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Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

ui convidado co-

mo Presidente
da ASTELPAR

para participar
junto com o

SINTTEL, das negociações

para a renovação do acor-

do Coletivo 2013, com a Oi

realizado no Rio de Janei-

ro em dezembro de 2013.

Diante da intransigência da

oi e seus representantes

naquela reunião não tive-

mos grandes progressos

nas reivindicações para os

aposentados que depen-

dem do Termo Relação

Contratual Atípica. Na as-

sembléia realizada pelo

sindicato da classe, a pau-

ta apresentada pela opera-

dora, foi aprovada pelos

participantes, que na mai-

oria eram empregados da

ativa da OI. A ASTELPAR

preocupada com os seus

associados, principalmente

depois da última negocia-

ção negativa e prevendo

cada vez mais dificuldades

nas futuras negociações,

resolveu, dando prossegui-

mento aos nossos objeti-

vos, Fazer um convenio
com o escritório de advo-

cacia Ramos Filho, Gonçal-

ves e Ausche , assinado no

dia 01 de Março de 2014 ,
que tem como objeto: As-

sessorar e dar Consultoria

na área de direito coletivo

do trabalho, especifica-
mente aos aposentados

pelo Termo Relação Con-

tratual Atípica  (CA, TRCA,

TRIPARTITE e PbT) das
empresas Oi S/A e Tim S/

A. Dessa forma, acredita-

mos estar indo de encon-

tro aos interesses de nos-

sos associados, não só nos
itens que ferem as clausu-

las do Termo Relação Con-
trato atípico como nos de-

mais assuntos de direito

dos aposentados.

 Preocupações a parte, da-

remos prosseguimento as

nossas atividades planeja-

das para este ano, algumas

já realizadas e outras por re-

alizar como segue: Progra-

ma de viagens, sete já em

andamento, Concurso de

"Causos", lançado no mês

de março, Comemoração

"Jubileu de Prata" da AS-

TELPAR, cuja programação

será divulgada na próxima

edição desse Jornal, Sistel

Parceria realizada no dia

08/04/2014 e a próxima pre-

vista para o dia 1º de Agos-

to 2014, Sistel presente no

dia 31/07/2014. (detalhes

dessas atividades, você en-

contra em nosso si te

(www.astelpar.org.pr)  Da-

remos inicio também ao pla-

nejamento da tradicional

confraternização de fim de

ano. No mês de maio, ten-

tando inovar, faremos uma
experiência com relação aos

aniversariantes aguardem.

A diretoria da ASTELPAR

tem, no que se refere ao
PAMA, PAMA-PCE E SU-

PERAVIT da SISTEL, man-

tido, através dos Diretores,

vigilância e ações no senti-
do de bem informar e de-

fender os interesses de nos-

sos associados. Toda infor-

mação de interesse, são
imediatamente colocadas

em nosso Site, por isso es-

tejam sempre ligados.

Eleições 2013 para
os Conselhos da

Fundação Atlântico
Foi realizada uma reunião na

PREVIC do Rio de Janeiro no dia
22/01/2014, à qual as Diretorias
da FENAPAS e da Astelpar não
conseguiram comparecer devido
a compromissos anteriores, no
entanto os nossos companheiros
da APAS-RJ (Associação de Apo-
sentados do RJ), AACRT (Asso-
ciação de Aposentados do RS) e
de outras Associações nos repre-
sentaram muito bem. Os compa-
nheiros entregaram o dossiê com
todos os documentos
reunidos,sobre as Eleições da
Fundação Atlântico, que provam
que não foi garantido o Direito de
Voto dos Participantes e Assisti-
dos.

Na oportunidade foi declara-
da a nossa expectativa de que a
fiscalização que a PREVIC fará
consiga corrigir a situação anô-
mala da Fundação Atlântico, que
sem a correta representação dos

participantes e assistidos, tem
uma falha de governança que
compromete a legitimidade de
tudo o que for aprovado pelo Con-
selho Deliberativo ilegítimo. A
reunião contou também com a
presença de representantes da
PREVIC de Brasília.

Após a reunião com a PREVIC
os companheiros se dirigiram à
Atlântico para as vistas ao Regi-
mento Interno, que haviam sido
solicitadas previamente pelo
companheiro Itamar do Sinttel-
RS. Comprovou-se que o Regi-
mento foi modificado em 01/08/
2013, isto é após a determinação
da PREVIC para a realização das
Eleições, o que não poderia ser
feito.

A Luta pelo Voto dos Partici-
pantes e Assistidosda Atlântico
Continua!

Baseado em relatos da APAS-
RJ e do SINTTEL-RS.
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ASTELPAR - A UNIÃO DE FORÇAS!

· Massoterapia e Estética
· Quiropraxia
· Psicologia
· Nutrição
· Terapias Holísticas
   e Estética Facial
Convênio com a Astelpar
Atendimento aos associados e dependentes
(crianças, adolescentes, adultos,
casal e idosos)

Curitiba - Abril/2014

Centro de Harmonia do Ser

Rua Joaquim Antonio da Cruz, 395 – Bairro Novo Mundo – Curitiba-Pr
Próximo ao Terminal do Capão Raso

 5 quadras sentido linha de ônibus Fanny -  Telefone: 41-3248-3620

Astelpar assina
Convênio Jurídico

No dia 01 de Março, foi assinado convênio com o escritório
do Adv. Wilsom Ramos e Associados (XIXO), com o seguinte
objeto contratual:

 - Acompanhar e dar suporte nas negociações com os Apo-
sentados do CA, TRCA, Tripartites e PBT, junto a OI S/A e Tim S/
A.

- Dar plantão na Astelpar e ajuizar as ações jurídicas pertinen-
tes para atender Associados que se julguem prejudicados nas
últimas negociações tais como: Aumento zero, corte de medica-
mentos contínuos, corte da Cesta Básica, Participação nos lu-
cros (PL)

O contrato atípico assinado em 1969, assegura ao aposen-

tado da Telepar, os mesmos direitos como se estivessem tra-

balhando.
 Chega de aceitar reduções. a OI e a TIM se recusam a nego-

ciar. Vamos procurar nossos direitos na justiça.
Na última ação sobre PL do período 2007 a 2011, mais de

70%, tiveram seus direitos reconhecidos pela justiça.

Entre em contato com a
Astelpar e agende uma consulta

jurídica gratuita.

PL 2007/2011
Ampla maioria das Turmas do Tribunal Regional do Trabalho do

Paraná da ganho de causa para o pagamento de Participação nos Lu-
cros – PL 2007-2011 aos trabalhadores aposentados pelo TRCA da
Telepar/OI.

Depreende-se, então, dos julgados (que tem sido amplamente fa-
voráveis aos aposentados) que o Termo de Relação Contratual Atípica
garantiu quais seriam as condições em que o trabalhador se aposen-
taria, estendendo, inclusive, a parcela PL – Participação nos Lucros
aos empregados admitidos até 31.12.1982, constituindo assim, direi-
to adquirido destes, integrando-se ao contrato de trabalho de cada
empregado (Cláusula 01).

Sob esses argumentos, a ampla maioria do Colegiado do Tribunal
Regional do Trabalho do Estado do Paraná decidiu pela procedência
do pleito.

Por fim, esclarece-se que os poucos aposentados que não obtive-
ram sucesso no Tribunal estão recorrendo ao TST – Tribunal Superior
do Trabalho, possuindo chances de terem seu pedido deferido, pelos
mesmos argumentos que foram utilizados no Tribunal Paranaense
nesta questão.

PL 2012/2013
Já está em andamento à adesão dos
aposentados TRCA, CA e Tripartites

interessados em pleitear na justiça do trabalho,
o direito a receber a PL dos anos 2012/2013.

Os interessados devem procurar a Angélica na
Astelpar de terça-feira a sexta-feira ou pelo

telefone.9682-9424. Os Associados residentes
na Região de Maringá e na Região de Londrina

serão atendidos localmente em data a ser
divulgada durante o mês de abril.
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PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!

CONSULTÓRIO
DE PSICOLOGIA

Convênio  com  a  Astelpar

        Atendimento aos associados e dependentes

         (crianças, adolescentes, adultos e idosos)

   Geraldo Vieira de Magalhães
   Psicólogo   -   CRP 08/06392

R. Des. Ermelino de Leão, 15 - 10º and. - conj. 101
Centro  -  Curitiba  -  PR

Tels.:  (41)  3223-9101  -  9141-3141
Refer.:  próximo à Praça Osório

* CONSERTO DE ÓCULOS EM GERAL
* REPOSIÇÃO DE PEÇAS

* BANHO DE OURO EM ARMAÇÕES
* CONSERTAMOS SEUS

ÓCULOS NA HORA

PREÇOS ESPECIAIS.

OS MENORES DA PRAÇA.

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

TEL. (041)  3223-5907

Clinióculos
José NatalJosé NatalJosé NatalJosé NatalJosé Natal

PLANO DE SAÚDE  - PAMA-PCE
Circulam algumas notícias de que o FUNDO GARANTIDOR do nosso plano de saúde está exaurido e de que em 3 ou 4 anos deve acabar. É fato

de que houve uma grande queda nos Ativos Financeiros do PAMA em 2013. A Sistel tem que explicar melhor a situação financeira do PAMA.
Questionada sobre o reajuste de 32,6% no PCE, informou que encomendou uma segunda Auditoria. Estamos aguardando os resultados.

O Regulamento Original do PBS previa que todos os gastos com saúde deveriam ser de custeados pelas patrocinadoras. Com base nesse fato
estamos estudando medidas jurídicas que possam ser colocadas em prática para garantir a sobrevivência do plano de saúde.

Uma Associação defende que o superávit do PBS-A seja todo ele destinado para  cobrir os eventuais rombos existentes no PAMA.  A ASTELPAR,
em princípio, acha que devem ser analisadas outras alternativas. Seria muito cômodo para as atuais patrocinadoras que o nosso dinheiro cobrisse
eventuais déficits existentes. A FENAPAS está analisando o assunto. Fique atento, consulte sempre o site da ASTELPAR e mantenha-se informado.

SUPERÁVIT DO PBS-A

SAI OU NÃO SAI?
A novela continua. Claro, alguns capítulos já se passaram; as

pretensas patrocinadoras (Oi, Telefônica, Tim, Vivo, etc, não conse-
guiram  botar a mão no nosso dinheiro. Queriam metade do que é
nosso. Essa possibilidade está praticamente afastada. Não puseram
nenhum tostão no plano e queriam se apoderar de 50% do superávit.

O outro capítulo da novela tem outro protagonista principal: a
TELEBRÁS. A última posição dessa Estatal  é de que tem direito a
68% do superávit, percentual que corresponderia ao montante colo-
cado pelas Empresas do Sistema Telebrás (TELEPAR, TELESC,
TELEBAHIA, etc) no PBS-A. Assim, caberia para nós, aposentados,
apenas 32% do valor total. Discordamos da posição da TELEBRÁS
porque a legislação não prevê em nenhum dispositivo que as contri-
buições retrocedam  mais do que maio de 2001. Desde fevereiro de
2000, somente nós aposentados contribuímos para o plano.

O assunto ainda está em discussão. Assim que tenhamos novida-
des divulgaremos para todos.
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ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE!

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais
para  associados

Fone: 3232-2560

Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias

Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

TELEFONES E
SITES ÚTEIS

RECORTE DO JORNAL E GUARDE

TELEFONES E
SITES ÚTEIS

www.astelpar.org.br
astelpar@astelpar.org.br
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É BOM VIAJAR COM OS AMIGOS!

Abril

Gaspar/SC – Fazzenda Park hotel
(TURISMO DE LAZER)

Período 13 a 16 de abril – 03 pernoites bloco das flores saída 09h00
Preço Associado R$ 850,00 parcelado em 4X (até julho)

Preço Não Associado R$ 890,00 parcelado em 4X (até julho)

Maio

Águas de Verê – Termas Resort
(TURISMO MEDICINAL)
Período 25 a 28 de maio 03 pernoites saída 07h00

Preço Associado R$ 950,00 parcelado em 2X (até maio)
Preço Não Associado 998,00 parcelado em 2X (até maio)

Junho

Caldas da Imperatriz – Hotel Plaza /SC
(TURISMO MEDICINAL)

Período 15 a 18 de junho 03 pernoites saída 08h00
Preço Associado pensão completa R$ 1.190,00

Preço Associado ½ pensão (café e jantar ) R$ 1.030,00
Preço Não Associado pensão completa R$ 1.240,00

Preço Não Associado ½ pensão (café e jantar) R$ 1.095,00
Parcelamento em até 06X (até Setembro)

Agosto

Termas de Piratuba – Hotel Tiroleza
(TURISMO MEDICINAL)

Período 11 a 15 de agosto 04 pernoites saída 7:00 - Preço Associado R$ 920,00 parcelado
em 8X (até novembro)

Preço Não Associado R$ 980,00 parcelado em 8X (até novembro)

Calendário de Passeios
e Viagens 2014

Aparecida/SP -
Hotel Hollywood
(TURISMO
RELIGIOSO)
Período: 24 a  26  de
outubro/2014 – 1 diária e 1/
2 - Saída:21hs00
Preço Associado R$ 458,00
- parcelado em 6X (até
setembro)
Preço Não Associado R$
458,00  - parcelado em 6X
(até setembro)
Maior detalhamento você
encontra em nosso site.
WWW.astelpar.org.br

Maio

Guaraqueçaba/
PR (TURISMO
ECOLÓGICO)

Período 17 a 18 de maio 01
pernoite saída 07h00

Preço Associado R$ 360,00
parcelado em 2X (até maio)

Preço Não Associado R$
385,00 parcelado em

2X (até maio)

Outubro

Foz do Iguaçu – Hotel Bela Itália.
(TURISMO DE COMPRAS)

Período 09 a 12 de outubro 03 pernoites (viagem aérea saída aeroporto 09h56)
Preço Associado e Não Associado passagem de avião R$ 290,00 (pagamento até 29/05)

ESTADIAS E PASSEIOS
Associado R$ 900,00 parcelado em até 8X (até novembro) - Não Associado R$ 960,00

parcelado em até 8X (até novembro)
Passeios; Compras no Paraguai (sem ingresso) Iluminação de Itaipu

(sem ingresso) Cataratas lado Argentino (sem ingresso), 01 jantar noite italiana (incluído)
01 jantar Show Churrascaria Rafain (incluído)

Parque das aves e cataratas lado brasileiro (sem ingresso)

Calendário de Passeios
e Viagens 2014
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PARTICIPE DOS EVENTOS SOCIAIS DA ASTELPAR!

Entre sorrisos, abraços e muita alegria realizou-se o nosso já tradicional almoço de natal. O evento
aconteceu no dia 14 de dezembro, no Restaurante Don Antonio, em Santa Felicidade e contou com a presença

de 311 pessoas (associados e familiares). Tivemos a honrosa presença de aposentados do interior,
principalmente de Ponta Grossa e Paranaguá que vieram participar conosco dessa festa tão esperada por todos.

Este ano uma novidade que agradou a todos foi a venda antecipada de convites em mesas numeradas
possibilitando que as pessoas pudessem compartilhar com os amigos mais íntimos da mesma mesa.

Este procedimento será adotado em outros eventos. Outra novidade foi o sorteio de uma TV. 32 polegadas,
concorrendo todos os Associados da Astelpar, que estivessem com sua mensalidade em dia.

A felizarda foi a Associada Erica Rosemarie Goy. da cidade de Irati.
Foi uma excelente oportunidade para rever os amigos, relembrar velhas histórias

e matar a saudade dos tempos da ativa.

A diretoria da Astelpar deseja a todo seu quadro associativo um Feliz ano de 2014.

ALMOÇO DE NATAL - 2013



ASTELPAR informa8
Curitiba - Abril/2014

ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE!

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO

“CAUSOS” DA TELEFONIA
 - NÚMERO DA INSCRIÇÃO:
- NOME COMPLETO:      - IDADE:           ANOS
- ÁREA PROFISSIONAL:
- ASSOCIADO: EX-TELEPARIANO:
- ENDEREÇO ELETRÔNICO:
- TELEFONE PARA CONTATO: (       )
- TÍTULO DO “CAUSO”:
- GÊNERO:
- HISTÓRICO PROFISSIONAL (Max. 2 linhas):

CONCORDO COM AS CONDIÇÕES DO REGULAMENTO DO
CONCURSO “CAUSOS” DA TELEFONIA DA ASTELPAR.

 Atenção Associados e Ex Teleparianos!!
A Astelpar neste ano comemora 25 anos

de fundação. Como parte das
comemorações, instituiu o 1º concurso
de” causos” da telefonia. Certamente

você que vivenciou durante vários anos a
telefonia no Paraná terá “causos” a

relatar. Estes “causos” farão parte do
acervo MEMÓRIA DA TELEPAR e

posteriormente serão publicados.
Consultem o regulamento e participem.

Os “causos” classificados em primeiro e
segundo lugares, em cada gênero,

receberão valiosos brindes.
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ASSOCIADO: SUA PARTICIPAÇÃO SEMPRE SERÁ IMPORTANTE

1 DO OBJETO

O CONCURSO ASTELPAR “CAUSOS” DA TELEFONIA é uma iniciativa da
Associação dos Aposentados, Pensionistas e Participantes dos Fundos de Pensão
do Setor de Telecomunicações no Paraná – ASTELPAR que consiste na seleção
e premiação de crônicas relativas ao exercício profissional das categorias que a
constituem, e cujos objetivos, justificativas e demais premissas estão estabelecidos
neste Regulamento.

2   DOS OBJETIVOS
São objetivos do CONCURSO “CAUSOS” DA TELEFONIA:

a)  propiciar a todas e todos profissionais, associados na ASTELPAR ou ex-
teleparianos, a possibilidade de expor fatos históricos, recentes ou antigos,
ocorridos em seu exercício profissional, no estado do Paraná ou fora dele;
b)  incentivar a expressão da experiência profissional a todos os participantes
que, de alguma forma, têm talento ou habilidade para relatar episódios
considerados marcantes nas Telecomunicações no Paraná;
c)  revelar e contar, de forma pitoresca, ao conjunto da categoria profissional e
cidadãos curiosos no assunto, episódios que memorizem ou historicizem o
exercício profissional;
d)  estabelecer uma instância de congraçamento e interação entre os
companheiros de profissão, de maneira que o Concurso represente um
instrumento de vivificação das relações da associação, em sua vertente de
sociabilidade e companheirismo.

3   DA JUSTIFICATIVA
As telecomunicações – o trabalho dos profissionais da telefonia –

confundem-se com os principais eventos de desenvolvimento, criatividade e senso
de responsabilidade social em todas as atividades em que está presente. Assim,
este Concurso tem como princípio e conceito a afirmação do reconhecimento e
do valor dos profissionais das telecomunicações e da telefonia, por meio de um
processo que é desde já considerado pertinente, interessante e motivador das
boas relações dos associados e profissionais das telecomunicações, no âmbito
paranaense.

4   DOS PARTICIPANTES
a)  Poderão participar do Concurso todos os associados da ASTELPAR ou ex-
teleparianos, com exceção dos diretores e empregados da Associação.
b)  Cada participante poderá apresentar até três(3) textos por gênero, desde que
respeitadas as disposições constantes neste Regulamento. No caso de nove
crônicas inscritas, obrigatoriamente deverá constar a que gênero pertence cada
uma.

5   CRONOGRAMA DO CONCURSO
A agenda do Concurso obedecerá ao seguinte cronograma:

a)  28 de março de 2014: lançamento do Concurso, pela Diretoria da ASTELPAR;
b)  04 de abril de 2014: divulgação do Concurso e respectivo Regulamento no
jornal da associação e no seu site (capital e interior);
c)  de 07 de abril a 13 de junho de 2014: período de inscrições;
d)  13 de junho de 2014: divulgação da Comissão Julgadora;
e)  de 16 de junho a 04 de julho de 2014, leitura, análise, avaliação e julgamento
dos “causos” inscritos;
f)  11 de julho de 2014: divulgação dos ganhadores do Concurso.
g)  A premiação será feita no almoço comemorativo ao “JUBILEU DE PRATA DA
ASTELPAR”, em 6 de agosto de 2014, em local a ser anunciado oportunamente.

6   DOS GÊNEROS DE TEXTO
Serão avaliados e premiados os seguintes gêneros de texto:

a)  O “causo” mais engraçado;
b)  O “causo” de maior repercussão social;
c)  O “causo” mais desafiador em termos profissionais;
No arquivo entregue/enviado no ato da inscrição, o participante poderá mencionar
a que gênero seu “causo” se refere. Caso não isso não seja feito, a Comissão
Julgadora estabelecerá o gênero respectivo, por ocasião de sua leitura, análise e
avaliação. Em tais situações, não caberá recurso por parte do participante.

7   DA COMISSÃO JULGADORA
A Comissão Julgadora será formada por dois diretores da ASTELPAR, um

professor de literatura/português no Paraná e um jornalista, a serem designados
pela comissão organizadora do concurso.
8   DA APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS
Os “causos” inscritos deverão estar em arquivo conforme as especificações abaixo:

1º CONCURSO ASTELPAR “CAUSOS” DA TELEFONIA

REGULAMENTO
a) preenchimento da Ficha de Inscrição do Concurso;
b) corpo do texto – os “causos” deverão ser relatados com no mínimo 20 linhas e
no máximo 50 linhas, em letra Arial 12, espaço 1,5;
c) ilustrações – os “causos” poderão ser ilustrados por fotos (máximo de três) no
corpo do texto;

d) ética – ainda que os “causos” tenham conteúdo analítico e/ou crítico, não
poderão depreciar pessoas ou instituições nem conter impropérios. Em situações
tais, o “causo” poderá ser excluído a critério da Comissão Julgadora.
e) inscrições –
- Há duas possibilidades para inscrição:
i) arquivos (“causo” e ficha de inscrição) entregues e protocolados na ASTELPAR,
deverão ter uma versão impressa e outra digital em pen-drive, com arquivo “pdf” ou
“doc”, com senha.
ii) arquivos (“causo” e ficha de inscrição) enviados pela Internet, por e-mail, à
associação (astelpar@astelpar.org.br). Nesse caso, a ASTELPAR enviará
mensagem ao participante, com o protocolo com o número da inscrição.
- Observação: a Ficha de Inscrição( versão .doc) pode ser obtida no site da
ASTELPAR;
- O candidato, ao receber o número da inscrição, está concordando com os termos
do Regulamento do Concurso;
f) responsabilidade editorial – Os “causos” poderão conter as seguintes
abordagens: técnica, política, social, histórica, filosófica, ou outra, desde que relatem
fato verídico da atividade profissional. Atente-se para o fato de que os textos não
sofrerão nenhuma revisão pela Comissão Julgadora, de modo que serão avaliados
exatamente conforme o teor entregue/enviado no ato da inscrição. A revisão dos
textos será de absoluta responsabilidade dos respectivos autores.

9   DA PREMIAÇÃO
Para cada gênero de texto proposto no Concurso serão escolhidos um

vencedor e um 2º lugar. A premiação para cada um dos três ganhadores será a
seguinte:
    - Premiação do Vencedor de cada gênero:
a) uma anuidade gratuita da ASTELPAR para o ano de 2015;
b) um computador portátil (note book), com processador Core Duo 1.6 GHz, 4
Gb de memória RAM, HD 500Gb, gravador DVD e Windows 8.
    - Premiação do 2º lugar de cada gênero:
- Um TABLET com as seguintes características:
Marca: Samsung
Modelo: Galaxy TAB3 T1/ON LITE Android 4.2, Tela 7" Touchscreen, Wi Fi, 8
GB, cor preto;

10 DA PUBLICAÇÃO
A ASTELPAR se reserva o direito de divulgar os textos inscritos conforme

sua conveniência editorial, inclusive os que não forem premiados, sem nenhuma
remuneração ao autor. Amparada pela Diretoria da ASTELPAR, a Comissão
Organizadora do Concurso destaca que o interesse maior do certame é propiciar
e estimular, entre os pares de associados e ex-teleparianos, a divulgação de
experiências significativas no ambiente de trabalho, em sua vertente de depoimento
singular, realista e memorial.

11 DA APROVAÇÃO
O Concurso “Causos” da Telefonia da ASTELPAR foi aprovado pela Diretoria

Executiva da associação, em reunião realizada no dia 19 de março de 2014.
Curitiba, 19 de março de 2014

Comissão Organizadora

PAULO ARRUDA BOND
Diretor da ASTELPAR

  VICTOR BARNECH CAMPANI
Coordenador do Concurso

SILVIO SEIJI KURODA
Associado da ASTELPAR

FERNANDO NUNES PATRÍCIO
Associado da Astelpar
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SAÚDE = QUALIDADE DE VIDA!

SEJAM BEM VINDOS. Vocês que agora estão chegando, participem do nosso
dia a dia. Venham até a Associação, encontre amigos, e principalmente disponha

da Associação. Tirem suas dúvidas com nossa secretaria. Participem dos
jantares, aniversários mensais e também de nossas viagens.

JULIA TIEKO FUGIMOTO
11/11/2013 - CURITIBA – PPBS-A

ROSE MARIA MADALENA  LEFFEL
05/02/2014 - CURITIBA – PBS-A
VILSON JOSÉ DOS SANTOS

05/02/2014 – PONTA GROSSA – PBS-A
LORENA FOSSATTI MACEDO

03/02/2014 – CURITIBA – PPBS-A
EDIMEIA CALAZAN DA SILVA
18/03/2014 – CURITIBA - INSS

NOVOS ASSOCIADOS

FALECIMENTOS

É com pesar que anunciamos
os seguintes falecimentos:

Luiz Rubens Karasinski
*19/08/1952   +19/11/2013
CURITIBA - CA

Ibere Merhy Correia
*23/09/1943   +15/11/2013
CURITIBA - TRI

Sergio Luiz Bassil
*05/09/1950   +08/12/2013
Curitiba - PBS-A

Celina Guimarães Slobodzia
*03/01/1941   +08/12/2013
Curitiba - PPBS-A

Dinah Maia
*01/04/1924   +25/01/2014
Curitiba - CA

Eduardo Schinzel Neto
*11/05/1949   +17/02/2014
Curitiba - INSS

Mário Jose de Paiva
*30/04/1944   +19/02/2014
APUCARANA - CA

CURTAS & FINAS

RESPOSTAS DO "CURTAS E FINAS", REFE-
RENTE EDIÇÃO Nº64

A) NO DICIONÁRIO

B) UM CORTE HORIZONTAL NA METADE DA
ALTURA DO BOLO; DOIS CORTES NO FORMA-
TO DE CRUZ NA PARTE DE CIMA DO BOLO.

C) 24 (VINTE E QUATRO)

"CURTAS E FINAS" - EDIÇÃO Nº 65

1 " SUPONHA QUE VOCÊ ENCONTRE UMA
PESSOA AMIGA QUE SEJA MAIS NOVA QUE
VOCÊ.

SE VOCÊ NÃO TIVER O DOBRO DA IDADE
DELA, DAS DUAS UMA: OU ISTO JÁ ACOTECEU,
OU VAI ACONTECER, SE NÃO TIVER UM ACI-
DENTE DE PRECURSO.

A PERGUNTA É A SEGUINTE: EM QUE
ANO?"

2. "UM NÚMERO DE 9 ALGARISMOS, DIVI-
SÍVEL POR 9, É TAL QUE: CADA UM DOS DÍGI-
TOS DE 1 A 9 APARECE UMA VEZ; REMOVEN-
DO-SE O ÚLTIMO ALGARISMO À DIREITA, O
NÚMERO DE OITO ALGARISMOS OBTIDO É DI-
VISÍVEL POR 8; REMOVENDO-SE NOVAMENTE
O ÚLTIMO ALGARISMO À DIREITA, O NÚMERO
FORMADO PELOS SETE ALGARISMOS RESTAN-
TES É DIVISÍVEL POR 7; A PROPRIEDADE CON-
TINUA ATÉ SE CHEGAR A UM DÍGITO.

QUAL É O NÚMERO?"

COLABORAÇÃO: LUIZ CARLOS GOMES

“A  INFÂNCIA  POR  UM  FIO”
Há algumas décadas o desenvolvimento in-

fantil tinha as suas fases bem definidas.  Sabia-se
não ser necessária a aceleração dos processos,
de prontidão física e mental.  Era tudo à sua hora e
ao seu tempo e, consequentemente, natural.

As pressões e cobranças, tão comuns na atu-
alidade, não serviam de regras para aqueles que
tinham a incumbência de cuidar dos pequeninos,
bem como, e principalmente, para eles.

Não existiam tantas novidades e facilidades,
principalmente as técnicas e científicas, mas exis-
tia maior tranquilidade e mais oportunidades, para
que fossem desenvolvidas a curiosidade e a
criatividade, inerentes às crianças.

As brincadeiras eram criadas, inventadas, e
praticamente todas colaboravam para que, de al-
guma forma, o físico, o intelecto e o sentimento
de grupo se fizessem presentes, contemplando
todo o necessário ao desenvolvimento infantil.

Tudo era possível ou não muito difícil de se
alcançar, e nada fugia à imaginação fértil dos me-
nores, que transformavam uma infinidade de uten-
sílios e materiais nos mais variados tipos de brin-
quedos.

Mas o tempo foi passando, os brinquedos elétri-
cos e à pilha foram sendo descobertos e passaram
a competir com o grupo.  A partir daí, o crescente
avanço tecnológico e científico não deixaria de ofertar
à infância as mais diferentes inovações, em termos
de brincadeiras e diversões.

O mais moderno, o eletrônico, aos poucos foi
ganhando espaço.  Descobriu-se que as utilidades
do computador não serviam apenas aos adultos, pois
poderiam, perfeitamente, ser estendidas às crian-
ças, oferecendo-lhes o encanto, a fantasia, a dinâ-
mica das cores e do movimento.

Vieram os jogos em suas mais diversas versões
e, de forma solitária, as crianças ficaram ligadas aos
fios de energia que as levavam a um mundo total-
mente novo, mais inovador e excitante do que a TV,
através do qual puderam interagir.

E, aos poucos, a criatividade da equipe foi dando
lugar à competitividade solitária, com o quebrar de
recordes, com o superar de fases...

Não se podem negar os benefícios trazidos pela
informática, despertando a curiosidade, auxiliando na
coordenação motora, desenvolvendo a concentração.
Não se pode esquecer da importância do computa-

dor, mormente na área educacional, facilitando
trabalhos escolares e proporcionando, através da
internet, mais quantidade e maior velocidade nas
pesquisas.

Mas, diferente da máquina, sabe-se que a in-
fância é uma preparação, e que essa fase requer
todos os cuidados necessários, principalmente os
da atenção, afeto, compreensão e diálogo.

Ao se atentar para isso, certamente esses
equipamentos serão sempre um moderno aliado
da criança, e não se transformarão em refúgio
perante a insatisfação, não serão sua acolhida em
momentos de fuga e nem seus companheiros na
carência afetiva.

Devemos, portanto, lembrar não serem pou-
cos os elos que nos unem às crianças, e também
não esquecer que são muitos, os cabos, fios e
conectores que podem fazer com que elas se afas-
tem de nós.

Geraldo Vieira de Magalhães
Psicólogo  -  CRP 08/06392
(Convênio com a Astelpar)
Tels.: (41) 3223-9101  -  9141-3141
gvm.vieira@terra.com.br

“A  INFÂNCIA  POR  UM  FIO”
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MANTENHA ATUALIZADO SEU CADASTRO!

NOTÍCIAS PONTA GROSSA

J A N T A R E S  M E N S A I S

Associada de Irati é contemplada com TV 32"
Érica Rosemari Goy é associada da Astelpar desde 02/01/2002 e foi a feliz ganhadora do sorteio realizado

no restaurante DON ANTONIO, no nosso último almoço de natal, ganhando uma TV LCD 32 polegadas.
Um pouco sobre D. Erica:
Admitida em 01/04/1962, na CTN (COMPANHIA TELEFONICA NACIONAL), como telefonista.
Em 1979, foi transferida para Ponta Grossa, onde exerceu a função de Assistente de Tráfego até a

data de sua aposentadoria em 13/05/1992.

Parabéns à felizarda !!!

CONVITE
Festa dos

aniversariantes

do mês de maio

Os aniversariantes residentes no interi-
or nascidos no mês de maio, estão convida-
dos a comemorarem seus aniversários em
Curitiba dia 30/05, juntamente com os ani-
versariantes de Curitiba. Os aniversariantes
deverão confirmar presença impreterivel-
mente até 23/05/2014. O lanche será gra-
tuito para o aniversariante e um acompa-
nhante. O inicio está previsto para iniciar as
14h00min horas e terminar as 17h00min
horas, com seis rodadas de bingo.

O endereço do local estará disponível na
Astelpar e em nosso site a partir de 02/05

Obs., Outros Associados que quiserem
participar devem adquirir convite na Astelpar
ao custo de R$ 25,00 por pessoa.
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VENHA COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO COM A ASTELPAR!

FESTAS DOS  ANIVERSÁRIANTES
Como é bom completar mais um aniversário. Melhor ainda é ser cumprimentado(a) pelos amigos.

Ser lembrado(a). Aqui nesta coluna você tem uma chance de não esquecer o aniversário de seu(ua) amigo(a)


