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Candidatos da
Astelpar vencem
a eleição da
Fundação 14!
Atendendo à convocação das suas Associações,
os associados-eleitores tiveram significativa
participação nas eleições, representando 48,51%
dos votos.
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P E N S A M E N T O
Não andes na minha frente, eu poderia não te seguir.
Não andes atrás de mim, eu não saberia te conduzir.
Anda a meu lado, e seremos sempre amigos! (Anônimo chinês)

Remetente: 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

VENHA PASSEAR
COM OS AMIGOS!
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niciamos o ano com uma marca significativa. O “Astelpar Infor-
ma”, que é o principal veículo de comunicação entre a Diretoria e
o quadro de associados, chega ao número 50, tendo sido publica-

do de forma ininterrupta desde 1999.
   Em dezembro último, tivemos o Almoço de Confraternização de fim

de ano, com um comparecimento maciço de associados e familiares, in-
cluindo um grupo animado de associados de Ponta Grossa.

   Mais uma vez os associados deram mostra do prestígio às ações da
Diretoria da Astelpar, se fazendo presenteS a este evento, que foi conside-
rado maravilhoso por muitos. Agradecemos a todos por mais este apoio
às nossas promoções.

   Em fevereiro, realizaram-se as primeiras eleições dos representan-
tes, dos Assistidos e dos Participantes, ao Conselho Deliberativo e ao
Conselho Fiscal da Fundação 14. Tivemos uma participação entusiasma-
da dos nossos associados e assistidos daquela Fundação, com um com-
parecimento maciço  às urnas. Todos quiseram exercer o direito de final-
mente escolher, de forma democrática, os seus representantes nos Conse-
lhos.

   Foram eleitos os candidatos que desempenham ou desempenharam
atividades na Associação, numa demonstração de reconhecimento do com-
promisso da Astelpar com os aposentados, e que estarão nos Conselhos
para bem representá-los, conforme a proposta de campanha.

   A Diretoria da Astelpar agradece o empenho e a grande votação dada
aos candidatos-associados da  Astelpar.

   Em abril, teremos as eleições dos representantes, dos Assistidos e
Participantes, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal da Funda-
ção Sistel.  As associações de aposentados, por meio da Fenapas, já ins-
creveram a Chapa Nº1, que concorrerá à re-eleição. A Astelpar está re-
presentada nesta Chapa pelo colega  Luiz Fernando Torres Cardozo.

   A participação de todos os eleitores (PBS-A e Tripartites) é muito im-
portante! Ao integrarmos o Conselho Deliberativo e Fiscal da Sistel, par-
ticiparemos na definição dos rumos da Fundação e no acompanhamento
e fiscalização das suas atividades.

   Finalmente, em 9 de janeiro de 2009, concretizou-se a aquisição da
BrasilTelecom pela Oi. Como reflexo imediato, a Diretoria Executiva da
Fundação 14 foi substituída pelos mesmos integrantes da Diretoria da
Fundação Atlântico, acumulando também a Direção da Fundação
BrTPREV.

   A Astelpar está atenta aos acontecimentos que envolvam os direitos
dos seus associados, dando-lhes o devido apoio para enfrentar os desafi-
os neste novo contexto.

   Neste inicio de 2009, evidenciou-se a força dos nossos associados,
unidos num objetivo comum, e a importância da Associação na defesa
dos seus direitos de uma forma consciente e efetiva.

Astelpar, a união de forças!

A Diretoria

Acordo
Coletivo TIM
- 2009/2010 -

   Os trabalhadores da TIM SUL
em Assembléia Geral realizada no
dia 10/12/2008, às 18 horas, nas ci-
dades de Curitiba, Cascavel e
Maringá, aprovaram pela maioria de
votos dos presentes a proposta, ne-
gociada pelo Sinttel com a Empre-
sa, para o Acordo Coletivo de Tra-
balho de 2008/2010.

A seguir alguns itens do acordo:

Reajuste Salarial
De 6 % para os salários até R$

4.000,00 a partir de 1º de julho de
2009, e para os ditos salários, será
aplicado o valor fixo de R$ 240,00,
incorporado ao salário a partir de
julho.

Abono indenizatório
De 70% do salário nominal até

R$ 4.000,00, e para os referidos sa-
lários, o abono será de R$ 2.800,00.

Abono indenizatório de 10% do
salário nominal, para todos os tra-
balhadores da TIM que não terão
redução de jornada de trabalho.

PLR – Para TIM SUL
e TIM NE será de 1,8

salários.
Obs. Os valores do abonos e da

PLR serão somados e o pagamento
efetuado de 80% até 31/12/2008 e
o restante até 30/06/2009.

NOTA  - Os demais itens do acor-
do podem ser vistos no site do Sin-
dicato: www.sinttel.com.br

Issam Farhat
No último dia 27 de fevereiro, faleceu,

em Curitiba, Issam Farhat, associado,
amigo e um dos fundadores da Associa-
ção dos Aposentados da Telepar – AAT,
em 10 de julho de 1989, que antecedeu a
Astelpar.

   Dr. Issam, como era chamado, foi
um importante advogado da Telepar, ad-
mitido em 23 de janeiro de 1958 na Com-
panhia Telefônica Nacional. Na sua car-
reira de advogado da empresa, foi Geren-
te do Departamento Jurídico. Aposentou-
se em 5 de abril de 1988, passando a des-
frutar da vida e da sua grande família, sem
porém esquecer o seu vínculo com os ami-
gos-aposentados e seus direitos, o que
motivou a fundação da AAT.

   No trabalho sempre foi um funcio-
nário exemplar e dedicado às causas da
Empresa, além de atender a todos com
profissionalismo, carinho e respeito, sem-
pre com um sorriso, merecendo dos seus
colegas da Telepar uma grande conside-
ração.

   Issam nasceu no dia 30 de maio de
1927 e era casado com Alice Braga Farhat,
com quem teve 8 filhos e 13 netos.

   A Astelpar transmite a todos os fa-
miliares do nosso amigo e fundador, Issam
Farhat, as nossas condolências.

Editorial Coluna da Saudade
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Associado: Sua participação sempre será importante!

COM “A UNIÃO DE FORÇAS” A ASTELPAR SAIU
VITORIOSA NA ELEIÇÃO DA FUNDAÇÃO 14.

Todos quiseram exercer o direito de escolher de forma democrática os seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

os dias 2, 3 e 4 de fevereiro,
a Fundação 14 realizou,
por sistema eletrônico de
votação, a eleição para a es-

colha dos membros representantes
dos participantes e assistidos no
Conselho Deliberativo e Fiscal da
Entidade, para o biênio 2009/2011.

   Concluída a apuração, foram
registrados os seguintes votos:

Com 49% dos votos, Paulo
Arruda Bond é o novo membro efe-
tivo do Conselho Deliberativo da
Fundação 14, enquanto o Enrique
Fernandez de Aramburo Pardo,
com 34% dos votos, foi eleito su-
plente no mesmo Conselho.

   Cleomar Justiniano Gaspar,
que concorreu ao Conselho Fiscal,
se elegeu suplente, com 27% dos
votos.. O cargo efetivo do Conse-
lho Fiscal ficou com candidata do
Sinttel/PR, Edna Aparecida Balestra
Mello. Os três eleitos são dirigentes
da Astelpar e se destacam traba-
lhando na Associação, sempre em
prol dos aposentados, atuais e fu-
turos.

   O processo eleitoral envolveu
5.544 potenciais eleitores, sendo
4.058 participantes e 1.486 assisti-
dos (aposentados), que foram con-
tatados por intermédio de processo
de comunicação, composto de e-
mail, marketing, publicação no site

da Fundação e mala direta pelo Cor-
reio. Segundo o presidente da
Astelpar, Enrique Fernandes de
Aramburo Pardo, nesta eleição des-
tacamos o comportamento da Co-
missão Eleitoral da Fundação 14,
que conduziu todo o processo de
forma exemplar, esclarecendo todas
as dúvidas e resolvendo todos os
problemas rapidamente. “E isto nos
deixou felizes!”, complementa.

   Dos 1.486 eleitores represen-
tantes dos assistidos (aposentados),
721 eleitores, ou seja 48,51%,  efe-
tivamente votaram, sendo que 698
votos foram válidos. A estimativa é
que entre 70 a 80% dos associados
da Astelpar tenham participado.

A União de Forças
   A partir da hipótese de que o

número de associados da Astelpar
era suficiente para eleger todos os
representantes do Paraná, inscritos
na eleição da Fundação 14, a sua
Diretoria estabeleceu uma estratégia
para conscientizar os associados, fa-
zendo uso de ligações telefônicas,
informando sobre a importância de
seu voto e, principalmente, a repre-
sentação dos aposentados junto a
Fundação.

   Acreditando nesta proposta, os
associados deram o seu voto de
confiança e elegeram todos os can-
didatos sugeridos, e isto, segundo
Paulo Arruda Bond, aumenta a res-
ponsabilidade da Diretoria em retri-
buir o seu trabalho em prol dos as-
sociados. “Saberemos retribuir a
confiança em nós depositada, re-

presentando-os conforme a propos-
ta da campanha”, conclui Bond.

Proposta da Campanha
   Devido a multiplicidade de

planos existentes, TRCA, CA, PBT-
BrT, PBS-TCS e TCS-PREV, e a com-
plexidade dos regulamentos espe-
cíficos de cada plano, que gera difi-
culdades de interpretação dos as-
sistidos em acompanhar os cálcu-
los dos reajustes anuais dos seus be-
nefícios, o compromisso dos eleitos
dirigentes da ASTELPAR é:

· Abrir um canal de comu-
nicação entre a Associação e a Fun-
dação 14, para discussão de pro-
blemas e a transparência das infor-
mações aos assistidos.

· Realizar o acompanhamento e
a fiscalização dos recursos que

compoem nossos planos, para pre-
servar a integridade individual de
cada um deles.

Um exemplo de cidadania
   Muitas pessoas superaram as

dificuldades para exercer a cidada-
nia. Mesmo com o tempo instável
nos dias da eleição, alguns aposen-
tados deixaram os problemas físicos
de lado e votaram orgulhosos. Foi o
caso de Walter Kreder, de 91 anos:
mesmo com dificuldades para se
locomover, ele estava animado. A
idade também não foi empecilho
para Abiriah Mattozo da Silva, 87
anos. Ela fez questão de votar e afir-
mou estar convicta da escolha do
seu voto. “É maravilhoso votar, prin-
cipalmente em quem a gente gosta
e confia”, afirmou.

Agradecimento da
Diretoria da Astelpar
   A Diretoria vê esse evento como um marco importante na realiza-

ção do sonho de nossos fundadores, de um dia os aposentados parti-
ciparem da administração dos ativos garantidores de nossas
complementações e suplementações.

   Desejamos sucesso aos eleitos no cumprimento deste mandato,
e que exerçam as suas funções com todo o empenho e persistência,
características próprias dos eleitos durante todos estes anos.

   Agradecemos o empenho e a grande votação, dada aos candida-
tos associados, para as vagas de representantes dos Conselhos na
Fundação 14.

   Agradecemos também o apoio das Associações coirmãs, AATN e
AATNO.

   Dezenas de associados enviaram e-mails, parabenizando os elei-
tos, representantes dos aposentados da Fundação 14. A Diretoria agra-
dece a todos pelas palavras de incentivo e apoio.

Obrigado a todos!

PERFIL DOS DIRIGENTES ELEITOS DA ASTELPAR

PAULO ARRUDA BOND
Economista, formado pela Uni-

versidade Federal do Paraná –
UFPR. Exerceu o cargo de Gerente
do Departamento de Tráfego e do
Departamento Comercial da TELE-
PAR. Foi Assessor de Marketing na
Editora Catálogos Telefônicos –
Editel (1987-1990). Atuou como Pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção do Clube de Investimento (1998-
1999). Participou da re-estruturação
da Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Setor de Telecomu-
nicações no Paraná - Astelpar, sen-
do o primeiro Presidente (1999-
2001). Atualmente é Gerente Exe-
cutivo da Astelpar.

ENRIQUE FERNANDEZ DE
ARAMBURO PARDO

Iniciou sua vida profissional como
bancário, formou-se em Engenharia,
é Mestre em Computação. Exerceu
atividades de Administração Técnica,
Econômica e Financeira na Telepar e
na matriz da BrasilTelecom. Aposen-
tado desde 2003 (PBSTCS), é coope-
rador e Diretor da Associação dos
Aposentados e Pensionistas do Setor
de Telecomunicações no Paraná –
Astelpar. É atualmente suplente do
Conselho Fiscal da Fundação 14 e atua
na FENAPAS, ANAPAR e com vários
sindicatos, na defesa dos direitos dos
aposentados e da transparência das
Fundações.

CLEOMAR JUSTINIANO
GASPAR

É bacharel em Direito, formado
pela Faculdade de Direito de
Curitiba. Trabalhou por 30 anos na
Telepar. Atuou nas áreas: Adminis-
trativa, Financeira, Comercial, de
Recursos Humanos e Qualidade To-
tal. Aposentou-se em 1996. Foi pro-
fessor de Direito Administrativo e Co-
mercial na Faculdade Positivo. Atu-
almente é Diretor de Seguridade da
Astelpar.

Biênio 2009/2011
REPRESENTANTES DOS ASSISTIDOS

Conselho Deliberativo:

Paulo Arruda Bond  – Efetivo
Enrique Fernandez de Aramburo Pardo – Suplente

Conselho Fiscal:

Edna Aparecida Balestra Mello – Efetiva
Cleomar Justiniano Gaspar – Suplente
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A Astelpar trabalha por você e para você!

Dia 8 de março
Dia

Internacional
da Mulher

Homenagear as mulheres não é
só uma obrigação, mas uma

agradável missão.
   Batalhadoras, esposas, mães,

companheiras, solidárias,
voluntárias, orientadoras,

professoras, operárias,
trabalhadoras em todas as áreas,
servem de exemplo para muitos.

Mais uma vez estaremos
comemorando no dia 8 de

março o Dia Internacional da
Mulher.

   Não é somente neste dia que
devemos enaltecer as mulheres,

mas todos os dias.
   A Astelpar rende aqui neste
espaço a sua homenagem para

todas as mulheres,
especialmente para as

aposentadas, nossas associadas e
esposas de associados.

Associada da Astelpar recebe Título
de Cidadã Honorária de Curitiba

m sessão solene, dia 21 de novem-
bro de 2008, a empresária Ivete Inez
Fagundes foi homenageada pela Câ-
mara Municipal com o título de Cida-

dã Honorária de Curitiba. A proposição foi do
vereador Custódio da Silva, que justificou a
homenagem. “Ivete representa a força do tra-
balho que ultrapassa barreiras e fronteiras e
alcança o sucesso em tudo que faz. Mulher
guerreira e trabalhadora, que jamais se dei-
xou intimidar pelos obstáculos, e que hoje
brilha”.

   Para Ivete, receber o título de Cidadã
Honorária de Curitiba – ela que é nascida em
Videira – foi uma surpresa e uma honraria
ímpar. Para quem conhece a trajetória de vida
de Ivete, a homenagem foi justa e merecida.

A trajetória da brava catarinense
   Ivete Inez Fagundes nasceu em 5 de

novembro de 1955 na cidade de Videira, Es-
tado de Santa Catarina. É formada em Estudos
Sociais e Guia de Turismo pelo SENAC.  Esta
brava catarinense, filha de agricultores, migrou
para Curitiba aos vinte e quatro anos.

   O seu primeiro emprego em Curitiba foi
na Telepar, onde trabalhou nos Departamen-
tos, Financeiro, Transportes, Vice-Presidência
e Recursos Humanos. “Quando entrei na
Empresa, o meu objetivo era trabalhar cinco
anos em cada diretoria, para conhecer me-
lhor a companhia. Só não consegui trabalhar
na diretoria de engenharia e na presidência,
porque a minha formação não permitiu”,
complementa.

   Ivete é aposentada pela Telepar desde
1998. Conforme descreveu, sente-se uma vi-
toriosa por ter chegado até aqui, e às vezes
não acredita que saiu da “roça” para conquis-
tar o mundo. A sua trajetória profissional foi
marcada por aprendizagem e muitas aventu-

ras. “Foi na Telepar que aprendi a ser empre-
endedora. Assistia todos os treinamentos,
quando autorizada pelos meus gerentes,
aprendi um pouco de cada assunto e isto me
deu suporte para seguir a minha carreira”,
comenta.

   Em 1995, quando iniciou a Ivetur, Ivete
trabalhava no Departamento de Recursos Hu-
manos da Telepar e nas suas férias prestava
serviço de guia de turismo na Disneylândia,
Orlando, Flórida. “Antes de iniciar a minha
empresa, viajei por todas as capitais do Brasil
e seus territórios, para conhecer os pontos tu-

rísticos mais bonitos do
Brasil. Viajei durante dez
anos, ia sempre de ôni-
bus de linha e voltava de
avião, até surgir a opor-
tunidade de trabalhar na
Flórida”, conclui.

   Foi vice-presidente
da Associação Comuni-
tária Capão da Imbuia,
fundou o Jornal Minha
Origem, autora do curso
Guias de Turismo, inti-
tulado “O Sonho Torna-
se Realidade”, na Flórida
– EUA. Atualmente, é Di-
retora proprietária da
Ivetur Turismo – Agência

de Turismo, Presidente nacional, pela quarta
vez, da Associação Brasileira de Guias de Tu-
rismo – ABGTUR, Conselheira no Conselho
Estadual de Turismo do Paraná, no Convention
Bureau e da Câmara Empresarial de Turismo
na Federação do Comércio – FECOMERCIO,
membro da Comissão de Cadastramento e Fis-
calização da Secretaria Estadual de Turismo e
do Conselho de Turismo de Curitiba-COM-
TUR e integrante do Núcleo de Turismo Re-
ceptivo (Projeto Sebrae).

   A Diretoria da Astelpar parabeniza a Ivete,
nossa amiga e associada, pela conquista!

Áurea Soares é homenageada
no Dia Nacional do Aposentado

Na comemoração do Dia
Nacional do Aposentado, a Di-
retoria da Astelpar, representa-
da por sua Diretora Maria da
Luz Falce Schult Sadiha, home-
nageou Áurea Soares, voluntá-
ria da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer e do Asilo de
Idosos Recanto Tarumã.

   A sessão solene antecedeu
a  tradicional festa de aniversá-
rio dos associados, no dia 27 de
janeiro passado, na sede da As-
sociação. Maria da Luz, em seu
discurso, destacou a luta de
Áurea pelo bem estar social, e
a sua militância no combate ao
câncer e assistência aos idosos. Para Maria
da Luz, “ela é uma guerreira e serve de exem-
plo para todos nós”.

   Áurea Soares, nasceu em Corupá, San-
ta Catarina, em 3 de dezembro de 1948.  Mu-
dou-se para Curitiba em 1965, e iniciou seus
trabalhos na Telepar em 1969, aposentando-
se em 1994, sendo que por 25 anos ocupou o
cargo de telefonista e despachante no Centro
de Operações da Telepar. Fez parte do Coral
da Telepar por mais de dez anos.  Em 2001,
entrou como voluntária na Rede Feminina
de Combate ao Câncer; em 2004, iniciou seu
trabalho voluntário no Asilo de Idosos Recan-
to Tarumã.

   Áurea argumenta que são mais de oito
anos de trabalho, todas as sextas-feiras, das 9
às 14 horas, dedicados à assistência aos paci-
entes com câncer do Hospital Erasto Gaert-
ner, oferecendo carinho, atenção especial e
muita dedicação, para o êxito do tratamento.

Ela desenvolve também ações
de recolhimento de doações
como, alimentos não perecí-
veis, materiais de higiene pes-
soal e remédios para o Hospi-
tal.

 “Antes de começar o meu
trabalho no hospital, passo
pela Capela e rezo a oração
“Pegadas na Areia”, e peço a
Deus que carregue todos os
enfermos no colo para aliviar
suas dores”, confessa Áurea.

   No Asilo, Áurea faz vi-
sitas mensais e duas vezes por
ano, participa da equipe de
voluntários para organização

de bingo beneficente, visando arrecadar
fundos em prol daquela entidade.

   Trabalhando individualmente ou em
grupo, os voluntários fazem a diferença. A
atuação de voluntários é fundamental para
o sucesso de causas de interesse social e
ambiental. Para Áurea, desde que começou
a doar algumas horas por semana para o seu
próximo, a sua vida mudou radicalmente.
Toda a sua ansiedade e dificuldades desa-
pareceram e no lugar ficou a paz e o bem-
estar.  “Como disse uma amiga, não são as
pessoas em tratamento de saúde que preci-
sam de nós, mas somos nós que precisamos
delas”, complementa.

   A Diretoria da Astelpar sente-se muito
feliz em saber que, no seu quadro de associ-
ados, encontra-se uma pessoa com tanta sen-
sibilidade como Áurea Soares.

Obrigada Áurea! Parabéns, e continue
dando este belo exemplo!
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É muito bom viajar com a ASTELPAR!

   A Astelpar fez um acordo com um escritório especializado
para atender os associados que desejarem fazer suas declarações
de Imposto de Renda. O prazo para apresentação da declaração é
30 de abril.

   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 combinado com o es-
critório conveniado.

   O limite de isenção, baseado nos rendimentos tributáveis, subiu
para R$ 16.473,72.

   O valor para dedução por dependente é de R$ 1.655,88.
   Venha esclarecer as suas dúvidas. A Astelpar atenderá os as-

sociados todas as quintas feiras no período da manhã. Observe as
datas:

Em Março – Dias 12, 19, 26.
Em Abril   – Dias 2, 9,16, 23.

Imposto de Renda 2009

Calendário de passeios
1º semestre de 2009.

Calendário de passeios
1º semestre de 2009.

A Diretoria de Comunicação Social
estabeleceu está programação de passeios

para o primeiro semestre de 2009:

Março Canion Quartelá (Tibagi-Pr) 21 e 22 de Março

Abril São Paulo Cultural 10 a 12 de Abril

Maio Morretes de Trem 14 de Maio

Junho Thermas da Guarda 21 a 25 de Junho

(Tubarão - S/C)

50 EDIÇÕES DO ASTELPAR INFORMA
ste periódico foi lan-
çado com o objetivo
de informar aos asso-

ciados as notícias que en-
volvessem os aposentados,
tanto no que diz respeito
aos seus direitos, bem como
informações úteis para o
seu dia-a-dia,  ações jurídi-
cas e também as informa-
ções de lazer e recreação.

   Sem experiência na
edição de um jornal, e sem
recursos, a Astelpar, com
Diretoria recém-eleita, deci-
diu fazer o primeiro jornal
com a impressão em Word,
em duas páginas, e copias
em xerox. Assim nascia o
nosso jornal pelas mãos do
Paulo Bond e do Pedroair.

   Veja na imagem acima
a primeira página do Astel-
par nº 1, onde o editorial
destacava que a Diretoria
havia sido eleita há tres
meses, e que a Associação
estava passando pela orga-
nização inicial e com aten-
dimento pela Angélica e
pelo Liberato, na Rua 24 de
Maio, 262, 10º and. sala
1002. Aliás, em 3 meses, a
Astelpar já tinha 200 asso-
ciados.

   Algum tempo depois, o
Astelpar Informa, recebeu a
importantíssima colaboração

do Braúlio José Simões, que
com a sua experiência jorna-
lística deu novo formato e
impulso para o jornal. Hoje
o nosso jornal recebe a cola-
boração e a revisão do Bráu-
lio.  Outras pessoas também
tem colaborado com o jornal
fazendo matérias e cedendo
fotos para as edições.

   O registro da 50ª edi-
ção do Astelpar Informa,
não é somente para relem-
brar uma história, mas re-
forçar parte do texto do pri-
meiro editorial do jornal,
acima transcrito, e que
com o passar dos anos con-
firmou aquela afirmação.

Era o mês de novembro de 1999, e a
Associação passava a ter o seu veículo de

comunicação com os associados. Tinha
início a edição do Astelpar Informa.

   Vale a pena relembrar
uma parte do texto do edi-
torial e que dizia:

   “ Diz a sabedoria chi-
nesa que uma longa jorna-
da se inicia com os primei-
ros passos. Estes já foram
dados; unidos nossa cami-
nhada será mais segura e
mais forte. Vamos seguir
em frente. “

   Os associados estão e
sempre estiveram unidos,
transformando a caminha-
da da Astelpar mais segura
e forte, liderados por pes-
soas que dedicam o seu
tempo e suas competênci-
as em favor da Associação.
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Venha passear com a Astelpar!

Comunicação S o c i a l

pós um ano de muito
trabalho, a Diretoria da
ASTELPAR organizou o

tradicional almoço de confra-
ternização de 2008 para os seus
associados, com direito a sor-
teios e muita animação.

  O evento aconteceu no
Restaurante Dôm Antonio, em
Santa Felicidade, no dia 13 de
dezembro de 2008, e foi um
sucesso!

   Na escadaria do restau-
rante, mais de 300 pessoas, ra-
diantes e ansiosas, faziam um
cenário perfeito de alegria e fe-
licidade pelo re-encontro dos
amigos, familiares e convida-
dos.

   O presidente da Astelpar,
Enrique Fernandez de Aram-
buro Pardo, abriu o evento
com um discurso de agradeci-
mento a todos os associados
que lá se fizeram presentes, e
também aos patrocinadores
que gentilmente contribuíram
para o brilho da festa.

   Durante o evento, todos
puderam apreciar o show do
IL Mondo Gruppo Vocale, sob
a regência do maestro Antônio
Marcos Panasco, que animou
o almoço com muitas músicas
italianas, entre cançonetas, ta-
rantelas, valsas, polcas, mar-
chas italianas e também músi-
cas portuguesas e espanholas.

   Foi uma tarde maravilho-
sa! Além de um almoço mara-
vilhoso, ela terminou com um
animado baile.

   A confraternização teve
como ponto culminante a sen-
sibilidade e poesia do re-en-
contro de pessoas tão especi-
ais, que transformaram o salão
do restaurante em momentos
descontraídos, fraternos e agra-
dáveis.

   Parabéns à equipe orga-
nizadora! Veja algumas fotos
do almoço.

   Mais fotos podem ser
apreciadas no site:

www.astelpar.org.br

Alegria e Diversão no Almoço de
Confraternização de Natal – 2008

Comunicação S o c i a l
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A Astelpar promove a confraternização

É bom encontrar os amigos!



Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Tel. 3222-2233  e  3222-3794
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Boa saúde = Qualidade de vida.

VIVER E BEM-ESTAR

Credenciado Bradesco Saúde

Lentes de Contato - Microcirurgias
Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia a laser

Catarata com implante de lente interocular
através da Técnica da Facoemulsificação

Pterígio - Cirurgia de Pálpebras
Vias Lacrimais - Oftalmopediatria

Clínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de OlhosClínica e Cirurgia de Olhos
Rego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas AssociadosRego Barros Oculistas Associados

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

Qualidade de vida
com Pilates e RPG
A Fisioterapia atua nas mais diferentes áreas com procedimentos, técnicas,

metodologias que têm por objetivo avaliar, previnir, tratar e minimizar as mais
variadas disfunções. E aí é que entra a RPG e o Pilates...

Pilates é um método de exercícios físicos, que se utilizam do peso do próprio
corpo em sua execução. Criada pelo alemão Joseph H. Pilates em 1923, esta técni-
ca é capaz de restabelecer e aumentar a flexibilidade, força muscular, melhorar a
respiração, corrigir a postura, previnir lesões , aliviar dores da coluna, melhorar
sequelas neurológicas e previnir a osteoporose, melhorando assim sua qualidade
de vida. Quem pode praticar o pilates? Todos. Existem limitações a serem respeita-
das e o fisioterapeuta por meio de uma avaliação postural orientará os exercícios
adequados.

RPG - A Reeducação Postural Global é um método original e revolucionário
criado por Philippe E. Souchard em 1981. A RPG se aplica a todas as patologias
que requerem fisioterapia, problemas de postura, articulação, neurológico, respira-
tório e esportivo. O tratamento é individual e dura cerca de uma hora. É indicado
para todas as idades e além de ser voltado para pacientes que estejam sentindo dor
na coluna, auxilia aqueles que buscam encontrar melhor equilíbrio e viver em
harmonia com o corpo.

Qual dos métodos escolher?
Venha conhecer a FixStudioPilates e marque uma avaliação com a fisioterapeu-

ta, que poderá orientar qual das duas atividades atenderá melhor sua expectativas.

Dra. Rosana Bond, formada em fisioterapia pela PUC-PR, intrutora de pilates
pela Polestar Education, que é membro da PMA (Pilates Method Alliance) dos EUA,
certificada em RPG pelo método Philippe Souchard e Docente da Universidade
Gama Filho (Pós-Graduação).

Fix Studio Pilates
Rua Presidente Rodrigo Otávio,823 - Alto da XV
Tel: (41) 3077-1099 / 3077-5576

Recorte do jornal e guarde

Astelpar – Curitiba .......................... (41) 3224-2367
........................................................... (41)3224-8439 – FAX
SITE  Astelpar ................................... www.astelpar.org.br

e-mail  Astelpar ................................ astelpar@astelpar.org.br

Astelpar - Cascavel ......................... (45) 3035-7878
Astelpar – Paranaguá...................... (41) 3423-1984
Astelpar – Ponta Grossa ................ (42)3229-5434
ASSOCIAÇÃO – Londrina ............... (43)3324-9032
ASSOCIAÇÃO – Maringá ................. (44)3269-1953
BRASILTELECOM – RH ................... (41)3305-1518
SINTTEL – Paraná ............................ (41)3321-3800 e 3321-3801
SINTTEL – Jurídico .......................... (41)3322-9992
SINTTEL – Farmácia ........................ (41)3322-1458
BRADESCO SAÚDE GERAL ............ 0800-701 2700
BRADESCO CURITIBA ..................... (41)2117-4272
ODONTOEMPRESA .......................... 4003-7707
FUNDAÇÃO 14 .................................. 0800- 644 2001
SISTEL ............................................... 0800-887 7005
SITE  F14 ........................................... www.fundacao14brtprev.com.br

SITE  SISTEL ..................................... www.sistel.com.br

PAMA/PAMA PCE ............................. 0800-887 7005
HSBC PREVIDÊNCIA ........................ 0800-704 5921
TICKET – Cesta Básica ................... (41)4004-2233
SITE TICKET ..................................... www.ticket.com.br

INSS – GERAL .................................. 135
SITE  DA PREVIDÊNCIA .................... www.previdencia.gov.br

· MUDOU DE ENDEREÇO?  MU-
DOU DE TELEFONE?  MUDOU DE E-
MAIL?

Comunique imediatamente a Astelpar
e a sua Fundação (SISTEL OU FUNDA-
ÇÃO 14).

Se você mudou de endereço, telefo-
ne ou e-mail não se esqueça de comuni-
car à sua Associação e também à sua
Fundação. Manter atualizado seus dados
pessoais é muito importante para você.

Vejam  estes dois exemplos :
1- O Associado mudou-se e não

TELEFONES  E  SITES  ÚTEIS

ASTELPAR dia-a-dia
comunicou à Sistel. Resultado,  a Sistel
enviou formulários para recadastramento
e os mesmos não foram entregues. O As-
sociado teve seus benefícios suspensos
por falta de recadastramento.

2- O Associado mudou de endere-
ço (cidade) e não comunicou a Astelpar.
Resultado foi  enviada a carteira de saú-
de Bradesco e não foi encontrado o des-
tinatário. O Associado precisou utilizar,
de emergência, o plano de saúde e não
tinha a carteira, tendo que se internar
pelo SUS.

· NOVOS CONVÊNIOS
· Durante o mês de fevereiro, foi assinado o convênio com o

FIXSTUDIOPILATES, com descontos de 20% para associados e familiares.
· ECCO SALVA – Foram realizadas reuniões com a gerência da ECCO

SALVA, para revitalizar o convênio existente, com preço inferior a R$19,00
mensais, e medição de pressão arterial na Associação, pelo menos uma vez por
mês.

Atenção: Sempre busque a orientação do seu médico. Não fique em dúvida!
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Participe das Promoções Sociais da ASTELPAR!

A mesma Chapa 1, eleita em 2006, con-
seguiu melhorias tais como:

“ Retirada de 50% do pecúlio, para porta-
dores de invalidez;

“ Correção anual do SRB para todos os as-
sistidos;

“ Ligação direta com a Sistel, via internet
(Fale Conosco) para pronto atendimen-
to;

“ Exames preventivos grátis no mês do ani-
versário;

“ Correção do pecúlio pelo SRB de 2000
a 2008;

“ Extensão de empréstimo, em até 36 me-
ses, para maiores de 70 anos;

“ Reabertura da adesão ao PCE, sem ca-
rência. Inscreveram-se 2750 assistidos;

“ Recadastramento no mês do aniversário;
“ Acompanhamento de internações.

O desafio publicado no Astelpar
Informa nº 49 foi:

Um pião e três dados têm o mesmo peso de doze bolinhas de
gude. O pião, sozinho, iguala a um dado e oito bolinhas.

O peso do pião será equilibrado por quantas bolinhas de gude?
Veja a resposta para quem não conseguiu:  9 bolinhas de gude.

Eis o próximo desafio:

ABC   –  ADE = DF
    +          -            X
CEG   :    HC  =  AF

GDI   +  AAA  =  BCA

- Substitua as letras por
algarismos.

- Considere os seguintes algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- Algarismos diferentes para letras diferentes.
- Fica subentendido, por exemplo, que ABC é um número de

três algarismos e não a multiplicação AxBxC.
- X é o sinal de “vezes” da multiplicação e não a letra “Xis”.
- Uma dica: a letra “F” corresponde ao algarismo 9(nove).

Colaboração do associado:
Luis Carlos Gomes.

Sistel - Calendário anual de
pagamento de benefícios

MÊS PREVISÃO MÊS PREVISÃO

JAN/2009 30/1 (6ª feira) JUL/2009 30/7 (5ª feira)

FEV/2009 27/2 (6ª feira) AGO/2009 28/8 (6ª feira)

MAR/2009 30/3 (2ª feira) SET/2009 30/9 (4ª feira)

ABR/2009 30/4 (5ª feira) OUT/2009 30/10 (6ª feira)

MAI/2009 29/5 (6ª feira) NOV/2009 30/11 (2ª feira)

JUN/2009 30/6 (3ª feira) DEZ/2009 18/12 (6ª feira)

Fundação 14 - Calendário anual
de pagamento de benefícios

MÊS PREVISÃO MÊS PREVISÃO

JAN/2009 30/01 – 6ª feira JUL/2009 30/07 – 5ª feira

FEV/2009 27/02 – 6ª feira AGO/2009 28/08 – 6ª feira

MAR/2009 30/03 – 2ª feira SET/2009 30/09 – 4ª feira

ABRIL/2009 30/04 – 5ª feira OUT/2009 30/10 – 6ª feira

MAIO/2009 29/05 – 6ª feira NOV/2009 30/11 – 2ª feira

JUNHO/2009 30/06 – 3ª feira DEZ/2009 18/12 – 6ª feira

Eleições na Fundação SISTEL
Fundação SISTEL de
Seguridade Social pro-
moverá, no próximo

mês de abril, as eleições para
os Conselhos Deliberativo e
Fiscal. Poderão votar todos os
participantes e assistidos (ex-
ceto beneficiários) que fazem
parte daquela Fundação (PBS-
A e Tripartites).

Serão eleitos quatro mem-
bros titulares e quatro mem-
bros suplentes para o Conse-
lho Deliberativo, e dois mem-
bros titulares e dois membros
suplentes para o Conselho
Fiscal.

   A participação de todos
é muito importante! Partici-
pantes e assistidos, ao integra-
rem o Conselho Deliberativo
e Fiscal da Sistel, são respon-
sáveis, também, pelos rumos
da Fundação e pelo acompa-
nhamento e fiscalização das
suas atividades.

O início das votações se
dará a partir das 8 horas do
dia 01/04/2009, encerrando-
se às 18 horas do dia 08/04/
2009, 24 horas por dia, inclu-
sive no sábado e domingo.  O
voto será por acesso telefôni-
co gratuito ou pelo portal da

Sistel, mediante senha pesso-
al e intransferível. As senhas
de votação serão enviadas
pelo correio a partir de 10/03/
2009.

A Fenapas (Federação Na-
cional das Associações de
Aposentados, Pensionistas e
Participantes em Fundo de
Pensão do Setor de Telecomu-
nicações), no dia 03/02/2009,
homologou a Chapa 1 com o
nome AÇÃO E PARTICIPA-
ÇÃO, propondo a reeleição
dos membros que já com-
põem aqueles Conselhos e
que são:

Conselho Deliberativo

1º Titular: Almir Dantas de Alcântara (BA) 1º Suplente: José Ribamar da Silva (CE)

2º Titular: Mauro Roberto Capela (SC) 2º Suplente: Gerson Antônio da Silva Rodrigues (RJ)

3º Titular: Sebastião Tavares (RJ) 3º Suplente: José Danilo Meira (BA)

4º Titular: Ezequias Ferreira (AM) 4º Suplente: Luiz Fernando Torres Cardozo (PR)

Conselho Fiscal

1º Titular: Sebastião Geraldo Mamão (MG) 1º Suplente: Augusto Feltmann Silva (ES)

2º Titular: Germar Pereira da Silva (SP) 2º Suplente: Sérgio Diório (SP)

A plataforma da Chapa 1 para o próximo
triênio inclui:

“ Buscar distribuição de superávit
“ Plano odontológico
“ Pagamento de 50% do Pecúlio ao assis-

tido que completar 80 anos
“ Fundo de quitação de dívida com o

PAMA em caso de óbito
“ Empréstimo às viúvas
“ Expandir a rede credenciada do PAMA/

PCE
“ Medicamentos grátis para doenças gra-

ves
“ Reduzir taxas de juros dos empréstimos
“ Buscar paridade nos Conselhos da Sistel

(igual número de representantes das Pa-
trocinadoras e dos Assistidos)

“ Indicar o diretor de Seguridade

Curtas & Finas
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Jantar Mensal

Proteja a natureza!  Faça a sua parte!

INSS - CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 2009

 s jantares mensais promovidos
pela Comunicação Social tive-
ram início no dia 3 de março,

uma terça-feira, como já vem aconte-
cendo durante muitos anos.

Ou seja, toda a primeira terça-feira
de cada mês acontece na Churrasca-
ria Paiol, a partir das 19 horas, o Jan-
tar Mensal dos associados da Astelpar.

   Não perca esta oportunidade de
se encontrar com os amigos, bater um
papo e se deliciar com os pratos da
Churrascaria Paiol. São momentos es-
peciais que reúnem e unem os apo-

Benefícios até 1 Salário Mínimo

FINAL dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

1 22/dez 26/jan 18/fev 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun

2 23/dez 27/jan 19/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun

3 26/dez 28/jan 20/fev 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun

4 29/dez 29/jan 26/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun

5 30/dez 30/jan 27/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun

6 02/jan 02/fev 02/mar 01/abr 04/mai 01/jun 01/jul

7 05/jan 03/fev 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul

8 06/jan 04/fev 04/mar 03/abr 06/mai 03/jun 03/jul

9 07/jan 05/fev 05/mar 06/abr 07/mai 04/jun 06/jul

0 08/jan 06/fev 06/mar 07/abr 08/mai 05/jun 07/jul

FINAL jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

1 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez

2 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez

3 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez

4 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez

5 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez

6 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan

7 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan

8 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan

9 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan

0 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

Benefícios acima de 1 Salário Mínimo

FINAL dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

1 e 6 02/jan 02/fev 02/mar 01/abr 04/mai 01/jun 01/jul

2 e 7 05/jan 03/fev 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul

3 e 8 06/jan 04/fev 04/mar 03/abr 06/mai 03/jun 03/jul

4 e 9 07/jan 05/fev 05/mar 06/abr 07/mai 04/jun 06/jul

5 e 0 08/jan 06/fev 06/mar 07/abr 08/mai 05/jun 07/jul

FINAL jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

1 e 6 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan

2 e 7 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan

3 e 8 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan

4 e 9 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan

5 e 0 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

sentados e familiares. Aliás, já está se
tornando um hábito a presença das
senhoras no jantar mensal, enriquecen-
do mais ainda este encontro.

   Não deixe de participar dos jan-
tares mensais da Astelpar.

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

  Este é o calendário para os próxi-
mos meses:

Abril ................................... Dia 7
Maio .................................. Dia 5
Junho ................................. Dia 2

Falecimentos
A Astelpar cumpre o doloroso dever de anunciar estes falecimentos: Antônio

Lapikoski – Curitiba * 27/03/1935 + 31/12/2008; Darcy Portella Jr. – Curitiba * 01/05/
1923 + 12/01/2009; Ary Lang – Guaratuba *13/01/1939 + 17/01/2009; Omar Barbosa
Campelo - Curitiba * 21/11/1933 + 27/01/2009; José Mandl – Curitiba * 20/03/1935 +
31/01/2009; Issam Farhat – Curitiba * 30/05/1927  +27/02/2009.

Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar.
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Novos Associados

Do mês de fevereiro:  Leoni Terezinha Ogrysko(1) Luci Lamar Perly Regis(1)
Sebastião Ribeiro da Silva(1) Maria Lucia Marques Bom(2) Dinarte Monteiro da Fon-
seca(3) Helio de Jesus Silva(3) Margarida Manfron(3) Carlos Roberto Gaensly(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 Souza(5) Acir Fagundes(6) Tancredo da Silva Bayão (6) Dulce
Trevisani(7) Ellena Maria Cebulski Jurkow(7) Hende Arlete Jambay(7) Lize Cooper(7)
Maria Doraci Machado(7) Lauro Neves(8) Maria 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) Antonio Lauri
dos Santos(12) Dilma Xavier de Lima(12) Eunice Marques F. dos Santos(12) Haroldo
Cordeiro Filho(12) Miraval de Souza(12) Odila Morlotti Macedo(12) Antonio Cezar
Marcondes(13) Helio Bizzotto Guimarães(13) Sonia Maria Moreno(13) Claudia Aze-
vedo(14) Paulo César Barbosa de Oliveira (14) Domingos de Lima Ramos(15)  Edson
Pedro da Silva(16) Eugen Socher(16) Maria Tereza Correa(16) Odette Diesner
Molinari(16) Albino Skroch(18) Carlos Martinesco(18) Dora Ignez Martins
Peruzzaro(18) Serino de Oliveira(18) Mafalda Moreira dos Santos(19) Mercedes Izabel
Favreto Paim(19) Narbal Pereira Figueiredo(19) Verner Reinhold Boldeke(19) Luiz
Tito Schlotag(20) Luzia Florencia Pimentel(20) Elson Juvenal Pinto Loureiro(21) Paul
Firedrich E. V. Knoblauch(21) Tarciso Severiano da Costa(21) Adriano Correa do Nas-
cimento(22) Helio Yunes Portiolli(22) José Ruda(22) Loreni Gehlen(22) Terezinha dos
Santos Mugnaini(22) Adoniro Prieto Mathias(23) Antonio de Paula Lopes(23) Assis da
Silva Pereira(23) Nelson Boetger(23) Consuelo Camacho Camacho(24) Iladir Veiga
Dias(24) Alcides Siqueira Bueno(25) Attilio Girello(25) Braulio José Simões(25) Marli
Wosne(25) Norton Gemail(25) Antonio Rosa da Luz(26) Benedito Gonçalves de
Castilho(27) Marilda Haffermann Mesquita(27) Silvia Figueira Gritz(28) Laurival
Linhares Filho (28) Veronica Maria Fenrich(29).

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 Canan(2)
Luzia Rabello(2) Aparecida Antunes(3) Lori José Joly(3) Paulo Lenhardt(4) Yosodhara
Pitanga Alves dos Santos(4) Helma Paupitz Splett(5) Izaias Apolinário de Jesus Fi-
lho(5) Marina Brotto da Silva(5) Valdemiro Lourenço(5) Francisco Xavier Siqueira(6)
Mario Pupia(6) Cláudio Miessa Rigo(7) Tereza Kaminski Alves(7) Toshiharu Tanaka(7)
Alcebíades Zanato(8) Elizabeth Dabul Bandil(8) José Milton de Freitas(8) Odessa
Sonia Regina Musihel (8) Abel Pinto Filho(9) Aguinaldo Scheer(9) Amélia Magalhães
Diniz(9) Gliceu 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 Olivei-
ra(10) José Nery Lopes (10) Candida de Almeida Barbosa(11) Manoel Pedro H. Siqueira
(11) Neide Colini Arcega(12) Nivaldo Alberto Muck(12) Antonio Elmi Schabatura(13)
Maria Helena Colaço(13) Tadeu Kossoski Filho(13) Valdenice Marques Rodrigues(13)

Aniversariantes

Boas vindas aos novos associados!

É com satisfação que registramos a ade-
são destes novos associados da Astelpar

Tibiriçá Kruger Moreira
INSS
Carmita Guimarães (pensionista
PPBS-A (viúva Lorande)
Valdir Ramos da Silva
INSS
Ivonir Oliveira Carraro
PPBS-A
(viúva Dionísio Carraro)
Marli  Wosne
PPBS-A (re-associada)

Coluna do LeitorDR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR

Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627
PRÓTESE e IMPLANTODONTIA

ESTAMOS ATENDENDO O NOVO CONVÊNIO
BRASIL TELECOM/ODONTO EMPRESA,

ATENDEMOS TAMBÊM OS CONVÊNIOS GAMA E UNIODONTO

RUA  EMILIANO PERNETA , 424 , CJ 153 - 15 ANDAR
TEL.: 3324-5199 / 9162-5777

 CURITIBA

 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!
Alan Salvador Treger Zydowicz(14) Nilton Arsie Cardoso(14) Esmeralda de Olivei-
ra(15) Israel Kravetz (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
Almeida Pissetti(18) Erica Rosemarie Goy(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 Wilkoz(23) Luiz Carlos
França(23) José Nelson Nenevê(25) Julio Kawase(25)  Vilson Vitório 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 Santos Alegre(26)
Terezinha de Jesus Santos(26) Aguinaldo Elias(27) Cidalia do Rocio V. Presa(27) Ma-
ria Lidia Dalaroza(27) Elisabete Omura de Oliveira(28) Gervande Pedro(28) Leôncio
Vieira de Rezende Neto(28) Elza Oldoni Borges(29) Alzira Maria Ravedutti(30)
Catarina Scherer(30) Geraldo Antonio Esmanhoto Santos(30) Hildebrando Vieira Sil-
va(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) Manoel
Messias Pereira Dias(3) Benedito Antonio Novelo(4) Carlos Cesar Spillere(4) 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) Benedito Gomes(9) Afonso Massao Iizuka(10)
Arno Hamerschimidt(10) Atair Ruppel(10) Creuza Maria de Jesus(10) Gilberto Geral-
do Garbi(10) Joel Silva(10) Neuza Maria Amaral do Prado(10) Cleuza Gonçalves
Bruno(12) Geni Miranda de Paula(13) Olivio Ribeiro(13) Vera Lucia Heggler(13) An-
tonio 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 Onofre Nunes(15)
Fátima Regina San Gil(17) Felisbino Mariano de Camargo(17) Aldomar Weigert(19)
Antenor Favoreto de Moraes(19) José Omilton Laniewski(19) Edewaldo Jonatas
Detro(20) José Arantes II(20) Luiz Carlos Lisboa(20) Dinair de Fátima R. Buest(21)
Lahyr Butarello Perilli(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 Ferreira Pinto Sobrinho(23) Paulo Durau(24) Pedro de Jesus
Castilhos(24) Denailza Candido de Souza(25) Vilmar da Silva Darela(25) Cleuza
Massako Sato Fuchs(26) Rivadavia Bubniak(26) Silvia do Rossil de Sena Garcia(26)
Cely Terezinha da Fonseca(27) Alcir de Oliveira(28) Benedita de Arruda Silva(28)
Rita Inez Miecznikowski(28) Cleomar Justiniano Gaspar(29) Eli Gomes Farago(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 Santana(30).

O objetivo da Astelpar é congregar
os aposentados e pensionistas do se-
tor de telecomunicações, criando uma
vivência agradável entre seus associa-
dos e, principalmente, defendendo o
interesse coletivo, representando-os
junto à Fundação Sistel, Fundação 14,
HSBC, Telos e outras.

A Diretoria dá
boas-vindas aos

novos associados!
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Festa dos Aniversariantes

Compareça na festa dos aniversariantes do mês!

festa realizada no mês de janeiro tinha mui-
tos aniversariantes para serem homenagea-
dos. Mas, uma data especial fazia com que

se destacasse a importância de todos os associados
da Astelpar, pois também se comemorava o Dia
Nacional dos Aposentados.

   A alegria dos aniversariantes contagiava os pre-
sentes na festa, tornando-se um incentivo para os
dedicados organizadores deste evento.

   O encontro de amigos, os abraços, e os para-
béns se multiplicavam num ambiente de alegria e
descontração dos aposentados.

   Antes do parabéns, a Diretora Maria da Luz
Falce Schult Sadiha, em nome de todos os associa-
dos e da Diretoria da Astelpar, homenageou Áurea
Soares, voluntária da Rede Feminina de Combate
ao Câncer e do Asilo de Idosos Recanto Tarumã. Com
muita justiça, Áurea, representando todos os apo-
sentados, recebeu esta justa homenagem.

   Em janeiro e em fevereiro o parabéns para você
e as palmas animaram a festa, seguido da degusta-
ção dos salgadinhos e do bolo, acompanhada de re-
frigerantes.

   Você não pode deixar de participar, na última
quarta-feira de cada mês, desta festa que reúne os
amigos aniversariantes e que traz muita alegria para
a associação.

Parabéns a todos os aniversariantes!

Veja algumas fotos das comemorações.
Mais fotos estão a disposição no site da Astelpar:

www.astelpar.org.br


