Andrade(13) Gui
Fernando Cassapula(14) Isac Mariano Correa(14) José
Carlos Torres Cardozo(14) Maria Aparecida Pires
Lopes(14) Sebastião Divonzir Fontoura(14) Marlene R. de
C. Oliveira(15) Gilson Koppen(16) Jurandyr Foltran(16)
Vanderlei Ghilardi(16) Ana Darci Zuqueto(17) Deolinda
Fontana(17) Eni Lúcia Quadro Cunha(17) Maria das
Graças P. de Souza(17) Itacir José Correa(18) Iolanda
Martins dos Santos(19) João Carlos Nenevê(19) Marlene
Krull Teles(19) Geralda Aparecida de Andrade e Silva(20)
Irineu Gomes de Amorim(20) Marli Aparecida Battistela
Zambrim(20) Iolanda Maia Andrade(21) Odette Bolito
Sales(21) Araci de França R. Monteiro(22) Osmar
Peratz(23) Rosa Maria Reis Capello(23) Ruben Rammelt
Barbosa(23) Adair Faria Zawadzki(25) Ademir Kremer(25)
Marlene Martins Manzano Bueno(25) Jair Gilberto
Menegusso(26) João Luiz Rego Barros(26) Lourdes
Furlan(26) Olivia Leme da Silva(26) Raul Adão
Fernandes(26) Romiane Renate Rohrich Carvalho(26)
Rose Maria Dancoski(27) Luiz Fernando Gomes(28) Maria
Roseli Gabardo(28) Renato Julio Filla(28) Salvino
Wzorek(28) Albari Azambuja(29) José Ramos Neto(29)
Satiko Takamoto(29) Venito Angelo Rozzetto(29) Afonso
Celso C. Teixeira de Freitas(30) Luiz Fernando Selbach(30)
Neudete Bortolotti(30) Olivio yosinori furusho(30) Adolpho
Klar(31) Irady Maria Cadorin(31) Ursula Dalila Straube(31)

Do mês de NOVEMBRO: José Antonio Mourela(1)
Marcos Amauri Simão(1) Maria Santina Furtado(1) Rubino
Tonet(1) João Carlos de Avelar(2) Fernando Nunes
Patrício(3) Maria Andreza dos Santos(3) Maria Lucia
Silva(3) Alvino Faszank(4) João Neylor D. Cavalheiro(4)
Geralda Soares de Andrade(5) Irma Ribeiro da Silva
Zaninelli(6) Luiz Alberto Soares de Miranda(6) Sueli de
Andrade Felipe(7) Terezinha Ferraz de Oliveira(7) Nelson
Fuzitaki(8) Nelson de Paiva Bello(8) Oscar Lorena
Peters(8) Tadeu Simão(8) Tibiriçá Kruger Moreira(8)
Odilon D’Almeida(9) Vanir Sebastião Silva(9) Altevir
Waluszko(10) Ceslau Klimpel(10) Jarci Constante(10)
Antonio Ramos da Silva(11) Antonio Medeiros Nogueira(11)
Gabriel Machado(11) Helena Demeterco(11) Lourival
Siqueira(11) Luiz Fernando Torres Cardozo(11) Reginaldo
da Silva Duarte(12) Elza Néri Motta da Silva(13) Roberto
Viana de Brito(13) José Moacir Campagnaro(14) Renato
Luiz Santos Homem(14) Zigomar Martins de Souza(14)
Sigfried Leopoldo Schnitzler(15) Romilda Bellan da
Fonseca(16) Vanilda Vianna(16) Ademar Gonçalves de
Miranda(17) Alfredo Ciuffi Neto(17) Hordival Wielewski(17)
Maria Juçara Lopes(17) Nivaldo de Jesus do Rosário(17)
Adalberto Picanço Tavares(18) Nelly Martins Ribeiro(18)

Rachel Medeiros Camargo(18) Valdemir Gomes Alves da
Cruz(18) Laécio Claudio Werneck(19) Quintino Rodrigues
Manoel(19) Antonio Carlos Belli(20) Eli Aparecida
Baitalla(20) Elielsi Cabral Ribeiro(20) Leonilda Lemos(20)
Miguel Maiczuk(20) Nelson Wrubleski(20) Roberto Azevedo
Smolka(20) Samuel Ribas Batista(20) Francisco Gortz Neto
(21) Leocádio Amaro(21) Ricardo Osvaldo Comandulli(21)
Dulcemar Vernize(22) João Alves Navarro(22) Marli
Mozdzewski(22) Vera de Jesus Sequinel(23) Vera Hanelt
dos Santos(23) Eliseu Ferreira Neves(24) Ana Dégis
Pereira(25) Dulcidio Duarte Carneiro(25) Francisca
Ernestina Lubes(25) Milton Loureiro de Almeida(25)
Osvaldo Bernardino(25) Dulcileia A. de Miranda(26)
Francisco Alves da Rocha(26) Leopoldo Knop(26) Luiz
Machado dos Santos(26) Air Pinheiro da Luz(27) Jamil dos
Santos Fagundes(27) Osmar Bredow(27) Heitor Proença
(28) Josefina Fátima Quadros Pinheiro(28) Josélia Gomes
de Brito(28) Leandro Tomelin(28) Leonor Romanini
Diogo(29) Paulo Roberto Helrighel(30)

Do mês de DEZEMBRO: Dejalma José Formighieri(1)
Erci de Almeida Massaroth(1) Áurea Soares(3) Osvaldo
Leviski(3) Paulo Henrique Bettes(4) Carmita C. V.
Guimarães(6) Gerson Araújo Guimarães(6) Neris
Linhares(6) Aloísio Figura(8) Julio César de Souza(8) Mario
Tadeu Jokowski(8) Marli Rosa Sucla Aguilera(8) Valmir
Ferrari(8) José Américo da Silva Matos Pombo(9) Maria
Teresa de J. Monteiro Ribas(9) Paulo Abelardo de Souza(9)
Sergio Poletti(9) Adevanzir Padilha de Siqueira(10) Antonio
Guerra Machado(10) Jocelin Pinto Ferreira Filho(10) José
Osvaldo Tognato(10) Maria Aparecida Villas Boas(10)
Sergio Huy de Macedo(10) Sueli Castro de Farias Neves(10)
Ana Helena Brasil Soares(11) Aparecida Napoli(11) Diva
Zacarkim Martins(11) Ione dos Passos(11) Nilza Maria
Andrade(11) Therezinha de Jesus Hannemann(11) José
Olinto Marcondes de Quadros(12) Baltalzel Picussa(13)
Manuel Baltazar Muniz(13) Nelson Kuminek(13) Alberto
de Oliveira e Silva(14) José Prudencio(14) Zenaide da
Silva(15) Numa de Oliveira(16) Reinaldo Oliveira
Rocha(17) Antonio Dirceu Kotowey(18) João Primak(18)
Inez Muchinski(19) Nelson Kenji Takeuchi(19) José
Augusto Cordeiro de Souza(20) Wilson Bortolotto(20) João
Alcebíades Appolinário(21) Karl Heinz Neufeld(21) Tereza
Ramos da Silva(21) Dorcas Alves da Cunha(22) João
Batista de Medeiros Souto(22) Laurinda das Neves R. da
Silva (22) Celso Yoshitaka Tsukuda(23) Gervasio Mendes
(23) Hélio Akihuko Yanaka(23) Ivo Glauco Forneck(24)
Massashi Hayashi(24) Lauro Hammerschmidt(25)
Raymundo Kurart Gatzke(25) Alencar José Tortelli(26)
Leonor de Oliveira Freski(26) Alfredo Ferreira Duarte(27)
Carmelia Agge Frohlich(27) Eugenia Stefanovicz(27) Ana
Maria Bogusz(28) Jair Paulino(28) Geraldo Sales da Silva
(28) João Natálio da Cruz(28) Ediler Arnaez Gimenez (29)
Luiz Sérgio Ramos(29)
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FESTA DOS ANIVERSARIANTES
A Diretoria de Comunicação Social, apoiada por Diretores e voluntários, realiza sempre na última quarta-feira do mês, no Café Colonial do
San Domingos Restaurante, a comemoração dos aniversariantes do mês.
Este evento mensal, com muita festa e alegria, sempre com muito refrigerante, café, salgados, bolos e tortas, proporciona uma alegria muito
grande para os aniversariantes e acompanhantes.
Ao receber o convite da Astelpar, participe você também desta comemoração por ocasião de seu aniversário.
Veja a seguir as fotos dos últimos aniversários comemorados.

TELEFONES E SITES ÚTEIS
RECORTE DO JORNAL E GUARDE

Venha comemorar o seu aniversário com a Astelpar!

