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Editorial

EXPEDIENTE - ASTELPAR INFORMA

O
Fechado o Acordo Coletivo 2007/2008

Acesse o site da Astelpar

* 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

ClinióculosClinióculosClinióculosClinióculosClinióculos
José NatalJosé NatalJosé NatalJosé NatalJosé Natal

ano de 2007 foi marcado pelo 18º aniversário da Astelpar, co-
roação do sonho de um grupo de precursores, mantido e amplia-

do pelos companheiros que os sucederam e fizeram parte das vá-
rias diretorias, conselhos fiscais e grupos de colaboradores e associados
que transformaram aquele sonho em realidade.

   Neste ano, que agora se encerra, mantivemos os nossos programas,
tais como os eventos de confraternização, com a celebração de aniversá-
rios, encontros mensais e passeios.

   Destacamos aqui algumas das realizações importantes que aconte-
ceram em 2007:

• Participação no Congresso da Anapar em São Paulo, na Reunião
anual da Fenapas e no encontro de Saúde da Anapar Sul em Florianópo-
lis.

• Participação no Comitê de Previdência da BrasilTelecom, represen-
tando os aposentados do Paraná, por indicação do Sinttel-PR e da Fenat-
tel.

• Modernização dos canais de comunicação com o lançamento do
nosso site, que foi desenvolvido com a colaboração dos associados Dilma
e Manoel.

• A Astelpar assumiu como Estipulante o Seguro de Vida em Grupo
com a Sul America e, no último mês de novembro, na área de seguro de
automóveis, com a Liberty, a preço de frota.

• Intensificamos a integração com os associados do interior, por meio
de vários encontros em Ponta Grossa. Nesta integração, foi fundamental a
atuação das companheiras Loeli, de Ponta Grossa e Gisa, de Cascavel.
Conseguimos, com a ajuda de ambas, contar com a presença de um nú-
mero significativo de associados e seus convidados que vieram de Casca-
vel e Ponta Grossa para o almoço de confraternização de fim de ano.

• Alcançamos a expressiva marca de 930 associados.
Com o término do biênio 2006/2007, na Assembléia Geral Ordinária

realizada no dia 28 de novembro, aconteceu a eleição da Diretoria para
o biênio 2008/2009. A Chapa Família Telepariana (renovada) foi re-eleita
para mais um mandato, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2008.

Neste número, estamos encartando uma pesquisa de opinião sobre os
serviços prestados pela Astelpar, Fundações e Planos de Saúde, com a
intenção de melhor orientar os nossos planos de ação para o próximo
biênio. Participe, dê a sua opinião a respeito dos serviços da Astelpar.

Os membros da Diretoria agradecem a todos os associados pela vali-
osíssima colaboração no biênio 2006/2007, bem como pela confiança de-
positada com a reeleição da chapa Família Telepariana, esperando con-
tar com a mesma colaboração dos associados para o próximo biênio.

Também reafirmamos o compromisso de continuar administrando
a Astelpar de forma austera e criteriosa, defendendo os
direitos dos associados junto às Fundações que admi-
nistram os nossos Planos de Previdência.

Desejamos um Feliz Natal e um Próspero 2008 a
todos os associados e seus familiares.

A Diretoria

Astelpar, a união de forças!

Reunidos em Assembléia no dia 22/10/07, os empregados e aposentados, lidera-
dos pelo Sinttel, aprovaram por ampla maioria dos presentes, a proposta da empresa
de reajuste de salários e benefícios com segue:

VEJA OS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS ABRANGIDOS NAS CONDIÇÕES
DO TERMO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ATÍPICA – TRCA

• Reajuste das aposentadorias acrescidas com as complementações, a partir de
1º de Dezembro de 2007, mediante correção com índices percentuais indicados na
tabela abaixo, aplicáveis as respectivas faixas.

Faixas Salariais ............................ % Reajuste – 1º/12/2007
Até R$ 8.000,00 ............................ 5,0%
Acima de R$ 8.000,00 .................. Fixo de R$ 400,00

• Veja os demais benefícios para os aposentados:
a) Cesta Básica no valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), através

de tíquete alimentação.
b) Abono no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), através de tíquete alimenta-

ção mediante crédito em 30 de novembro de 2007.
c) Auxílio Medicamento, extensivo aos cônjuges, exclusivamente para remédios

de uso continuado, cuja necessidade deverá ser demonstrada por meio de receita e
laudo médico, aprovado pelo Serviço respectivo da Brasil Telecom – Filial Paraná,
efetivando-se o pagamento do auxílio mediante apresentação das Notas Fiscais res-
pectivas.

d) Parágrafo único – O Auxílio Medicamento será extensivo ao cônjuge viúvo
por mais 60 (sessenta) dias após o falecimento do beneficiário titular.

A Fundação 14 informou em 11/12/2007 os reajustes e datas que entram em vigor
dos Planos que ela administra, a saber:

Plano PBS-TCS
Salários Dezembro/07
Benefícios em BD Variação positiva do INPC*
*Divulgado em novembro de 2007 INPC = 4,79%

Planos: PBT-BrT – Conforme ACT da Patrocinadora
Salários (SRB´s) Janeiro/08
Até R$ 8.000,00 5,00%
Acima de R$ 8.000,00 Fixo R$400,00

Plano TCSPREV
Janeiro/08

Benefícios em CD Recálculo Atuarial
Benefícios SALDADO Variação positiva do INPC*
*Divulgado em novembro de 2007 INPC =4,79%

Reajustes dos Planos da Fundação Sistel
Até o encerramento da presente edição não havia sido informado, assim que

recebermos a confirmação publicaremos no nosso site.

Reajustes dos Planos do HSBC
Até o encerramento da presente edição não havia sido informado, assim que

recebermos a confirmação a publicaremos no nosso site.

   A Diretoria da Astelpar, em nome de todos os associados, agradece ao Sinttel
pelo empenho nas negociações de mais este acordo coletivo, que beneficia os apo-
sentados, mantendo e melhorando as vantagens conseguidas.

ANO VIII - nº 45 – dezembro/2007

Redação
Pedroair José Buest

Lis Gabardo Waluszko
Cobertura Fotográfica

Enrique Aramburo
Arquivo Astelpar

Arte-Final, Diagramação e Impressão
Editora Helvética Ltda.

Rua Des. Westphalen, 3047
Fone (01441)3332-7224 Curitiba PR

Produção,
Edição e Responsabilidade
Associação dos Aposentados

e Pensionistas do
Setor de Telecomunicações

no Paraná - Astelpar
Rua Vol. da Pátria, 368

4º and., sala 405
CEP 80020-010 Curitiba PR

Tel./Fax: (01441) 3224-2367 e
3224-8439

e-mail: astelpar@astelpar.org.br
site: www.astelpar.org.br



ASTELPAR informaCuritiba, Dezembro/2007 3

Almoço de Final de Ano

O sucesso da festa: os associados!

O dia 8 de dezembro foi um dia
especial para os associados da As-
telpar!

Às 12 horas um número significa-
tivo de aposentados já confraterniza-
va com os amigos, comemorando
mais um ano de realizações e dese-
jando que o próximo ano seja de
muita alegria,  e saúde.

O número expressivo de 315 as-
sociados e familiares que compare-
ceu ao Restaurante Dom Antônio,
em Santa Felicidade, engrandeceu
esta já tradicional festa.

Tudo foi preparado com muito
esmero, cuidando para que  a festa
fosse coroada de pleno êxito.

Nesta ocasião, a Associação
apresentou a nova Diretoria que irá
gerir a entidade no biênio 2008/9.

Após o almoço, aconteceu o es-
perado sorteio de brindes entre os
presentes, tornando o final do en-
contro uma sucessão de alegrias e
emoções a cada instante.

Destacamos e agradecemos a
presença de todos, especialmente
dos associados de Ponta Grossa e de
Cascavel, que se deslocaram de
suas cidades e vieram em caravana
prestigiar este evento. Todos,    muito
alegres e simpáticos, deram um co-
lorido especial à nossa festa.

AGRADECIMENTOS
A Astelpar agradece aos seus co-

laboradores e anunciantes, que pro-
porcionaram aos nossos associados
uma alegria a mais, com os brindes
ofertados para sorteio:

Álido Lorenzato
BrasilTelecom
Caravana de Associados
de Ponta Grossa
Cláudio Straube
Clinióculos
Ítalo Piccolotto
Multicomputer
Nextel
Ótica das Famílias
Regina Rosenau e Flavio Bienert
Sidnei Machado &
Advogados Associados
Sinttel-Pr
Super Seg
Tim

Veja nos flagrantes que  publica-
mos nesta página e nas páginas 4 e
5, a alegria da Festa de Final de Ano.

Esperamos vocês nos próximos
eventos da Astelpar.

Feliz Natal!Feliz Ano Novo!



ASTELPAR informa4 Curitiba, Dezembro/2007

Você fez a alegria desta festa!
Veja mais fotos no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Almoço de Final de Ano
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Emoção no reencontro de amigos!

REFORMADORA DIPLOMATA LTDA.
GILMAR MALUCELLI

41 anos de tradição em:
Fabricação, Modificação
e Reforma de estofados.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
GARANTIA DE UM ANO
PAGAMENTOS EM 3X SEM JUROS

Escrit ório - Visconde do Rio Branco, 1171 - Sala 903 - Fone: 3232-8253
F ábrica - Almirante Tamandar é - Cel.: 9927-9743

Veja mais fotos no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Almoço de Final de Ano
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Participe dos passeios da Astelpar!

Comunicação Social

Quando se fala em Foz do Iguaçu,sempre vem
a nossa cabeça compras no Paraguai, e claro,
desta vez não foi diferente.

Saímos de Curitiba na manhã de 5ª feira, pois
a viagem a pedido dos participantes foi realizada
durante o dia. Tivemos uma viagem tranqüila, com
parada para almoço e para aquelas paradas “téc-
nicas”.

Chegamos em Foz e fomos direto ao Restau-
rante Don Cabral, onde tivemos um jantar mara-
vilhoso, muito bem servido num buffet onde foi
difícil fazer a escolha do que gostaríamos de co-
mer, pois era muito bem elaborado e com atendi-
mento esmerado.

Fomos acomodados no Hotel Bella Itália, e
devidamente encaminhados aos nossos aposen-
tos, pois estávamos todos exaustos.

No dia seguinte, após o café da manhã, nosso
passeio foi para as compras no Paraguai, onde
passamos todo o dia, com direito a compras e mais
compras ....

Já no sábado, após outro maravilhoso café, to-
mamos o rumo da Argentina para conhecermos o
Parque Nacional Iguazú.

Nesse parque, onde o percurso é feito por trens,
tem passagens por passarelas acima do rio, pro-
porcionando um espetáculo maravilhoso, diferente
do lado brasileiro e que emociona  todos seus vi-
sitantes. Para o passeio nesse parque, o grupo foi
dividido em dois; um para os corajosos que se
aventuraram em fazer um passeio de barco atra-
vés da Garganta do Diabo, e o outro grupo que
preferiu o passeio mais tranqüilo, mas não menos
emocionante, através das passarelas sobre o rio e
suas cataratas até a Garganta do Diabo.

Foi um dia que não será esquecido pelos visi-
tantes! E claro, fomos filmados durante o passeio
e a fita, motivo de muitos risos na viagem de vol-
ta, está à disposição dos participantes na Astel-
par.

Foram feitas compras no lado argentino (Vi-
nhos, queijos, azeitonas, pêssegos, frutas secas e
muitas outras compras) e também uma breve pa-
rada no Duty Free, para comprarmos produtos
importados. No domingo, último dia de nossa es-
tada em Foz do Iguaçu, após deixarmos o hotel,
fomos visitar o Parque Nacional do Iguaçu – lado
brasileiro.  Aqui também nos dividimos em dois
grupos, um foi para as Cataratas e outro para o
Parque das Aves. Todos ficaram encantados com
os passeios.

Após o almoço no Restaurante Maringá, refe-
rência em peixes, iniciamos o retorno a Curitiba,
onde chegamos no início da madrugada de 2ª fei-
ra, dia 26 de Novembro.

Como não poderia deixar de ser, o assunto de
nossa viagem de retorno foram às visitas no lado
brasileiro, paraguaio e argentino, onde todos fi-
caram maravilhados com o que viram e sempre
com a promessa de breve retorno.

Durante o trajeto de volta tivemos a exibição
do filme feito no Parque Nacional Iguazú, onde
todos foram artistas!

Lis Gabardo Waluszko

Viagem à Foz do Iguaçu
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Venha viajar com os amigos!
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Eleições de Diretoria na Astelpar

Participe das atividades da Astelpar!

Dia 28 de novembro, às 15 horas, foi realizada na sede da Astel-
par, em Curitiba, a Assembléia Geral Ordinária, com a finalidade
de eleger a Diretoria da entidade para o próximo biênio 2008/9.

Por aclamação, a Assembléia aprovou a chapa Família Telepa-
riana para conduzir os destinos da Associação. Veja a seguir a com-
posição da Diretoria eleita.

Diretoria
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

Conselho Fiscal:
Pedroair José Buest
Mariovani Carsten Cervi
Luiz Olivier Cesar Scheffer

Suplentes do Conselho Fiscal
Liberato da Costa
Valdir Barbosa Campos
Terezinha Ferraz de Oliveira

Aos companheiros que irão dirigir a Astelpar até Dezembro de
2009, os sinceros votos de sucesso neste novo biênio.

Nesta edição, você está rece-
bendo um formulário de pesquisa
de opinião.

Com sua colaboração no pre-
enchimento e devolução para a
Astelpar, você estará auxiliando o
plano de trabalho da nova Direto-
ria, eleita para o biênio 2008/2009.

Solicitamos a colaboração de
nossos associados no preenchi-
mento de todas as perguntas, dêem

Coluna do Associado

ATENÇÃO! PESQUISA DE OPINIÃO
sugestões, façam criticas para me-
lhorar aqueles pontos julgados fa-
lhos.

Solicitamos, principalmente,
aos associados que utilizam o
PAMA ou PAMA-PCE, que não
deixem de responder as questões
relativas à área da saúde, para que
encaminhemos estas respostas e rei-
vindicações ás respectivas Funda-
ções.

Falecimento
A Astelpar cumpre o doloroso dever de anunciar o falecimento de:

Frederico Coradin *23/5/1931 +15/11/2007.

Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar

Como aposentado também tem
férias, principalmente no verão,
propomos alguns desafios para vo-
cês:

1º DESAFIO
  Oito times participam de um

campeonato de futebol na série B.
Os 4 melhores colocados serão

promovidos para a série A.
O sistema adotado é aquele no

qual todos jogam contra todos, e só
tem o jogo de ida; isto é, não tem o
jogo de volta. Portanto, 2 times só
se enfrentam uma única vez.

Em caso de vitória, o time ga-
nha 2 pontos; no caso de empate,
ganha 1 ponto; em caso de derro-
ta, o time não ganha pontos.

Qual é a quantidade mínima de
pontos, de tal forma que o time te-
nha assegurada a sua promoção
para a série A?

2º DESAFIO
Quantas vezes por dia os

Curtas & Finas
ponteiros de um relógio formam
um ângulo de 90º (noventa
graus)?

Considere o dia de 24 horas e
considere apenas o ponteiro das
horas e o ponteiro dos minutos.

3º DESAFIO
Um aluno recebe R$ 3,00 por

problema que acerta e paga R$
2,00 por problema que erra. Fez
50 problemas e recebeu R$
85,00.

Quantos problema o aluno
acertou?

4º DESAFIO
Tenho que distribuir entre al-

guns meninos uma certa quantia.
Se der R$ 5,00 a cada menino

ficarei com R$ 12,00 e se der R$
8,00 faltam-me R$ 6,00.

Quantos são os meninos e qual
a quantia que tenho?

Colaboração do
Luiz Carlos Gomes
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Ligue para seus amigos no aniversário.

Coluna da Saudade Viver e Bem-Estar

Clínica e Cirurgia
de 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

O Grupo ECO é um clube de
adeptos do futebol formado por ex-
empregados da Telepar e amigos
convidados.

Foi fundado em 5 de outubro
de 1987, por 25 colegas de traba-
lho, que se reuniam para jogar fu-
tebol uma vez por semana.

Constituído por colegas da Di-
retoria Financeira da Telepar, estes
atletas sentiram a necessidade de
se organizar e então criaram o
ECO, cujas letras significam Econo-
mia, Contabilidade e Orçamento,
que eram os três departamentos da
DEF.

Com Estatuto, regras de partici-
pação e dos jogos, estes desportis-
tas se reúnem toda a sexta-feira no
Bola Murcha em Santa Felicidade
para praticar o futebol, e depois sa-
borear a comida feita por uma du-
pla, numa escala que atinge a to-
dos.

GRUPO ECO
20 anos de confraternização

Vários componentes do ECO
são conhecidos nossos: Toso, Bar-
ba, Veneri, Marcão, Cunha, Ivobel,
Pedroair, Ivobel, Gersão, Edson,
China, Alberto, Gerson, Gersinho,
Luisinho, Doroteu, Schimidt e Tu-
reck.

Apesar da idade, pois muitos já
passaram dos 50 e alguns até dos
60 anos, lá estão eles tentando ain-
da dominar a bola.

Além de ser um momento para
a prática de um esporte, eles prati-
cam algo que é muito salutar: o
convívio entre os amigos.

Essa relação de amizade entre
eles frutificou, e o Grupo ECO co-
memorou em outubro o seu 20º ani-
versário, com uma viagem para o
Hotel Estância Ribeirão Grande,
Jaraguá do Sul – SC.

Ao Grupo ECO, que reúne vári-
os associados aposentados, os nos-
sos parabéns por esta data comemo-
rativa.

Muitos dias de sol. Muitas tardes que sugerem um passeio.
Roupas leves e uma brisa suave que lembra a praia. As bebidas
geladas. O sorvete. Caminhadas. Passeio no shopping.  Com-
pras de Natal.

Enfim, é o começo do verão.
Vamos aproveitar bem esta temporada que convida para pas-

seios e caminhadas. Desfrute dos belos dias, da paisagem flori-
da, das árvores frondosas que temos em nossas cidades. Do
canto dos pássaros, alegres pela estação que oferece muita co-
mida, bem como com os namoros que os levam a multiplicar-
se. Aliás, como tem passarinhos hoje em dia nas cidades.

É importante que todos tomem cuidado com o sol que pode
ser perigoso se tomado em excesso. Tem hora para ficarmos ao
sol, à sombra e para passeios em locais abrigados, como os
shoppings. Se for à praia, tome mais cuidado com o sol, pois lá
nos distraímos e esquecemos do seu perigo.

Não esqueça de tomar bastante líquido. Nestes dias de ca-
lor, principalmente as pessoas da terceira idade, que precisam
repor a perda de líquidos com uma maior freqüência.

Tome muita água, sucos e se proteja do sol com bonés, cha-
péus, e não esqueça do óculos de sol para proteger os olhos.

O protetor solar é necessário e indispensável, se a exposi-
ção ao sol for demorada. Para não esquecer, já saia de casa
com o protetor aplicado.

A alimentação deve ser leve, sempre adequada ao horário e
ao momento em que você está fazendo a refeição.

No mais, curta o verão!
Atenção: Sempre busque orientação médica. Caso você te-

nha qualquer problema com o sol, com as doenças típicas do
verão, ou qualquer dúvida com relação à sua pele, procure um
médico especializado. Não fique em dúvida!

Aproveite o verão!

• A filha de Shakespeare era
analfabeta.

• Um bilhão de segundos equi-
vale a 31,7 anos.

• Uma gota de óleo torna 25 li-
tros de água imprópria para o consu-
mo.

• Ovelhas não bebem água cor-
rente.

Curiosidades
• O crânio tem 29 ossos.

• Os americanos gastam mais
com comida de cachorro que com
comida de bebê..

• Rir durante o dia faz com que
você durma melhor à noite.

• O Alasca é o estado america-
no aonde o maior percentual de pes-
soas vai a pé para o trabalho.
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Atualize-se! acesse o site da Astelpar!

Astelpar firma Convênios de Seguros Jantar Mensal

No dia 30 de novembro, foi assinado o con-
vênio entre a Astelpar e a Liberty Seguros, ope-
racionalizado pela Super Seg abrangendo o seg-
mento de automóvel e incêndio. Na ocasião da
assinatura, o Astelpar Informa entrevistou nosso
presidente, Enrique Aramburo sobre as vanta-
gens deste novo convênio.

Astelpar Informa - Presidente, quais as van-
tagens que este convênio oferece aos Associa-
dos?

Aramburo - Este tipo de convênio é um be-
neficio exclusivo para empresas, agora também
estendido aos associados da Astelpar. O seguro
de automóveis com a Liberty Seguros, tem a
vantagem em relação ao preço que em média é
mais barato que o mercado e oferece cobertu-
ras maiores. O parcelamento pode ser feito em
até 11 vezes, sem juros, e em caso de sinistro,
carro reserva gratuito por 07 dias..

Astelpar Informa – Quem pode participar
deste convênio?

Aramburo – Os associados da Astelpar, côn-
juges, filhos e pais. O filho, mesmo casado, tem
direito de fazer seguro por esta apólice também.

Astelpar Informa – Este convênio é só para
associados da capital?

Aramburo – A Astelpar possui um grande nú-
mero de associados residentes no interior, e em
outros Estados da Federação, desta forma o nos-
so convênio contempla o associado em qual-
quer cidade do país, e os mesmos poderão ser
formalizados por e-mail ou por fax.

Astelpar Informa – É fácil solicitar um orça-
mento pelo convênio?

Aramburo – Sim, é bastante fácil, basta dis-
car (41) 3336-1414, ou pelo e-mail-:
supersegbt@terra.com.br

Astelpar Informa - Este convênio abrange
também seguro de vida?

Aramburo - Este convênio com a Liberty Se-
guros abrange o segmento de automóvel e in-
cêndio. Quero ressaltar que a Astelpar já man-
tém uma apólice de seguro de vida em grupo
com a Companhia Sul América, e o Associado,
cônjuge ou filhos de associados podem partici-
par desta apólice, desde que tenham menos de
60 sessenta anos de idade.

Veja as novidades
em seu benefício

A primeira terça-feira de cada mês é um mo-
mento sempre esperado pelos associados, que se
reúnem para o Jantar Mensal da Astelpar.

Lá na Churrascaria Paiol, saboreando uma

Um homem tinha quatro filhos.
Ele queria que seus filhos aprendessem a

não julgar as coisas de modo apressado, por
isso, ele mandou cada um em uma viagem,
para observar uma Pereira que estava planta-
da em um distante local.

O primeiro filho foi lá no Inverno, o segun-
do na Primavera, o terceiro no Verão, e o quar-
to e mais jovem, no Outono.

Quando todos eles partiram, e retornaram,
ele os reuniu, e pediu que cada um descreves-
se o que tinham visto.

O primeiro filho disse que a árvore era feia,
torta e retorcida.

O segundo filho disse que não, que ela era
recoberta de botões verdes, e cheia de promes-
sas.

O terceiro filho discordou; disse que ela es-
tava coberta de flores, que tinham um cheiro
tão doce e eram tão bonitas, que ele arriscaria
dizer que eram a coisa mais graciosa que ele
jamais tinha visto.

O último filho discordou de todos eles; ele

Veja mais fotos no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

deliciosa refeição, os amigos se encontram para
mais uma reunião de alegria e muita conversa.

Veja aqui alguns flagrantes do último jantar.

As estações
disse que a árvore estava carregada e arquea-
da, cheia de frutas, vida e promessas...

O homem então explicou a seus filhos que
todos eles estavam certos, porque eles haviam
visto apenas uma estação da vida da árvore...

Ele falou que não se pode julgar uma árvo-
re, ou uma pessoa, por apenas uma estação, e
que a essência de quem eles são, e o prazer, a
alegria e o amor que vêm daquela vida podem
apenas ser medidos ao final, quando todas as
estações estão completas.

Se você desistir quando for Inverno, você
perderá a promessa da Primavera, a beleza de
seu Verão, a expectativa do Outono.

Não permita que a dor de uma estação des-
trua a alegria de todas as outras.

Não julgue a vida apenas por uma estação
difícil.

Persevere através dos caminhos difíceis, e
melhores tempos certamente virão de uma hora
para a outra!!!

Autoria desconhecida
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Venha à Festa dos Aniversariantes do mês!

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo

Lentes e Armações
Preços especiais para
associados da Astelpar

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

Fone: 3232-2560

Festa dos Aniversariantes

Veja mais fotos no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

É só alegria! Parabéns, abraços, sorrisos, en-
contros, tudo isso é felicidade que se propaga
entre os associados em toda a última quarta-
feira de cada mês.

Os aposentados e familiares são recebidos
pela Berenice, Diretora de Comunicação So-
cial  e por voluntárias que ajudam na organi-
zação da Festa dos Aniversariantes do mês.

O ambiente, especialmente preparado para
a festa, tem no seu centro o foco da atenção
dos aniversariantes. Lá está o bolo de aniver-
sário, os salgadinhos e os refrigerantes.

Cantado o parabéns pelos presentes, só resta
a todos se deliciar na farta mesa.

Fazemos um destaque para a alegria do
encontro que todos os meses se renova. A cada
aniversário mensal, uma legião de associados
surge para reencontrar os amigos.

Parabéns a todos os aniversariantes!
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Atenção! Atendimento da
Astelpar no Final do Ano

FELIZ ANO NOVO!

Aniversariantes
Aqui estão os amigos que receberão

um abraço especial num momento espe-
cial de suas vidas. Anote o dia e ligue.
Ele (a) ficará muito feliz.

FELIZ ANIVERSÁRIO A TODOS ES-
TES NOSSOS AMIGOS!

Do mês de dezembro: Erci de Almei-
da Massaroth(1) Rosiglei Maria Preco-
ma(1) Sebastião Alves Costa(2) Áurea
Soares(3) Balbino Paulo de Souza(3) Os-
valdo Leviski(3) Paulo Henrique Bettes(4)
Gerson Araújo Guimarães(6) Neris Linha-
res(6) Aloísio Figura(8) Julio César de Sou-
za(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) Sergio Po-
letti(9) Adevanzir Padilha de Siqueira(10)
Antonio Guerra Machado(10) Jocelin Pin-
to Ferreira Filho(10) José Osvaldo Togna-
to(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) Baltalzel Picus-
sa(13) Manuel Baltazar Muniz(13) Nel-
son Kuminek(13) Alberto de  Oliveira e
Silva(14) José Prudencio(14) Zenaide da
Silva(15) Numa de Oliveira(16) Reinaldo
Oliveira Rocha(17) Socrates Elias de Cam-
pos Sarlas(17) Antonio Dirceu Koto-
wey(18) João Primak(18) Angelo Schio-
chet(19) Inez Muchinski(19) José Augus-
to Cordeiro de Souza(20) Wilson Borto-
lotto(20) Karl Heinz Neufeld(21) Tereza
Ramos da Silva(21) Dorcas Alves da Cu-
nha(22) João Batista de Medeiros Sou-
to(22) Laurinda das Neves R. da Silva(22)
Celso Yoshitaka Tsukuda(23) Gervasio
Mendes(23) Ivo Glauco Forneck(24) Mas-
sashi Hayashi(24) Lauro Hammerschmi-
dt(25) Raymundo Kurart Gatzke(25) Alen-
car José Tortelli(26) Leonor de Oliveira
Freski(26) Alfredo Ferreira Duarte(27)
Carmelia Agge Frohlich(27) Eugenia Ste-
fanovicz(27) Ana Maria Bogusz(28) Jair
Paulino(28) Geraldo Sales da Silva(28)
João Natálio da Cruz(28) Ediler Arnaez
Gimenez(29) Homero Tabajara Lourei-
ro(29) Rosicler Cleri Moreschi(31).

Do mês de janeiro: Francisca Macha-
do(1) Jesus Custódio da Silva(1) Honora-
tinho Correia de Moura(2) Ivo Padilha dos
Santos(2) Lorena Tereza Valentin(2) Tel-
ma Regina Demantova(2) Celina Guima-
rães Slobodzian(3) Maria Helena Li-
ceski(3) Tadeu Busnardo(3) Ines Santos de
Melo Souza(5) Rivadar da Silva Souza(5)
Claudete Renei Gosdal(3) Dorilde Tere-
zinha Lazzari(6) Adelino  Schafachek(7)
Edenor Moacyr Klaumann(7) José Osmir
Fiorelli(7) Oscar Nunes da Motta(7) Hen-
ry Carlos Pantarolli(8) José Atair Casta-
nharo(8) Luiz Carlos Domanski(8) Bene-
dito de J. A. Ferreira(9) Henrique Sinkie-
vicz(9) Orlando Kubo(9) Silvio Roberto
Prestes de Paula(9) Hilário Fier(10) Rai-
mundo Nonato dos Santos(10) Aguinaldo
Auesvalt(11) Ana América Feijó Macha-
do(11) João Antonio Pinto(11) Maria de
Lourdes Francisca de Oliveira(11) Pedro
Barriquello Filho(11) Vicente de Oliveira
Guimarães(11) Estevão Roberto Rosa-
linski(12) Leopoldina Elvira Reis Leal Fer-
reira(12) Wilson Hitoshi Yokogawa(12)
Antonio Baluta (13) José Dirceu Rodri-
gues(13) Orlando Guidelli(13) Eduardo
João Sztyber(14) Ligia Maria Salmoria(14)
Alberto Lopez(15) Grace Lorena Rey-
naud(16) Sérgio Antonio Portela(16) Mar-
ciano Juliano Rubel(17) Marie Wagner
Kummrow(17) Paulo Arruda Bond(17) Abi-
riah Mattozo da Silva(18) Airton Colaço
Fernandes(18) Cleide Ferreira dos San-

tos(18) Luiz Carlos Gomes(18) Renato Se-
bastião de Almeida Fernandes(18) Arnal-
do Buse(19) Francisca Arnaud Lopes(19)
Guy Pereira de Almeida(19) Homero Oli-
veira de Medeiros(19) Huberto Simons(19)
Ines Berton(19) José Augusto Jensen(19)
Manoel Cardoso Prestes I(19) Nancy
Back(19) Neide Giraldes Manenti(19)
Antonio Carlos Chalusniaki(20) Emilia
Setuko Okabe(20) Mari Lucia Rodrigues
da Costa(20) Ivete D’Agostin(21) Admar
Stratmann(22) Ephrain Guilherme Neit-
zke(22) Miguel Quirino Barbosa Net-
to(22) Schuber dos Santos Gouvêa(22) Car-
los Mauricio Deschamps Brandão(23)
Edith Dolata(23) Floreswaldo Forbech(23)
Luiz Antonio Bastos Cunha(23) Orlando
Penteado de Avila(23) Lorival Jensen(24)
Antonio Fernando Alves Rodrigues(25)
Francisco F. Silva Sobrinho(25) José Par-
ra Sanches(25) Katsuto Shima(25) Mauri-
cio Meira(25) Yuçuke Takano(25) Dirceu
dos Santos Odorico(28) Antonio Cardozo
Prestes II(29) Carolina Bueno(29) Izonia
Dias Machado(29) José Antonio Alves(29)
Dalila Caillet de Lima(30) Dinah Araujo
Quirino(30) Ivo Geraldo Lettnin Schia-
von(30) Ruy Ciola(30) Adelina Morilha
da Silva(31) Antonio Rene dos Santos(31)
Edmundo Nery de Moraes(31).

Do mês de fevereiro: Leoni Terezi-
nha Ogrysko(1) Luci Lamar Perly Regis(1)
Sebastião Ribeiro da Silva(1) Maria Lu-
cia Marques Bom(2) Dinarte Monteiro da
Fonseca(3) Helio de Jesus Silva(3) Mar-
garida Manfron(3) Carlos Roberto Gaens-
ly(4) Gelci Coimbra Catroli(4) Jurandir dos
Santos Fagundes(4) Juvenal Ronchi(4)
Normando Lugarini(4) Antonio Alves da
Maia(5) Antonio Mormul(5) Leuri Nelson
de Pauli(5) Maria Martinez Lustosa(5)
Pedro Marcelino Lopes(5) Roseli Pereira
de Carvalho(5) Rosicleia Bergmann Sou-
za(5) Acir Fagundes(6) Dulce Trevisani(7)
Ellena Maria Cebulski Jurkow(7) Hende
Arlete Jambay(7) Lize Cooper(7) Maria
Doraci Machado(7) Lauro Neves(8) Ma-
ria de Lourdes S. Diniz(8) Sebastião de
Oliveira Santos(8) Ceulity Oldy Merlin(9)
Maria de Lourdes Bellochio(9) Albertina
Baiocco Maulin(10) Neiva Mattos
Sava(10) Elizabeth Santos Porto(11) An-
tonio Lauri dos Santos(12) Dilma Xavier
de Lima(12) Eunice Marques F. dos San-
tos(12) Haroldo Cordeiro Filho(12) Mira-
val de Souza(12) Odila Morlotti Mace-
do(12) Antonio Cezar Marcondes(13)
Helio Bizzotto Guimarães(13) Sonia Ma-
ria Moreno(13) Claudia Azevedo(14) Cely
dos Reis Siqueira(15)  Domingos de Lima
Ramos(15)  Edson Pedro da Silva(16) Eu-
gen Socher(16) Maria Tereza Correa(16)
Odette Diesner Molinari(16) Albino Skro-
ch(18) Carlos Martinesco(18) Dora Ignez
Martins Peruzzaro(18) Serino de Olivei-
ra(18) Mafalda Moreira dos Santos(19)
Mercedes Izabel Favreto Paim(19) Nar-
bal Pereira Figueiredo(19) Verner Reinhold
Boldeke(19) Luiz Tito Schlotag(20) Luzia
Florencia Pimentel(20) Elson Juvenal Pin-
to Loureiro(21) Paul Firedrich E. V. Kno-
blauch(21) Tarciso Severiano da Costa(21)
Adriano Correa do Nascimento(22) He-
lio Yunes Portiolli(22) José Ruda(22) Lo-
reni Gehlen(22) Terezinha dos Santos
Mugnaini(22) Adoniro Prieto Mathias(23)
Antonio de Paula Lopes(23) Assis da Sil-
va Pereira(23) Nelson Boetger(23) Con-
suelo Camacho Camacho(24) Iladir Vei-
ga Dias(24) Alcides Siqueira Bueno(25)
Attilio Girello(25) Braulio José Simões(25)
Marli Wosne(25) Norton Gemail(25) An-
tonio Rosa da Luz(26) Benedito Gonçal-
ves de  Castilho(27) Marilda Haffermann
Mesquita(27) Silvia Figueira Gritz(28)
Veronica Maria Fenrich(29).

Não freqüente a sua associação, quando for lá, procure
algo para reclamar.

Se comparecer a qualquer atividade, encontre falhas no
trabalho de quem está lutando pelos interesses da comuni-
dade.

Nunca aceite uma incumbência, lembre-se de que é mais
fácil criticar do que realizar.

Se a Diretoria pedir a sua opinião sobre um importante
assunto, responda que não tem nada a dizer e depois espa-
lhe como deveriam ser as coisas.

Não faça mais do que o absolutamente necessário, po-
rém, quando os Diretores estiverem trabalhando com boa
vontade e interesse para que tudo corra bem, afirme que sua
Associação está dominada por um grupinho.

Não leia o informativo da sua Associação e muito menos
os comunicados. Afirme que ambos não publicam nada de
interessante, melhor ainda, diga que não os recebe regular-
mente.

Se for convidado para qualquer cargo, recuse alegando
falta de tempo e depois critique com afirmações do tipo “Esta
turma quer é ficar sempre nos cargos...”

Quando tiver divergência com um Diretor, procure com
toda intensidade vingar-se. Abra um processo ético e envie
cartas ao quadro social com acusações pesadas à Diretoria.

Sugira, insista e cobre a realização de atividades sócio-
culturais. Quando a associação realizá-las, não se inscreva e
nem compareça.

Se receber um questionário da associação, solicitando su-
gestões, não o preencha e, se a Diretoria não adivinhar as
suas idéias e pontos de vista, critique e espalhe a todos que é
ignorado.

Após toda a colaboração espontânea, quando cessarem
as publicações, as reuniões, o lazer e todas as demais ativi-
dades, enfim, quando sua Associação morrer, estufe o peito
e afirme com orgulho:

Eu não disse?

De um autor desconhecido, mas esclarecido

Devido às festas de Natal e Ano Novo, a Astelpar encerrará o
atendimento dia 21/12/2007 e reiniciará as atividades no dia 02/
01/2008.

Sugerimos a todos que antecipem as suas solicitações de me-
dicamento até o dia 21/12.

As notas de medicamentos do mês de Janeiro 2008, poderão
serem enviadas à Astelpar até o dia 11/01/2008.

Como matar uma associação


