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pós um convívio mais intenso com os nossos familiares e amigos,
nestes meses de férias, iniciamos o ano de 2008 colocando em
ação a nossa agenda.

Lembramos que todas as atividades sociais da Astelpar tais como ani-
versariantes do mês e jantar mensal, já foram retomadas. Neste número
do "Astelpar Informa" estamos divulgando a nossa programação anual de
passeios, iniciando com São Francisco do Sul. As adesões para esse pas-
seio já começaram.

A Diretoria da Astelpar, com novo mandato para dois anos, iniciou
seus trabalhos com a análise da Pesquisa de Opinião que foi respondida
por uma parcela significativa de associados. Tivemos a grata satisfação
de constatar que os serviços prestados pela Astelpar receberam uma ava-
liação "muito boa" dos nossos associados. A resposta à pesquisa e as su-
gestões apresentadas, que nesta edição começam a ser publicada, serão
determinantes para o direcionamento do nosso Plano de Trabalho.

Neste número, temos também a boa notícia da efetiva revisão pela
Sistel do Salário Real de Benefícios (SRB), que é uma vitória dos nossos
representantes eleitos para o Conselho Deliberativo e Fiscal daquela Fun-
dação.

Parabenizamos os nossos representantes pela vitória nesta batalha, que
se iniciou no ano de 2001, e que beneficia diretamente às pensionistas.

Boa notícia também para os assistidos dos Planos CA, TRCA e Tripartite:
o Plano Odontológico da BrasilTelecom foi alterado. Manteve-se o Plano
Padrão, sem a co-participação nos custos do tratamento e com uma pe-
quena mensalidade. Por outro lado, foi criado o Plano Premium Top, tam-
bém sem co-participação nos custos e com uma cobertura de procedi-
mentos mais complexos, porém com uma mensalidade um pouco maior.
A adesão ao novo Plano, que venha a ser feita até 17 de março de 2008,
não terá carência.

O ano se iniciou com a perspectiva de fusão ou aquisição da
BrasilTelecom pela Oi (Telemar). Muito se tem divulgado quanto as van-
tagens e desvantagens de tal fusão, como também tem sido feitas es-
peculações de onde sairiam os recursos necessários para esta fusão. A
maioria da imprensa dá o fato como "favas contadas".

Poucas publicações alertaram para o fato de que os valores envolvi-
dos são muito elevados, que algumas das formas especuladas para a ob-
tenção das quantias necessárias não são permitidas, e que a Lei Geral de
Telecomunicações, atualmente em vigor, não permite esta fusão. Os Fun-
dos de Pensão, acionistas das duas Empresas, estão extremamente caute-
losos na preservação dos interesses dos seus participantes e na manuten-
ção da sua posição acionária.

Resumindo, muito terá que ser feito para permitir que tal fusão ocorra.
Sabemos que, se for do interesse de grupos influentes, a fusão tem

grandes chances de ocorrer. Por isso, é importante que acompanhemos a
evolução deste tema, e que permaneçamos unidos em nossa Associação
para defender os direitos dos associados e, mais do que nunca, fazermos
valer o nosso lema:

Astelpar, a união de forças!

A Diretoria

Com muita alegria mais uma vez
estamos comemorando o Dia Inter-
nacional da Mulher. Nos últimos 70
anos, os avanços na igualdade com
os homens foram fantásticos. Até
1935, no Brasil, as mulheres não ti-
nham direito a voto e o código civil
as tratava como incapazes.

Hoje elas labutam em todas as
profissões. Temos mulheres jóquei,
médicas, policiais, jogadoras de fu-
tebol e até astronautas. No campo
político brasileiro temos as Ministras,
Nilcea, Marina, Dilma e Marta, e a
Governadora Yeda, do Rio Grande
do Sul.

A nível mundial, várias mulheres
exercem cargos de extrema impor-
tância, citando como exemplo as
Presidentas da Alemanha, Argentina
e do Chile. No momento, temos a

As Associações, inclusive a As-
telpar e a Fenapas, lideradas pelo
companheiro Almir, Presidente da
Astelba (Bahia), lutavam desde o ano
de 2001, questionando por diversas
o Conselho Deliberativo da Sistel e
a SPC - Secretaria de Previdência
Complementar, apontando a neces-
sidade de se alterar o regulamento
Sistel, introduzindo a correção do
SRB pelo INPC, da mesma forma com
que são corrigidas as suplementa-
ções.

O SRB, ou Salário Real de Bene-
ficio, é a média dos últimos 36 me-
ses de participação, anteriores ao

Hillary Clinton, postulante a indica-
ção do Partido Democrata no maior
e mais poderoso país do planeta: Es-
tados Unidos da Américas.

Além de exercerem todas as pro-
fissões, a natureza reservou dois
papeis exclusivamente para elas: es-
posa e mãe, que desempenham com
muita competência.

Devemos sempre caminhar lado
a lado, de mãos dadas, como verda-
deiros parceiros, MULHERES e HO-
MENS.

A Astelpar homenageia nesta
data suas associadas e esposas de as-
sociados, que vivenciaram este perío-
do e contribuíram com sua parcela
para alcançarem esta igualdade.

PARABÉNS ÀS MULHERES!

Reajuste do SRB: uma vitóriaReajuste do SRB: uma vitóriaReajuste do SRB: uma vitóriaReajuste do SRB: uma vitóriaReajuste do SRB: uma vitória
da Fenapas e das Associaçõesda Fenapas e das Associaçõesda Fenapas e das Associaçõesda Fenapas e das Associaçõesda Fenapas e das Associações

mês da aposentadoria. Ele é utiliza-
do para o cálculo do pecúlio por
morte pago às pensionistas, e estava
congelado desde de janeiro de 2000.

A luta valeu a pena! Foi alterado
o regulamento e a reivindicação da
correção do SRB foi aprovada, e é
retroativa desde a data em que foi
congelado.

Na folha do mês de fevereiro teve
início ao pagamento das diferenças
dos pecúlios por morte às beneficiá-
rias (viúvas).

Para os pecúlios a serem conce-
didos os valores já estarão adequa-
dos à nova sistemática.

Esta foi uma vitória da FENAPAS e das ASSOCIAÇÕES.
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Associado: Você é o nosso foco principal!

A criação dessa coluna visa divulgar, em detalhes, a filosofia e as políticas que
norteiam as decisões da Diretoria, bem como os serviços oferecidos pela Astelpar.

Durante o ano de 2008, esta coluna enfocará:
1ª Edição - Origem, Diretoria Atual, Políticas.
2ª Edição - Quadro de Associados por Fundação e por plano
                (Quem somos e Quantos somos)
3ª Edição - Receitas e Despesas (Análise simplificada do Balanço)
4ª Edição - Serviços Disponíveis e Convênios

ORIGEM, DIRETORIA ATUAL, POLÍTICAS
Origem - Fundada em 10/7/89, como Associação de Aposentados da Telepar -

AAT.
O primeiro Presidente foi o Carlos Martinesco.
Veja mais informações no site da Astelpar.
Reestruturada em 1999. Mudança do Estatuto e criação do nome Astelpar. Ad-

missão como Associados somente de aposentados pelo Carimbo do Contrato Atípico
(planos TRCA e CA) que recebiam complementação da Telepar. Elaboração do Dos-
siê do Contrato Atípico.

Nesta fase o Presidente foi Paulo Arruda Bond.
Alteração Estatutária 2001 - Permitindo que todos os demais aposentados no Se-

tor de Telecomunicações pudessem também se associar.
O Presidente nesta fase era o Luiz Olivier César Scheffer.
Consolidação da Astelpar 2006 - Criação do site da Astelpar e atuação mais

efetiva junto a Fenapas, Fundação 14 e Sistel.
Presidente Enrique Aramburo.
Veja mais informações no site da Astelpar.

DIRETORIA ATUAL
Diretor Presidente: Enrique Fernandez de Aramburo Pardo
Diretora Administrativa-Financeira: Lis Gabardo Waluszko
Suplente do DAF: Gerson Araújo Guimarães
Diretor de Suplementação Sistel: Cleomar J. Gaspar
Diretora de Comunicação Social: Berenice Mayer Cardozo
Diretora de Serviço Social: Maria da Luz Falce S. Sadiha
Diretora Jurídica: Maria Lucia Marques Bom

Conheça a sua AssociaçãoConheça a sua AssociaçãoConheça a sua AssociaçãoConheça a sua AssociaçãoConheça a sua Associação
Na última edição de nosso jornal Astelpar Informa, encartamos formulários de pesquisa de opinião

solicitando a participação de nosso quadro associativo, sobre três temas;
- Satisfação do grau de atendimento, comunicação, encontros sociais e passeios, serviços e
  convênios, criticas e sugestões em relação a Astelpar.
- Satisfação do grau de atendimento do 0800 e comunicação das Fundações.
- Satisfação do atendimento médico, laboratorial, bem como sugestões de inclusão de novos
  hospitais,  laboratórios e médicos dos diversos planos de saúde que nos atendem; Bradesco/
  BrasilTelecom, Pama,   Pama-PCE e PAMEC.

No dia 29 de Fevereiro encerramos o recebimento dos formulários, que totalizaram 116.
Nesta edição, vamos conhecer o que pensam nossos associados sobre a Astelpar. No próximo

jornal de junho publicaremos a pesquisa sobre as Fundações.

Quadro atual de Associados .......................... 930 - 116 responderam...12,5% do quadro associativo

Situação dos associados que responderam à pesquisa: Utilizaram serviços Astelpar 109 94,0%
                                                                                        Não Utilizaram 7 6,0%

Os que já utilizaram os serviços da Associação, classificaram o atendimento:
Atendimento Pessoal

Muito Bom .............................................. 82 ................................... 82,8%
Bom ........................................................ 16 ................................... 16,2%
Regular ................................................... 1 ..................................... 1,0%

Atendimento Telefônico
Muito Bom .............................................. 79 ................................... 76,0%
Bom ........................................................ 24 ................................... 23,1%
Ruim ....................................................... 1 ..................................... 0,9%

Estes são os 10 serviços mais utilizados pelos associados:
Reembolso medicamentos ....................................................................................... 38,8 %
Dúvidas sobre PAMA/PCE, SISTEL, F14 .................................................................. 24,5 %
Apoio e orientação de convênios médicos ............................................................. 9,9 %
Apoio recadastramento - Fundações e INSS .......................................................... 7,3 %
Escritórios jurídicos conveniados ............................................................................ 5,5 %
Atualização cadastral - Fundações e INSS ............................................................. 2,6 %
Orientação sobre seguro de vida ............................................................................ 2,6 %
Distribuição carteiras saúde/odontológica ............................................................. 2,5 %
Preenchimento de formulário de  IR ....................................................................... 1,4 %
Orientações diversas ............................................................................................... 4,9 %

Avaliação dos programas oferecidos pela ASTELPAR
Aniversariantes do mês
        Bom .......................................................................................................................... 85,3 %

Não responderam .................................................................................................... 14,7 %
Passeios e excursões

Bom .......................................................................................................................... 58,6 %
Não responderam .................................................................................................... 41,4 %

Jantar mensal
Freqüência mensal .................................................................................................. 6,9 %
De vez em quando .................................................................................................. 42,2 %
Nunca ...................................................................................................................... 36,2 %
Não responderam .................................................................................................... 14,7 %

Almoço final de ano
Sempre ..................................................................................................................... 31,9 %
De vez em quando .................................................................................................. 36,2 %
Nunca ...................................................................................................................... 24,1 %
Não responderam .................................................................................................... 7,8 %

Atendimento Jurídico
Já utilizaram o convênio ......................................................................................... 41,4 %
Atendimento satisfatório ........................................................................................... 87,5 %

Avaliação do jornal
Bom .......................................................................................................................... 94,8 %
Regular ..................................................................................................................... 3,5 %
Ruim ......................................................................................................................... 0,9 %
Não responderam .................................................................................................... 0,8 %

Conhecimento do site
Conhecem o site ...................................................................................................... 45,7 %

Utilizam o site
Diariamente ............................................................................................................. 3,8 %
Semanalmente ......................................................................................................... 15,1 %
De vez em quando .................................................................................................. 58,5 %
Não responderam .................................................................................................... 22,6 %

Você se comunica por e-mail com a Astelpar
Sim ............................................................................................................................ 10,7 %

Você recebe e-mail da Astelpar
Sim ............................................................................................................................ 20,9 %

SUGESTÕES RECEBIDAS:
• Proporcionar maior privacidade no atendimento dos associados.
• Publicar mais notícias no jornal.

ANÁLISE DA PESQUISA
• A amostra obtida é significativa do ponto de vista de estatística, pois representa uma amostra-

gem da ordem de 12,5% do quadro de associados.
• O número de associados que utilizam os serviços da associação mostra que a Astelpar represen-

ta um ponto de apoio muito significativo para os aposentados.
• A grande maioria dos pesquisados respondeu que são atendidos pessoalmente e por telefone, o

que demonstra o uso intenso da Astelpar.
• Os serviços mais utilizados pelos pesquisados estão concentrados em  reembolso de medica-

mentos, dúvidas sobre PAMA/PCE, SISTEL, F14, apoio e orientação de convênios médicos, apoio ao
recadastramento Fundações e INSS e, escritórios jurídicos conveniados. Isto demonstra que a Astelpar
tem atendido à sua principal finalidade de apoio às necessidades assistenciais dos associados.

• Quanto aos programas oferecidos notamos que os serviços sociais como passeios, aniversarian-
tes, jantares e almoço de final de ano, receberam uma boa avaliação, demonstrando que estamos no
caminho certo.

• Destacamos também a avaliação feita para este jornal que recebeu neste quesito uma avalia-
ção de "bom" entre 94,8% dos entrevistados.

Pesquisa de opiniãoPesquisa de opiniãoPesquisa de opiniãoPesquisa de opiniãoPesquisa de opinião

POLÍTICAS
Um conjunto de quatro políticas norteiam sua trajetória
1 - Trabalho Voluntário da Diretoria  -  Todos os Diretores são voluntários  e não recebem

qualquer remuneração. Contribuem com a mensalidade como os demais associados e partici-
pam financeiramente em todos os eventos (jantares, almoço de natal, passeios etc).

2 - Valor da Mensalidade - Manter a mensalidade a mais baixa possível, e proporcionar o
maior número de benefícios possíveis. Ter a melhor relação Custo X Benefício.

3 - Criação de Fundo de Reserva - Criar e manter um fundo de reserva  equivalente a seis
meses das despesas operacionais.

4 - Aplicação da receita de mensalidades - Aplicar a receita proveniente de mensalidades
em sua totalidade em despesas operacionais da Associação tais como:

- Despesas de Ocupação - Aluguel, condomínio IPTU e Seguro.
- Despesas de salários dos atendentes
- Despesas de funcionamento - Luz, Água, Telefone, Correio, material de escritório, despe-

sas de cantina e limpeza.
- Despesas Legais - Contabilidade,
- Despesas de Comunicação - Edição e distribuição do Jornal Astelpar Informa.
As receitas provenientes de doações de conveniados, mantêm os   programas: Aniversari-

antes do mês, Empréstimo de artigos ortopédicos e Festividades de final de ano.

Na próxima edição o artigo versará sobre:
"QUADRO DE ASSOCIADOS POR FUNDAÇÃO E POR PLANO - QUANTOS SOMOS E

QUEM SOMOS".

Aramburo Berenice Lis Maria Lucia Cleomar

Maria da Luz Gerson Paulo Bond Edna Santi
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Venha passear com a Astelpar!

Comunicação S o c i a lComunicação S o c i a lComunicação S o c i a lComunicação S o c i a lComunicação S o c i a l

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundoSeus olhos são a luz do mundoSeus olhos são a luz do mundoSeus olhos são a luz do mundoSeus olhos são a luz do mundo

Lentes e ArmaçõesLentes e ArmaçõesLentes e ArmaçõesLentes e ArmaçõesLentes e Armações
Preços especiais paraPreços especiais paraPreços especiais paraPreços especiais paraPreços especiais para
associados da Astelparassociados da Astelparassociados da Astelparassociados da Astelparassociados da Astelpar

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

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

Passeio para São Francisco do SulPasseio para São Francisco do SulPasseio para São Francisco do SulPasseio para São Francisco do SulPasseio para São Francisco do Sul

A Associação programou para os dias
26 e 27 de abril a abertura de seus passeios
para o calendário 2008.

Visite em Santa Catarina a bela e nos-
tálgica São Francisco do Sul!

Programação:
Dia 26 - Sábado: Saída 7h. e 30m. Che-

gada em São Francisco por volta de 10 ho-

VEJAVEJAVEJAVEJAVEJA O CALENDÁRIO DE VIAGENS P O CALENDÁRIO DE VIAGENS P O CALENDÁRIO DE VIAGENS P O CALENDÁRIO DE VIAGENS P O CALENDÁRIO DE VIAGENS PARAARAARAARAARA 2008 2008 2008 2008 2008

MÊSMÊSMÊSMÊSMÊS DESTINODESTINODESTINODESTINODESTINO DADADADADATTTTTAAAAA

ABRIL SÃO FRANCISCO DO SUL 26 e 27

(sábado/domingo

MAIO LAPA 14  (quarta-feira)

JUNHO BUENOS AIRES 12,13,14 e 15

AGOSTO GRAVATAL OU PIRATUBA A DEFINIR

SETEMBRO ILHA DO MEL A DEFINIR

OUTUBRO WITMARSUM A DEFINIR

NOVEMBRO FOZ DO IGUAÇU A DEFINIR

ras. Visita ao Centro Histórico com pas-
seio de trenzinho onde será contada a his-
tória da cidade. Almoço no Restaurante
Portela (buffet livre). À tarde, passeio na
Praia de Enseada. A seguir, entrada no
hotel.  À noite teremos o jantar.

Dia 27 - Domingo: Após o café da ma-
nhã, passeio na Praia de Capri e visita ao
Forte. Retorno para check-out no hotel. Sa-
ída do hotel em escuna para passeio nas
ilhas, com parada para almoço na parte
continental do município (Vila da Glória).
Retorno e saída pela Estrada Bonita de Jo-
inville - turismo rural, onde será servido
um café colonial típico alemão.

Retorno por volta de 18 horas com pre-

visão de chegada às 20 horas em Curiti-
ba.

Serviços Inclusos:
• Transporte em ônibus executivo,

equipado com banheiro, ar- condiciona-
do, TV, DVD, água e refrigerante para
viagem;

• 1 noite de hospedagem com café
da manhã e jantar no Hotel Villa Real

• 2 almoços e 1 café colonial
• Passeio de escuna
• Passeio histórico pela cidade e vi-

sita ao Museu do Mar
• Passeio pelas praias, com visita ao

Forte (ingresso incluso)
• Guia acompanhante

PREÇO:
PARA ASSOCIADO:
Duplo -  R$ 210,00  ou 3 x R$ 70,00
Triplo -  R$ 200,00   ou 3 x R$ 67,00
Single -  R$ 250,00  ou 3 x R$ 84,00

NÃO ASSOCIADO:
Duplo -  R$ 230,00 ou 3 x R$ 77,00
Triplo -   R$ 220,00 ou 3 x R$ 74,00
Single -  R$ 270,00 ou 3 x R$ 90,00

Reservas na ASTELPAR, mediante o pri-
meiro pagamento.
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Mantenha atualizado os seus dados cadastrais!

Calendário anual de pagamento de benefícios do INSSCalendário anual de pagamento de benefícios do INSSCalendário anual de pagamento de benefícios do INSSCalendário anual de pagamento de benefícios do INSSCalendário anual de pagamento de benefícios do INSS

  Final do  Final do  Final do  Final do  Final do                                                                     T                                                                    T                                                                    T                                                                    T                                                                    Tabela de Pagamento de Benefício 2008abela de Pagamento de Benefício 2008abela de Pagamento de Benefício 2008abela de Pagamento de Benefício 2008abela de Pagamento de Benefício 2008

  Benefício                                                                          Para benefícios até 1 salário mínimo  Benefício                                                                          Para benefícios até 1 salário mínimo  Benefício                                                                          Para benefícios até 1 salário mínimo  Benefício                                                                          Para benefícios até 1 salário mínimo  Benefício                                                                          Para benefícios até 1 salário mínimo

  1 ..........20/12 ...25/01 .... 25/02 .... 25/03..... 24/04 ..... 26/05 ....... 24/06 .... 25/07 .......25/08 ...... 24/09 ... 27/10 ....... 24/11 ......... 22/12
  2 ..........21/12 ...28/01 .... 26/02 .... 26/03..... 25/04 ..... 27/05 ....... 25/06 .... 28/07 .......26/08 ...... 25/09 ... 28/10 ....... 25/11 ......... 23/12
  3 ..........26/12 ...29/01 .... 27/02 .... 27/03..... 28/04 ..... 28/05 ....... 26/06 .... 29/07 .......27/08 ...... 26/09 ... 29/10 ....... 26/11 ......... 26/12
  4 ..........27/12 ...30/01 .... 28/02 .... 28/03..... 29/04 ..... 29/05 ....... 27/06 .... 30/07 .......28/08 ...... 29/09 ... 30/10 ....... 27/11 ......... 29/12
  5 ..........28/12 ...31/01 .... 29/02 .... 31/03..... 30/04 ..... 30/05 ....... 30/06 .... 31/07 .......29/08 ...... 30/09 ... 31/10 ....... 28/11 ......... 30/12
  6 ..........2/01 .....1/02 ...... 3/03 ...... 1/04....... 2/05 ....... 2/06 ......... 1/07 ...... 1/08 .........1/09 ........ 1/10...... 3/11 ......... 1/12 ........... 2/01
  7 ..........3/01 .....7/02 ...... 4/03 ...... 2/04....... 5/05 ....... 3/06 ......... 2/07 ...... 4/08 .........2/09 ........ 2/10...... 4/11 ......... 2/12 ........... 5/01
  8 ..........4/01 .....8/02 ...... 5/03 ...... 3/04....... 6/05 ....... 4/06 ......... 3/07 ...... 5/08 .........3/09 ........ 3/10...... 5/11 ......... 3/12 ........... 6/01
  9 ..........7/01 .....11/02 .... 6/03 ...... 4/04....... 7/05 ....... 5/06 ......... 4/07 ...... 6/08 .........4/09 ........ 6/10...... 6/11 ......... 4/12 ........... 7/01

  0 ..........8/01 .....12/02 .... 7/03 ...... 7/04....... 8/05 ....... 6/06 ......... 7/07 ...... 7/08 .........5/09 ........ 7/10...... 7/11 ......... 5/12 ........... 8/01

  Final do                                                                Tabela de Pagamento de Benefício 2008

  Benefício                                                               Para benefícios acima de 1 salário mínimo

  1 e 6 ..... 2/01 .....1/02 ...... 3/03 ...... 1/04....... 2/05 ....... 2/06 ......... 1/07 ...... 1/08 .........1/09 ........ 1/10...... 3/11 ......... 1/12 ........... 2/01
  2 e 7 ..... 3/01 .....7/02 ...... 4/03 ...... 2/04....... 5/05 ....... 3/06 ......... 2/07 ...... 4/08 .........2/09 ........ 2/10...... 4/11 ......... 2/12 ........... 5/01
  3 e 8 ..... 4/01 .....8/02 ...... 5/03 ...... 3/04....... 6/05 ....... 4/06 ......... 3/07 ...... 5/08 .........3/09 ........ 3/10...... 5/11 ......... 3/12 ........... 6/01
  4 e 9 ..... 7/01 .....11/02 .... 6/03 ...... 4/04....... 7/05 ....... 5/06 ......... 4/07 ...... 6/08 .........4/09 ........ 6/10...... 6/11 ......... 4/12 ........... 7/01
  5 e 0 ..... 8/01 .....12/02 .... 7/03 ...... 7/04....... 8/05 ....... 6/06 ......... 7/07 ...... 7/08 .........5/09 ........ 7/10...... 7/11 ......... 5/12 ........... 8/01

Calendário anual de pagamento de benefícios da Sistel

Mês Previsão Mês Previsão

Janeiro 30/1 (4ª feira) Julho 30/7 (4ª feira)
Fevereiro 29/2 (6ª feira) Agosto 29/8 (6ª feira)
Março 28/3 (6ª feira) Setembro 30/9 (3ª feira)
Abril 30/4 (4ª feira) Outubro 30/10 (5ª feira)
Maio 30/5 (6ª feira) Novembro 28/11 (6ª feira)
Junho 30/6 (2ª feira) Dezembro 19/12 (6ª feira)

Calendário anual de pagamento de benefícios da Fundação 14

Mês Previsão Mês Previsão

Janeiro 31/01/08 Julho 31/07/08 +
50% abono anual

Fevereiro 29/02/08 Agosto 29/08/08
Março 31/03/08 Setembro 30/09/08
Abril 30/04/08 Outubro 31/10/08
Maio 30/05/08 Novembro 28/11/08
Junho 30/06/08 Dezembro 17/12/08 +

50% abono anual

Informamos a seguir os calendários de pagamento de interesse dos associados da AstelparInformamos a seguir os calendários de pagamento de interesse dos associados da AstelparInformamos a seguir os calendários de pagamento de interesse dos associados da AstelparInformamos a seguir os calendários de pagamento de interesse dos associados da AstelparInformamos a seguir os calendários de pagamento de interesse dos associados da Astelpar,,,,,
com as respectivas datas de previsão de pagamento do ano de 2008.com as respectivas datas de previsão de pagamento do ano de 2008.com as respectivas datas de previsão de pagamento do ano de 2008.com as respectivas datas de previsão de pagamento do ano de 2008.com as respectivas datas de previsão de pagamento do ano de 2008.

Calendário anual de vencimento dos boletos do

PAMA e do PAMA-PCE

Mês Vencimento Mês Vencimento

do Boleto* do Boleto*

Janeiro 15/1 (3ª feira) Julho 15/7 (3ª feira)

Fevereiro 15/2 (6ª feira) Agosto 15/8 (6ª feira)

Março 17/3 (2ª feira) Setembro 15/9 (2ª feira)

Abril 15/4 (3ª feira) Outubro 15/10 (4ª feira)

Maio 15/5 (5ª feira) Novembro 13/11(5ª feira)

Junho 16/6 (2ª feira) Dezembro 8/12 (2ª feira)

(*) Previsão de Vencimento
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Associado: Cuide de sua saúde!

O Plano Odontológico Brades-
co/BrasilTelecom, que atende aos
aposentados TRCA-CA, bipartites
ou tripartites (que recebem cesta
básica), sofreu as seguintes altera-
ções:

- Eliminada a co-participação de
30%, quando da utilização do pla-
no.

- Plano padrão com as mesmas
coberturas atuais com contribuição
mensal de R$ 2,05 por pessoa.

- Criado o PLANO PREMIUM
TOP com contribuição mensal de
R$ 16,17 por pessoa. Sem co-par-
ticipação na utilização. Este plano
inclui toda a cobertura do plano
padrão acrescido de procedimen-
tos de prótese e ortodontia além de
livre escolha com reembolso pela
tabela Bradesco.

Alteração do Plano OdontológicoAlteração do Plano OdontológicoAlteração do Plano OdontológicoAlteração do Plano OdontológicoAlteração do Plano Odontológico
Bradesco/BrasilTBradesco/BrasilTBradesco/BrasilTBradesco/BrasilTBradesco/BrasilTelecomelecomelecomelecomelecom

IMPORTANTE
- Caso o aposentado manifeste

sua opção pelo plano PREMUIM
até o dia 17/3/2008, não haverá ca-
rência para as novas coberturas.
(Prótese e Ortodontia).

- Uma vez feita à opção pelo
Plano Premium, o segurado somen-
te poderá retornar ao Plano Padrão
caso não tenha havido utilização
de qualquer das coberturas que fo-
ram incluídas nos 12(doze) meses
anteriores, por qualquer membro
da família.

- Os dependentes serão incluí-
dos no mesmo plano do titular.

- Se a adesão ocorrer após 17/
3/2008, haverá carência de 180
dias para utilização das novas co-
berturas.

Se você ainda não retirou a
nova carteira ODONTOLÓGICA, a
mesma está a sua disposição na As-
telpar. Os associados do interior re-
ceberão via correio.

Como já vem ocorrendo nos anos
anteriores, também em 2008 a Astel-
par estará atendendo os associados
que desejarem fazer suas declara-
ções de Imposto de Renda.

A Astelpar fez um acordo com um
escritório especializado, para aten-
dimento a partir do dia 3 de março.
Os custos para os associados são os
mesmos do ano anterior, R$ 20,00 por
declaração. Para declarações mais
complexas e com várias fontes de
receitas, o valor deverá ser combi-
nado com o escritório conveniado.

Novidades:
• Estão isentos os contribuintes

com rendimentos de 2007 inferiores
a R$ 15.764,28.

• Restrição de uso de Formulári-
os:

-  Declarações com rendimento
superior a R$ 100.000,00, ou com ren-
da de atividade rural, só poderão
ser feitas via Internet.

Clínica e CirurgiaClínica e CirurgiaClínica e CirurgiaClínica e CirurgiaClínica e Cirurgia
de Olhosde Olhosde Olhosde Olhosde Olhos

Rua Voluntários da Pátria, 400 – 2º andar

Tel. 3222-2233  e  3222-3794

Credenciado Bradesco Saúde • Lentes de Contato - Microcirurgias
• Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia a laser • Catarata com implante
de lente intra-ocular através da Técnica da Facoemulsificação - Pterígio

Cirurgia de Pálpebras - Vias Lacrimais • Oftalmopediatria

Dr. Luiz Augusto Rego Barros
Dr. Luiz Guilherme Rego Barros

Rego Barros Oculistas Associados

Imposto de Renda 2008Imposto de Renda 2008Imposto de Renda 2008Imposto de Renda 2008Imposto de Renda 2008

- Informações que ultrapassem o
número de linhas disponíveis do
formulário, devem ser feitas via In-
ternet.

• È obrigatória a indicação do nº
do recibo da declaração do ano an-
terior.

• É obrigatória a informação do
CPF do dependente maior de 18 anos.
Também os dependentes que tiverem
renda declarada junto com a renda
dos pais, independente de idade,
deverão indicar o CPF.

A partir de 2008 a Receita infor-
mará no rodapé do recibo de entre-
ga as pendências existentes em
nome dos contribuintes.

Venha esclarecer as suas dúvi-
das. A Astelpar atenderá os associa-
dos todas as quintas feiras no perío-
do da manhã. Observe as datas:

Em Março - Dias 6, 13, 20 e 27.
Em Abril   - Dias 3, 10, 17 e 24

Ainda é muito comum em es-
tradas por este país a fora, que al-
guns motoristas, desconhecendo o
malefício, avisem outros colegas,
da presença de policiais rodoviá-
rios fora de seus postos, com "sinais
de luz".  Lembre-se de que os poli-
ciais estão trabalhando em prol da
sua segurança.

Motorista: Você já parou para
pensar o que isto significa? - Signi-
fica que você está conivente com
aquele cidadão (se é que podemos
chamá-lo assim) desconhecido que
está trafegando em sentido contrá-
rio, desrespeitando a lei com velo-
cidade acima da permitida, talvez
ingerindo bebidas alcoólicas ao
volante, ou procurado pela polícia,
colocando em risco a sua vida e a
de sua família (de você que acabou
de sinalizá-lo).

   Você já pensou que o carro
que vem em sentido contrário pos-
sa estar sendo dirigido por um ban-
dido, um seqüestrador, que ao ser

Os peixes e frutos do mar são fon-
tes naturais de proteínas, vitaminas,
sais minerais e ácidos gordurosos. O
Ômega 3 é ácido poli-insaturado en-
contrado em maior quantidade em
peixes de água fria e profunda, ten-
do por propriedade de redução do
nível de colesterol no sangue, estan-
do concentrado nas parte mais escu-
ra do peixe, perto da espinha. Por-
tanto, esta parte não deverá ser reti-
rada.

Quando ingerida regularmente
em refeições, três vezes por sema-
na, é responsável por uma série de
melhorias em nosso metabolismo.
Veja ao lado algumas delas:

Atenção Motoristas!Atenção Motoristas!Atenção Motoristas!Atenção Motoristas!Atenção Motoristas!

"informado" de que há policiais à
frente, poderá fazer meia volta e
escapar? Pois saiba que isto acon-
teceu de verdade. Ao ser sinaliza-
do de que haveria policial à frente,
o motorista avisado simplesmente
fez meia volta na estrada, "fechou"
o carro que o avisou e o tomou de
assalto, levando como refém o gen-
til motorista que lhe deu umas pis-
cadelas de luz.  A polícia estava lá
para prendê-lo.

   Motorista: seja um cidadão -
somente sinalize, com piscadas de
luz, quando houver um acidente
com veículos na estrada, um des-
moronamento de terra, ou como
aconteceu recentemente comigo,
quando na Br-476 na entrada para
a Lapa um motorista deu-me sinal
de luz, pois pouco à frente a estra-
da estava tomada pela água por
causa de enchente. Como foi im-
portante aquele aviso.

Boa Viagem!
Colaboração: Maria da Luz

VVVVViver e Bem-Estariver e Bem-Estariver e Bem-Estariver e Bem-Estariver e Bem-Estar
Ômega 3 - Fonte de vitaminasÔmega 3 - Fonte de vitaminasÔmega 3 - Fonte de vitaminasÔmega 3 - Fonte de vitaminasÔmega 3 - Fonte de vitaminas

• diminuir o risco em 50% de um
ataque cardíaco;

• coágulo - reduz a gordura no
sangue;

• diminuir a possibilidade de der-
rame;

• diminuir o risco de asma nas
crianças, entre outros.

• O Salmão além de ser um pei-
xe saboroso é um grande aliado à
saúde.

Fonte: internet

Atenção: Sempre busque a orien-
tação do seu médico. Não fique em
dúvida!
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Participe dos jantares mensais da Astelpar!

Aproveite as vantagens deste convênio

Convênio de SegurosConvênio de SegurosConvênio de SegurosConvênio de SegurosConvênio de Seguros

Mensagem
A redação do Astelpar Informa

recebeu da Regional de Ponta Gros-
sa a seguinte mensagem, que infe-
lizmente chegou quando o jornal an-
terior já estava editado:

" Nós, associados, familiares e
convidados de Ponta Grossa que par-
ticipamos no dia 8/12 do almoço co-
memorativo dos 18 anos da ASTEL-
PAR, agradecemos pela bonita festa
de confraternização que nos foi ofe-
recida em Sta. Felicidade.

São momentos assim que apro-
veitamos  para rever os colegas, ami-
gos e parceiros que um dia convive-
mos, seja num mesmo ambiente de
trabalho, curso, olimpíada, ou come-
moração.

Nosso agradecimento também à
Fenatel que por intermédio do Sr. Íta-
lo, nos presenteou com brindes, e
uma ajuda nos custos, dos quais fi-
zemos um sorteio entre os participan-
tes quando viajamos de volta à Pon-
ta Grossa, proporcionando uma ale-
gria extra a todos.

Aproveitamos para convidar
mais sócios, familiares, colegas que
se programem e reservem desde já
sua ida à Curitiba no próximo ano de
2008. Pretendemos fazer a próxima
viagem, incluindo um passeio em
nossa Capital.

Desejamos a toda família ASTEL-
PAR  um Feliz Natal e próspero 2008.
Que Deus abençoe a todos e feste-
jemos com alegria o nascimento de
Jesus que é o aniversariante no pró-
ximo dia 25.

Um abraço sincero da "Turma de
sorte de Ponta Grossa"

NOTA DA ASTELPAR
Na verdade quem tem que agra-

decer somos nós da Astelpar pelo tra-
balho desenvolvido pelas associadas
Adalgisa e Loeli, respectivamente,
representantes de Cascavel e de Pon-
ta Grossa, pelo empenho em trazer

Notícias das RegionaisNotícias das RegionaisNotícias das RegionaisNotícias das RegionaisNotícias das Regionais

os associados daquelas localidades
para participarem das festividades do
almoço de natal.

As duas delegações abrilhanta-
ram ainda mais aquele evento, pro-
porcionando  momentos de alegria
no reencontro de vários colegas que
há anos não se viam.

Esperamos vocês sempre de bra-
ços abertos na Astelpar e principal-
mente em dezembro de 2008, no nos-
so Almoço de Final de Ano. Deseja-
mos também que mais colegas do
interior participem desta confraterni-
zação.

NOTICIAS DE CASCAVEL
Ficou definido o calendário de

reuniões dos associados da região
para o ano de 2008 como segue:

Meses...................... Dia
Março ...................... 6
Abril ......................... 3
Maio ........................ 8
Junho ....................... 5
Julho ........................ 3
Agosto ..................... 7
Setembro ................. 4
Outubro ................... 2
Novembro ............... 6
Dezembro ............... 4

Nestas datas também serão co-
memorados os aniversariantes do
mês. A Diretoria da Astelpar partici-
pará em um evento, com data ainda
a definir.

O local das reuniões é na Rua
Santa Catarina, 715 - 1ºandar - sala
9 (Sede do Sindicato) às 15:00 horas.

Aqui fica o convite da Adalgisa
para que todos os associados de Cas-
cavel participem dos eventos.

NOTICIAS DE PONTA GROSSA
Dia 31 de janeiro, a Loeli, parti-

cipou na Astelpar da reunião pro-
movida pelo Bradesco/Saúde, sobre
as alterações do plano odontológi-
co da BrasilTelecom.

No inicio de fevereiro a Loeli,
promoveu em Pon-
ta Grossa uma reu-
nião sobre o assun-
to, tendo compare-
cido 13 associados,
esclarecendo todas
as dúvidas sobre o
assunto.

Ficou definido
também que a Dire-
toria da Astelpar par-
ticipará em 2 even-
tos dos  aniversarian-
tes dos meses de
abril e setembro,
com datas a serem
definidas.

Aconteceu dia 4 de março o pri-
meiro jantar mensal de 2008. Após o
recesso de três meses, mais de 20 co-
legas marcaram presença na Churras-
caria Paiol.  Rolou muito "papo" para
colocar a agenda em dia e comentar
as últimas novidades ocorridas nesta
época do ano.

O preço acertado para 2008, com
a churrascaria, é de R$ 15,90 + taxa
de 10%. Com bebidas a parte.

Jantar MensalJantar MensalJantar MensalJantar MensalJantar Mensal

Na edição 45 do Astelpar Informa
propusemos 4 desafios aos nossos as-
sociados. Esperamos que muitos te-
nham se dedicado a resolver os desafi-
os. Senão conseguiu, aqui seguem as
respostas:

1º Desafio - 11 pontos
2º Desafio - 44 vezes
3º Desafio - 37 problemas
4º Desafio - 6 meninos e R$ 42,00

Este encontro acontece sempre na
primeira terça-feira de cada mês. Para
não esquecer recorte o calendário dos
próximos encontros:

ABRIL    -   Dia 1
MAIO     -   Dia 6
JUNHO   -  Dia 3
Venha saborear um bom churras-

co e desfrutar da agradável companhia
dos amigos.  Veja fotos dos jantares no
site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Curtas & FinasCurtas & FinasCurtas & FinasCurtas & FinasCurtas & Finas
 Este é o próximo desafio para que

você possa se exercitar mentalmente:
-  Quantas vezes por dia os pontei-

ros de um relógio formam um angulo
de 180º graus?   Considere o dia de 24
horas e considere apenas o ponteiro
das horas e o ponteiro dos minutos.

Colaboração do
Luiz Carlos Gomes
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Venha à Festa dos Aniversariantes do mês!

Em pleno verão, mesmo nos
meses de férias, não deixamos de
festejar os nossos queridos aniver-
sariantes. Nos dias 30 de janeiro e
27 de fevereiro, mais uma vez de-
coramos o nosso ambiente para re-
ceber com muita alegria nossos as-
sociados que estavam fazendo ani-
versário.

Foram momentos de muita ale-
gria e de reencontro de muitos com-
panheiros de trabalho que, saudo-
sos, deixavam transparecer sua ale-
gria nas conversas que aconteciam
em todos os cantos da Astelpar.

A hora do parabéns, cantado
com muito entusiasmo, foi o mo-
mento de reunir  todos em volta da
mesa, repleta de salgados e refrige-

rantes, além do fa-
moso bolo de ani-
versário.

Parabéns a to-
dos os aniversari-
antes!

Veja mais fotos
no site da
Astelpar:

www.astelpar.org.br

Festa dos AniversariantesFesta dos AniversariantesFesta dos AniversariantesFesta dos AniversariantesFesta dos Aniversariantes
Aqui estão os amigos que receberão um abraço especial num 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 março: Fernando Takasi Okuyama(1) José Gatzke(1) Mirian Mina

Peters(1) Rose Mari Caetano Moreira(1) Ricardo Langer(1) Gentil Dala Costa Ca-
nan(2) Luzia Rabello(2) Aparecida Antunes(3) Lori José Joly(3) Paulo Lenhardt(4) Yo-
sodhara Pitanga Alves dos Santos(4) Helma Paupitz Splett(5) Izaias Apolinário de
Jesus Filho(5) Marina Brotto da Silva(5) Valdemiro Lourenço(5) Mario Pupia(6) Cláu-
dio Miessa Rigo(7) Tereza Kaminski Alves(7) Toshiharu Tanaka(7) Alcebíades Zana-
to(8) Elizabeth Dabul Bandil(8) Odessa Irene Jurkevitch Pereira(8) Sonia Regina
Musihel (8) Abel Pinto Filho(9) Aguinaldo Scheer(9) Amélia Magalhães Diniz(9) Gli-
ceu Doff Sotta(9) Helio de Moraes(9) Odália Ribeiro de Jesus(9) Osvaldo Wilson
Schwartz(9) Valmir Gabardo(9) Arnaldo Sandrini Filho(10) Dinarte de Oliveira(10)
José Nery Lopes(10) Candida de Almeida Barbosa(11) Dalmir Kurten(11) Manoel Pe-
dro H. Siqueira(11) Neide Colini Arcega(12) Nivaldo Alberto Muck(12) Antonio Elmi
Schabatura(13) Maria Helena Colaço(11) Tadeu Kossoski Filho(13) Valdenice Mar-
ques Rodrigues(13) Alan Salvador Treger Zydowicz(14) Nilton Arsie Cardoso(14) Es-
meralda de Oliveira(15) Mario José Kaiss(15) Jorge da Costa(17) José Anisio de Paula
Furtado(17) Cecília Bertolina Muller(18) Deodato Soares Guatura(18) José Rubens
Belasque(18) Jobeno Figueiredo(18) Rosa Bueno Harmatiuk(18) Sueli de Fatima Al-
meida Pissetti(18) Erica Rosemarie Goy(20) José Mandl(20) José Wistuba Filho(20)
Vilson Paes(20) Zelinda Aniceto M. S. Pires(20) Aramis José de Moraes(21) Clovis de
Campos Teixeira Netto(21) Dirce Regina Makiolke(21) Ernesto Muncke(22) Roselis
Olivette Fritoli(22) Wilson Cordeiro(22) Helenita Porcina Rodrigues(23) Lidia Wi-
lkoz(23) Luiz Carlos França(23) José Nelson Nenevê(25) Julio Kawase(25) Vilson Vi-
tório Schmitz(25) Benjamim Martins André(26) Frederico Santos de Melo(26) Hailton
Lau(26) Orleans Eidson Siqueira Cortes(26) Ruth Thereza Baade(26) Tereza dos San-
tos Alegre(26) Terezinha de Jesus Santos(26) Aguinaldo Elias(27) Antonio Lapikoski(27)
Cidalia do Rocio V. Presa(27) Maria Lidia Dalaroza(27) Elisabete Omura de Olivei-
ra(28) Gervande Pedro(28) Leôncio Vieira de Rezende Neto(28) Antonio Stefanski(29)
Elza Oldoni Borges(29) Alzira Maria Ravedutti(30) Catarina Scherer(30) Geraldo
Antonio Esmanhoto Santos(30) Hildebrando Vieira Silva(30) José Lino Bianchi(30)
Luiz Osires Jacon(30).

Do mês de abril: Ataides Barbosa(1) Dinah Maia(1) Maria Helena Alves Lima(1)
Liula Maria Gomes do Amaral(2) Francisca Samiec(2) Edemir João Ferreira(3) Mano-
el Messias Pereira Dias(3) Benedito Antonio Novelo(4) Carlos Cesar Spillere(4) Bene-
dito Antonio Novelo(04) Rosenir Pinto Cachel(4) Gerson Soares de Lara(5) Osmar
Irineu Córsico(5) Ivone Coradi Alves(6) João Gabriel de Souza Neto(6) Marisa Teresa
Vanin(6) Antonio Carlos F. de Mello(7) Antonio Chigueo Kimura(7) Enio Borges de
Oliveira(7) Olivia Colonetti(7) Boris Roters(8) Jair Staizak(8) Olívio Vieira(8) Benedi-
to Gomes(9) Afonso Massao Iizuka(10) Arno Hamerschimidt(10) Atair Ruppel(10)
Creuza Maria de Jesus(10) Gilberto Geraldo Garbi(10) Joel Silva(10) Neuza Maria
Amaral do Prado(10) Cleuza Gonçalves Bruno(12) Geni Miranda de Paula(13) Olivio
Ribeiro(13) Antonio Augustinho Orth(14) Izailde dos Santos Sene(14) José Faix(14)
José Otaviano Cardoso(14) Altair dos Santos de Farias(15) Jeni Silva Sá(15) José Ono-
fre Nunes(15) Fátima Regina San Gil(17) Felisbino Mariano de Camargo(17) Aldomar
Weigert(19) Antenor Favoreto de Moraes(19) Edewaldo Jonatas Detro(20) José Aran-
tes II(20) Luiz Carlos Lisboa(20) Dinair de Fátima R. Buest(21) Lahyr Butarello Peri-
lli(21) Maria Leoni Alvarez(21) Maria Leonice Weckerlin(21) Wilson Sartor(21) Iracy
Maziero(22) Miriam Vieira de Souza e Silva(22) René Sabóia Mendes(22) Pedro Fer-
reira Pinto Sobrinho(23) Paulo Durau(24) Pedro de Jesus Castilhos(24) Denailza Can-
dido de Souza(25) Vilmar da Silva Darela(25) Cleuza Massako Sato Fuchs(26) Riva-
davia Bubniak(26) Silvia do Rossil de Sena Garcia(26) Cely Terezinha da Fonse-
ca(27) Getulio Elesbom de Santana(27) Alcir de Oliveira(28) Benedita de Arruda
Silva(28) Rita Inez Miecznikowski(28) Cleomar Justiniano Gaspar(29) Eli Gomes Fa-
rago(29) Waldemar Freitas Bardal(29) Alexandre Streidenberger Jr(30) Arahy Ferreira
Kasecker(30) Azinir Farias Peters(30) Catharina Glacy Silva(30) Heitor Prestes de
Oliveira(30) João Maria Delgado(30) Mário José de Paiva(30) Nelsa Peres Santa-
na(30).

Do mês de maio: Darcy Portella Junior(1) Luiz Cesar Gusso(1) Ricardo Cesar
Simioni(1) Siderlei Gonçalves(1) José Etelvino Fonseca Jacob(2) Julio Kovalski(2) Luiz
Carlos Maldonado(2) Luiz Lilo Arbaiter(2) Tereza Cibin(2) Dinasir Schtspar Paler-
mo(3) Adriano Bonaldi(4) Lourdes A. de Oliveira Coelho(4) Marilone Soares Costa(4)
Ari Alberto Ruschel(5) Emyr Rodbard(5) Luiz Olivier Cesar Scheffer(5) Maria de Lur-
des Mazzei Nascimento(5) Raul Antonio da Costa(5) Rosmari Gumy(6) Antonio Het-
zer dos Santos(07) Hilda Bakaus Mader(07) Severino Muran(7) Sueli Aparecida M.
Berta(7) Tereza Zawadzki(7) Pedro José Fragoso(8) Valdy José de Novaes(8) Jayr Pla-
cido Moraes(09) Mario Ruy Cherubini(9) Leonaldo Vicente de Paula(10) Arestides
Pinheiro(11) Eduardo Schinzel Neto(11) Irene Guebur da Rosa(11) Eduardo Schinzel
Neto(11) Altair Barbosa(12) Elvira Klimpel(12) Vilmar de Sousa(12) Leonor Bertha
Betenheuser(13) Mauricea Martins Furtado(12) Regina Maria Rosenau(14) Dina Ma-
ria Artigas de Brito(15) Luiz Alberto Santi(15) Anatoli Oliynik(16) Daniel Silva(16)
Maria Celimar Benassi(16) Otilia Hey(16) 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) Ono Horita(22) Leo Luiz Lisboa(22) Terezinha Akiko Ono Horita(22)
Lorande Valentim Guimarães(23) Maria Fátima D. Carvalho(23) Elza Jonsson Gon-
çalves(24) Evaldo Miguel Marien(24) Maria Irene Wormsbecher(24) Yuji Yamamo-
to(24) Nelly Pedroso Santos(25) Álido Lorenzatto(26) Dina Tereza Lippin(26) Leoní-
sio de Andrade(26) Wilson Agostinho Gasparelo(26) Amir Alves Lopes(27) João Euge-
nio Budziak(27) Osmario Zelony Buhnemann(27) Cláudio Roney Straube(28) Dilma
Luzia Sydor(28) Eros Pontaroli(30) Issam Farhat(30) Manoel Otávio G. de Araújo(30)
Yara Maria Manfredini(30) José Lúcio de Barros(31) Nadia Mendes Bobato(31) Rosita
Maria Martin Al Sharif(31).
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