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Aprovado
o Acordo
Coletivo

BrasilTelecom
2008/2009

Passeios

Almoço do
dia 13 de

dezembro.  Já
começou a venda

de convites

Ilha do Mel,

Cachoeira do

Buraco do Padre

e Witmarsum

"Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã,

ainda assim plantaria a minha macieira...

O que me assusta não é a violência de poucos, mas

a omissão de muitos.

Temos aprendido a voar com os pássaros, a nadar com os peixes,

mas não aprendemos a sensível arte como irmãos."

Págs. 6 e 7
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Sinttel e a BrasilTelecom assinaram o Acôrdo Coletivo referen-
te a 2008/09, a vigorar a partir de setembro, beneficiando os
aposentados dos Planos CA/TRCA e Tri-partites.

Além da correção das complementações, conseguiu-se a manuten-
ção e o reajuste dos demais benefícios. Em particular, no caso do re-
embolso de medicamentos de uso continuado, após negociações, a
BRT concordou com a alternativa de que o aposentado não banque o
custo dos medicamentos até o reembolso. Veja orientação nesta edi-
ção.

Em razão das noticias sobre a crise financeira mundial e seus efeitos,
muitas dúvidas têm surgido à respeito da situação dos nossos Planos
de Complementação/Suplementação.
Diferentemente de outros países, as regras de investimento dos Fun-
dos de Pensão brasileiros, restringem a aplicação em Renda Variável
(ações), e que normalmente apresenta um ganho maior, mas, também
um risco maior.
Essa medida da legislação brasileira proporciona uma maior seguran-
ça para os participantes.

Atualmente, temos mais uma mudança no cenário com a aquisição
da patrocinadora BrasilTelecom pela Oi. Trata-se de mais um fator
causador de incertezas para os assistidos pela Fundação 14.
Surgem dúvidas quanto aos impactos que podem ocorrer nos planos
que têm características específicas, e às vezes únicas, e que serão uma
novidade para a nova patrocinadora, a Oi.

Mais uma vez se evidencia a importância de ser associado de uma
entidade como a Astelpar, que sempre está atenta na defesa dos direi-
tos, de uma forma consciente e efetiva.
A Astelpar sempre estará atenta aos acontecimentos que envolvam os
direitos dos seus Associados, dando-lhes o devido apoio para enfren-
tar os novos desafios.

O fim de mais um ano se aproxima e já estamos preparando os deta-
lhes do nosso almoço de confraternização, programado para o dia 13
de dezembro, no Restaurante Dom Antonio, em Santa Felicidade.
Contamos com a sua presença, aliás, indispensável.

Astelpar, a união de forças!

A Diretoria

Nos últimos dias temos ouvido muitos comentários a respeito da
destinação do superávit dos planos previdenciários. Para entender o que
está acontecendo responderemos à algumas perguntas que resumem a maio-
ria das dúvidas sobre este tema.

PERGUNTA: O que é o superávit previdenciário?
A Lei exige que os planos previdenciários tenham sustentação para cum-

prir as obrigações relativas às complementações e pensões previdenciárias,
e o equilíbrio dos mesmos se dá com juros de 6% ao ano mais o INPC. Ao
final de cada exercício fiscal, feito o balanço, o excedente à meta atuarial é
considerado superávit.

PERGUNTA: Qual a destinação dada ao Superávit?
A legislação estabelece que, havendo superávit por três anos consecuti-

vos, é obrigatória uma revisão das premissas adotadas, como por exemplo,
a revisão de tábuas de sobrevivência. Deve ser mantido um contin-
genciamento de 25% como reserva matemática. Aplicados estes critérios, o
restante é considerado superávit. A Lei prevê que este superávit deve ser
aplicado para melhoria do plano.

PERGUNTA:  O que prevê a Resolução nº 26 do CGPC?
A Resolução nº 26 do Conselho de Gestão da Previdência Complemen-

tar, aprovada em 1º/10/2008 na CGPC (da SPC) pelos representantes do
Governo Federal e das Patrocinadoras, determina que parte do superávit
seja devolvido às patrocinadoras na proporção da formação dos fundos.

PERGUNTA: Qual é o entendimento da Astelpar e das demais Associa-
ções sobre a Resolução 26?

A posição da Astelpar e das demais Associações afiliadas à  FENAPAS,
é frontalmente contrária ao estabelecido na Resolução. Diversas Associa-
ções enviaram correspondências às autoridades monetárias, e a ANAPAR
ajuizou Ação Judicial contestando a resolução. Algumas liminares tem sido
indeferidas, mas o mérito ainda não foi julgado.

PERGUNTA: Especificamente sobre os nossos planos qual é a situação?
Como a maioria dos Planos, que foram administrados criteriosamente, os

nossos apresentaram superávit acima da reserva de contingência (25%). A
queda na Bolsa provocou uma diminuição dos ganhos neste ano de 2008, e
muitos Planos não estão atingindo as metas de remuneração do investimen-
to, mas, os superavits anteriores, e as Reservas de Contingência, tem sido
suficientes para atravessar o atual furacão financeiro mundial.

Os nossos Planos têm sido administrados com bastante prudência, sem
ultrapassar os limites formais de investimento em Renda Variavel. Vale res-
saltar que alguns países não limitam os investimentos de alto risco para os
Fundos de Pensão.
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Associado: Sua participação sempre será importante!

Dia 13 de dezembro -
Almoço de final de ano

Será no dia 13 de dezembro,
no Restaurante Dom Antônio, o
nosso já tradicional almoço de fi-
nal de ano.  Teremos neste dia:
aperitivos, almoço tradicional ita-
liano, cerveja, refrigerante, vinho da
casa e sobremesa.

   Durante a festa haverá o tra-
dicional sorteio de valiosos brindes.

   No ano passado, o grande
acontecimento reuniu mais de 250
associados para esta festividade.

   O confortável espaço do Re-
taurante Dom Antonio deverá es-
tar lotado, face o interesse já de-
monstrado pelos nossos associa-
dos.

   As vendas de convites já tive-
ram início. A Diretoria da Astelpar
decidiu manter os mesmos preços

Em assembléia realizada dia 30/09/2008, na sede do Sinttel, em

Curitiba, e no mesmo dia no interior do Estado, foi aprovada a seguin-

te proposta.

Aos aposentados abrangidos pelos planos TRCA, CA e TRIPARTI-

TES a BrasilTelecom concederá:

Faixas Salariais % Reajuste em 1º/09/2008
Até R$ 8.400,00 7,20%
Acima de R$ 8.400,00 Fixo de R$ 604,80

O reajuste de setembro será pago junto com o do mês de Outubro

CLÁUSULA DE BENEFICIOS ESPECIFICOS

• CESTA BÁSICA - A partir de 01/10/2008, será de R$ 160,00

(cento e sessenta reais).

A partir de 1º/01/2009 será de R$ 170,00 (cento e setenta

reais)

• ABONO de R$ 200,00 (duzentos reais) em ticket, mais R$ 10,00

em ticket referente à diferença da cesta de outubro e mais a cesta

referente ao mês de dezembro no valor de R$ 160,00.

• AUXÍLIO MEDICAMENTO, extensivo aos cônjuges, exclusi-

vamente para remédios de uso continuado, cuja necessidade deverá

ser demonstrada por meio de receita e laudo médico, aprovado pelo

serviço  respectivo da BrasilTelecom - Filial Paraná. O pagamento deste

auxilio será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal respec-

tiva.

Os aposentados que OPTAREM em adquirir o medicamento

na farmácia Sinttel-Pr, não terão desembolso, a compra será mediante

a assinatura do beneficiário na Nota Fiscal.

Caberá ao Sinttel efetuar a cobrança desses medicamentos jun-

to a Brasil Telecom, através do envio das Notas Fiscais. A Brasil Tele-

com efetuará o pagamento a farmácia Sinttel Pr. A compra do medi-

camento fica restrita  ao beneficiário ou ao seu responsável legal.

do ano passado. Veja os valores
para este almoço:

• ASSOCIADO E CÔNJUGE   R$ 20,00
• NÃO  ASSOCIADO         R$ 30,00
• CRIANÇA ENTRE
6 E 11 ANOS         R$ 10,00

Associado, venha participar de
mais este evento de congraçamen-
to, que semeia alegria no encontro
com aqueles com que convivemos
muitos anos na Telepar

Prezado associado adquira já o
seu convite na sede da Astelpar.

Este é um evento imperdível!

Veja alguns flagrantes da festa
de 2007.

Aprovado o Acordo Coletivo -
BrasilTelecom 2008/2009

 Os trabalhadores da TIM reunidos em assembléia no auditório do
Sinttel, Al. Dr. Muricy Nº 81 - Centro, no no último dia 30/10 às 18
horas, e nas sub-sedes, conforme boletins de convocação, aprovaram
sua Pauta de Reivindicações para negociação do Acordo Coletivo de
Trabalho de 2008/2009.

   O sindicato vai protocolar a Pauta no RH da empresa junto com
a carta solicitando abertura das negociações.

TIM - Aprovada
a pauta de reivindicações



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
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A Astelpar trabalha por você e para você!

BrasilTelecom muda
o plano Bradesco-Dental

Atenção associados aposenta-

dos pelos planos CA, TRCA e TRI-

PARTITES.

   Desde 1º de outubro de 2008,

a BrasilTelecom mudou do plano

Bradesco-Dental para o plano

ODONTO-EMPRESA.

   Se você reside em Curitiba e

Região Metropolitana, a sua cartei-

Os aposentados da BRT, per-

tencentes aos planos TRCA/CA e

TRIPARTITES (aqueles que tem di-

reito a reembolso de medicamen-

tos),  residentes em Curitiba, agora

podem adquirir seus medicamen-

tos na farmácia do Sinttel.

Medicamentos de
uso continuado

Informe Jurídico

Consolidando posicionamento

anteriormente adotado, o Superi-

or Tribunal de Justiça, situado em

Brasília/DF, recentemente, reco-

nheceu que os aposentados que

no período de 1989 a 1995 con-

tribuíram para a Sistel e atualmen-

te recebem suplementação de

aposentadoria, têm direito à resti-

tuição de parte do imposto de ren-

da retido na fonte sobre o benefi-

cio suplementar. (Recurso Especi-

al nº 1.012.903/RJ).

   A Astelpar, pelo convênio

com o escritório de advocacia Sid-

nei Machado e Advogados Asso-

ciados, possibilitou que, desde

2003, diversos associados ingres-

sassem com esta ação judicial de

bitributação. Em alguns processos

já houve sentença favorável transi-

tado em julgado (que não cabe

mais recurso), e os processos se

encontram em fase de pagamento.

   Ainda podem ingressar com a

ação os aposentados que começa-

ram a receber aposentadoria suple-

mentar a partir de 1998 (prescrição

de prazo 10 anos) e que descon-

tam imposto de renda sobre o be-

neficio.

   Para saber se você já ingres-

sou nesta ação ou para entrar com

o processo, ligue para a Astelpar e

agende horário com advogado que

presta assessoria.

rinha encontra-se a sua disposição

na sede da Astelpar.

   Se você reside em outra loca-

lidade, e ainda não recebeu a car-

teirinha pelo correio, entre em con-

tato com a Associação pelo fone

(41) 3224-2367.

   Você poderá conhecer me-

lhor a ODONTO-EMPRESA pelo

site: www.odontoempresa.com.br

   Basta fazer o pedido na As-

sociação e assinar a Nota Fiscal

no recebimento dos remédios.

Este procedimento evitará o paga-

mento ou a necessidade de dei-

xar cheque pré-datado para pos-

terior reembolso.

Ação sobre BI-TRIBUTAÇÃO

Antecipação do pagamento
do benefício e vencimento

dos boletos Pama e Pama PCE

Tendo em vista a implantação

de novo sistema operacional para

atender aos processos previden-

ciários e assistenciais da Sistel, in-

formamos que as datas de paga-

mento de benefício, e de vencimen-

to dos boletos do PAMA e do

PAMA PCE, de novembro e dezem-

bro/2008, foram alteradas.

Confira na tabela abaixo as no-

vas datas:

Mês/2008        Vencimento do boleto     Pagamento do benefício

NOVEMBRO            11/11 ( 3ª feira)               24/11 ( 2ª feira)

DEZEMBRO              4/12 ( 5ª feira)               19/12 ( 6ª feira)

A Diretoria da Astelpar solicita aos associados que orientem seus

familiares no sentido de que avisem a associação nos casos de fale-

cimento, acidente ou doença grave, para que a entidade tenha co-

nhecimento e possa avisar aos amigos e, dependendo do caso, prestar

auxílio para a família.

   Continuam acontecendo situações de falecimento de pessoas

conhecidas, e a Astelpar fica sabendo dias mais tarde, impossibili-

tando que, no caso de falecimentos, os amigos possam estar presen-

te no funeral, e ser mais um a dar apoio para a família enlutada.

   Os telefones da Astelpar são: 3224-2367 e 3224-8439.

Comunicado aos Associados



5ASTELPAR informaCuritiba, Novembro/2008

Venha sempre na ASTELPAR!

Coluna da Saudade

R. Profª Olga Balster, 2177 - sala 9

Capão da Imbuia

Curitiba - Paraná

Fone/fax:  (41) 3365-2000

www.ivetur.tur.br

ivetur@ivetur.tur.br

Dia 03 de janeiro/2009 em Buenos Aires pela primeira vez na
América do Sul. Não perca esta oportunidade!Vagas garantidas nos
dias 02 a 05 e 02 a 06 de janeiro. Saídas de Curitiba e São Paulo.
Valor promocional a partir de U$790 + taxa embarque até dia 10
outubro de 2008.

Neste pacote, teremos um opcional para Montevideo.
Ao adquirir passagem ou pacotes turisticos na IVETUR até dia

13 de dezembro,  você concorre a uma VIAGEM SURPRESA.
Consulte a IVETUR e conheça as várias opções de viagem.
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VEM AÍ O MAIOR EVENTO
ESPORTIVO DO MUNDO...

RALLY DACAR

Novos Convênios

Visando proporcionar novos segmentos, com descontos aos seus as-
sociados, a Astelpar assinou dois novos convênios.

SERRA VERDE
EXPRESS LTDA
Os associados da

Astelpar e mais três
dependentes, me-
diante identificação
(carteira da Astelpar).
Poderão usufruir o di-
reito a 30% de des-
conto nas passagens
de trem, nas catego-
rias Turística, Exe-
cutiva e Litorina (ex-
ceto categoria econô-
mica), comercializa-
dos pela SERRA VERDE EXPRESS, na bilheteria central da Estação Ferro-
viária. Avenida Affonso Camargo, 330, Curitiba-Pr, telefone/fax 3888-3488,
ou pelo e-mail reservas@serraverdeexpress.com.br, de segunda a sexta fei-
ra, das 7:00 às 18:30 horas e aos domingos das 7:00 ás 12:00 horas.

ÓTICAS VISOMAX
Foi assinado um convênio com as Óticas VISOMAX, que oferecem as

seguintes vantagens para nossos Associados:
" Desconto de 45% de desconto preço a vista e 25% a prazo (Somente

para armações VAN DIESEL E PARIS HILTON)
" Desconto de 20% a vista para demais produtos e de 10% para paga-

mento a prazo em até 8X.
" Cobertura das ofertas da concorrência desde que o produto seja o

mesmo
" Consulta oftalmológica no valor de R$ 10,00 (Dez Reais)
Veja material publicitário no jornal e no site.

Nesta edição do Astelpar Informa estamos publicando algumas fotos que
registraram algumas comemorações na Telepar.

Todos nós guardamos boas lembranças dessa época.
Eram comemorações com muita alegria e felicidade e que irmanava os

colegas de trabalho.
Veja se você está nas fotos ou reconhece algum amigo(a) nesses even-

tos.
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Venha passear com a Astelpar!

Comunicação S o c i a l

Realizamos mais um passeio,
para apreciar todo o espetáculo que
a natureza nos oferece na Ilha do
Mel. Foi assim que no dia 21 de se-
tembro, quando organizamos mais
um grupo de associados para curtir
um agradável final de semana na-
quela ilha.

   Saímos de Curitiba às 8 h. e
30 m. em direção à Pontal do Sul,
com um tempo chuvoso e frio, mas
animados e esperançosos. Quando
chegamos a Pontal já não chovia.
O barco que alugamos, que perten-
ce ao companheiro Humberto, já
estava a nossa espera. Desembar-
camos na Praia de Encantadas,
onde nos instalamos na pousada
"Chalé do Laurindo". Depois de nos
acomodarmos, o pessoal saiu fa-
zendo o reconhecimento da ilha.

   Após o almoço, onde come-
mos muito peixe e camarão à von-
tade, fomos andar e passear. O sol
apareceu meio que timidamente,
mas foi um ótimo dia. Grupinhos de
amigos, bateram papo e jogaram
conversa fora, até a hora de dormir,
por volta de meia noite.

   No domingo pela manhã to-
dos levantaram cedo para tomar o
café da manhã e de barco fomos
para outro lado da ilha, na Praia de-
nominada Brasília, acompanhados
de um céu de brigadeiro. Isso ani-
mou todo o grupo para fazer a ca-
minhada até o Forte da ilha do Mel,
que é um local que deve ser visita-
do pelo seu valor histórico.

   Voltamos às 12 horas da ca-
minhada e retornamos para as En-
cantadas, de barco, onde nos espe-
rava um almoço regado a camarão
na moranga, camarão crocante,
peixe a milanesa, etc. Hum!!!! Que
delícia!

   Após o almoço arrumamos
nossas bagagens e por volta de 16
horas saímos de Pontal do Sul, em
direção a Curitiba, com uma para-
da na estrada para o pessoal fazer
algumas comprinhas, ou seja, quei-
jo, polvilho, balas de banana etc.

   Foi um belo final de semana!

Berenice

Passeio para a Ilha do Mel
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Venha passear com a Astelpar!

Quinta feira, dia 23/10, conforme nossa programação
de passeios, fomos para o local denominado 'Buraco do
Padre", em Ponta Grossa, e para a Colônia Witmarsum.

   Tivemos um problema com o esquecimento do do-
cumento de identidade por parte de alguns de nossos pas-
sageiros. A empresa de ônibus que contratamos, cumprindo
as normas de viagem, foi bem rigorosa e não deixou os
mesmos embarcarem.

   Ficamos tristes, mas não pudemos fazer nada. Por vol-
ta de 8 horas e 30 minutos, seguimos em direção a Ponta
Grossa.

   Como não conhecíamos o caminho para o local, de-
nominado "Buraco do Padre", a nossa colega Loeli, repre-
sentante da Astelpar em Ponta Grossa, junto com seu espo-
so Altair,  nos esperavam na estrada para nos auxiliar.

   A estrada que dá acesso ao local é de terra, mas é
bem conservada, porém é estreita e para um ônibus muito
grande, para 43 passageiros, teve certa dificuldade, mas
não atrapalhou em nada o nosso passeio.

   Chegamos ao local por volta de 10 horas, fizemos um
lanche rápido e seguimos a trilha em direção ao "Buraco do
Padre", que dista aproximadamente 500 metros da parada.

   O passeio é lindo, mas o acesso até a "Cachoeira do
Buraco do Padre", é um tanto difícil, pois tem um riozinho e
pedras, que é ´perigoso para a faixa etária que participou
do passeio.

   Mas, para quem conseguiu, como eu consegui, che-
gar até lá é encantador e vou repetir a descrição da colega
Loeli;

"No passeio da "Cachoeira do Buraco do Padre", quem
tirou as meias e o tênis, ficou maravilhado. Ali é realmente
um poço de energia positiva, com queda d'água e areia
amarelinha bem fina. Um tapete nos pés, água cristalina
gelada, pássaros voando, realmente um lugar mágico".

   Terminada a visita ao "Buraco do Padre", seguimos
para a Colônia Witmarsum  e chegamos por volta de 14 h. e
30 min.. Fomos para o local, onde um belo café colonial
nos foi servido, com tortas, broas, pães caseiros, geléias,
queijos e frios. Foi muito bom. Também compramos quei-
jos, geléias e morangos colhidos na hora da horta do pes-
soal da Colônia.

   Fizemos uma visita ao museu, onde a guia da Colônia
nos contou a história da chegada dos Menonitas ao Brasil.
Muito interessante.

   Às 17 h. e 30 min. voltamos  para a nossa Curitiba,
chegando aqui as 19 horas. Foi um passeio inesquecível!

 Berenice

Passeio para a Cachoeira
do Buraco do Padre e Witmarsum
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Boa saúde = Qualidade de vida.

Há 40 anos na Suécia foi criado
o implante, por Injvar Bramemarck,
médico ortopedista. Observando os
resultados em pacientes com trauma-
tismo, onde os pinos de titânio se in-
tegravam ao osso (ficavam soldados
ao osso), surgiu à idéia de usar o titâ-
nio para substituir dentes perdidos.
Porém, devido ao tempo necessário
para novas pesquisas e ao alto custo
desta técnica, durante um longo pe-
ríodo a única solução para a perda
dos dentes era a utilização de próte-
ses fixas ou móveis, como: dentadu-
ras; coroas; pontes; etc.

   Atualmente, com o desenvolvi-
mento da odontologia e a redução
dos custos, os profissionais têm à dis-
posição uma variedade de opções,
porém, é o implante dental a primei-
ra opção para a solução da maioria
dos casos.

   O Implante Dental é um peque-
no cilindro que faz a função da raiz
de um dente natural que foi perdido,
ele é confeccionado em titânio puro
contendo roscas externas e internas,
as externas têm a finalidade de fixa-
ção e integração com o osso e as
roscas internas têm a finalidade de
suportar a futura prótese.

   Esta futura prótese poderá ser
uma coroa unitária ou uma ponte fixa
com vários dentes.  A escolha pelo
titânio puro se deve à altíssima acei-
tação deste material pelo organismo,
sem desencadear  reações adversas.

A Diretoria de Comunicação So-
cial já está organizando, em conjun-
to com os demais membros da Dire-
toria, a programação de passeios
para 2009.

   Serão destinos escolhidos com
muito critério e carinho, visando pro-
porcionar aos associados diferentes
opções de viagem, que visam o di-
vertimento e enriquecimento do co-
nhecimento de cada um.

CALENDÁRIO DE
PASSEIOS ANO 2009

Durante 2008, fizemos uma pes-
quisa para montagem do nosso ca-
lendário da passeios e, os mais vota-
dos por ordem, foram:

  1 - Passeio de Trem à Morretes
  2 - Cânion Quartelá

Viver e Bem-Estar

   Pesquisas informam que anual-
mente no mundo são aplicados mais
de 500 mil implantes dentários com
taxas de sucesso de aproximadamen-
te 95 a 98%.

   Os Implantes permitem:
• Estabilizar sua dentadura su-

perior ou inferior;
• Trocar sua dentadura ou pon-

te móvel por uma prótese fixa;
• Repor um ou mais dentes per-

didos ou comprometidos, sem des-
gastar os dentes vizinhos;

• Aumentar sua eficiência mas-
tigatória.

• Melhorar sua qualidade de
vida, eliminando muitas das insegu-
ranças ou constrangimentos associ-
ados a dentaduras convencionais ou
pontes móveis.

   Os implantes dentários neces-
sitam de uma base óssea para serem
inseridos e fixados, permanecendo
firmes. Quando o paciente não pos-
sui uma estrutura óssea suficiente
para o implante ser fixado, são exe-
cutados enxertos ósseos para criar
essa base para o implante.

   Atualmente, existem técnicas
regenerativas de osso e biomateriais,
que possibilitam recuperar a anato-
mia de áreas ósseas severamente re-
absorvidas.

   Para os pacientes que possuem
boa quantidade e qualidade óssea,
atualmente já é possível a realiza-
ção de implante dentário com carga Calendário de Passeios para 2009

  3 - Thermas de Piratuba
  4 - Thermas de Itá
  5 -  Passeio Cultural São Paulo
  6 - Thermas da Guarda
  7 - Serenata em Antonina
  8 - Serra Gaúcha
  9 - Thermas de Laranjal
10 - Santuário Nhundiaquara
11 - Viagem de navio
12 - Iguape e Caverna do Diabo

   Devido ao grande número de
sugestões, e diferença de faixa etá-
ria, é pensamento da Associação re-
alizar dois passeios para águas ther-
mais . Um no primeiro semestre e
outro no segundo semestre. Gosta-
ríamos de receber mais sugestões
pois, no primeiro bimestre de 2009,
montaremos nosso calendário ofi-
cial.

Clínica e Cirurgia de Olhos
Rego Barros Oculistas Associados

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

Credenciado Bradesco Saúde

Lentes de Contato
Microcirurgias

Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia a laser
Catarata com implante de lente intra-ocular através da

Técnica da Facoemulsificação
Pterígio

Cirurgia de Pálpebras
Vias Lacrimais

Oftalmopediatria

Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Tel. 3222-2233  e  3222-3794

Conheça os benefícios dos implantes dentais
imediata. Nestes casos o implante é
aplicado e  a prótese provisória pode
ser instalada imediatamente.

   Evidentemente, para o sucesso
do tratamento é importante observar
vários aspectos. Os implantes não
são indicados ou adequados para to-
das as pessoas. Alguns fatores como
fumo, diabetes e osteoporose devem
ser levados em conta para o sucesso
dos implantes dentais.

   Com ajuda profissional  é pos-
sível avaliar se o implante dentário
é uma solução viável para cada caso.
Antes, durante e após os procedimen-
tos, uma série de cuidados e aten-
ções devem ser tomados para que o
implante seja bem sucedido.

Dentes podem ser perdidos de
várias maneiras, traumatismos, doen-
ças e outros problemas. Porém a cá-
rie não tratada e as doenças de gen-
giva são os fatores mais comuns que
provocam a perda de dentes. Por
isso, é necessário repetir "nossos den-
tes fazem parte de nossa saúde e
bem-estar. Portanto, merecem todo
o cuidado e atenção".

   Evite hábitos danosos como
fumo, ingestão excessiva de açúcar
e mantenha seus dentes sempre lim-
pos e bem cuidados. A higiene dos
dentes é feita através de uma boa
escovação e o uso de fio dental sem-

pre após as refeições. Este procedi-
mento reduz a incidência de cáries
e ajudam a prevenir as doenças gen-
givais.

   A consulta regular ao dentista
é muito importante para avaliação da
saúde de seus dentes, gengivas, lín-
gua e mucosas, preservando sua saú-
de com dentes fortes e saudáveis.

   Ao menor sinal de problema,
procure seu dentista. Pois quanto
mais cedo for diagnosticado, maio-
res são as chances de uma solução
rápida, fácil e barata!

Dr. Cláudio Roney Straube
Junior CRO/PR: 11.627

Atenção: Sempre busque a orien-
tação do seu médico ou do seu den-
tista. Não fique em dúvida!
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Participe das promoções sociais da Astelpar!

Conheci o Sr. Homero nos idos
de 1974.

   Na época eu exercia o cargo
de gerente do ODT (órgão norma-
tivo encarregado do Tráfego Tele-
fônico). Após uma reunião geren-
cial, realizada em Pato Branco, o
gerente Sr. Pedrinho de Bortoli, me
informou que em Pato Branco ha-
via uma pessoa com deficiência de
locomoção e com deficiência visu-
al que conhecia todos os telefones
de Pato Branco de memória.

Curioso, fui visitá-lo, juntamen-
te com o Diretor de Operações, Sr.
Raul Del Fiol. Ficamos impressiona-
dos com sua memória, pois, além
dos telefones, ele fornecia outros
tipos de informação, como por
exemplo o resultado da loteria es-
portiva. Na volta a Curitiba, sugeri
á Diretoria que poderíamos con-
tratá-lo e apresentei um estudo pro-
vando que ele tinha uma produti-
vidade três vezes maior que uma
telefonista comum. Explico:

Uma informação procurada na
lista a telefonista em média levava
30", para encontrá-la. Na época
não havia computador e nem mi-
crofilme. As telefonistas tinham que
procurar a informação na própria
lista telefônica, enquanto que a in-
formação fornecida de memória, o
tempo gasto é de 10".

Neste estudo demonstrei que
enquanto a telefonista prestava
uma informação, o Sr. Homero
prestava três.

Diante dos fatos, em 1975, foi
autorizada a contratação do Sr.
Homero, com todas as formalida-
des trabalhistas e, com uma gran-
de novidade para a época,  ele
prestaria serviço da sua própria
casa, em seu leito, uma vez que o
Sr. Homero era cego e não tinha as
duas pernas. Este fato, teve reper-
cussão positiva, e abriu espaço para
que posteriormente a Telepar assi-
nasse convênio com a APR -Asso-
ciação Paranaense de Reabilitação,
para aproveitamento de mão de
obra de pessoas com necessidades
especiais.

Além de informações ele tam-
bém ajudava dando conselho para

Homero Tabajara Loureiro

Força de Vontade
e memória excepcional

as pessoas.
Este trecho de entrevista foi pu-

blicado em Pato Branco, no jornal
"Tempos de Ouro", edição de se-
tembro de 2002.

"Muitas pessoas me ligam pe-
dindo conselhos", diz Homero. E
sorrindo relata uma história: "certa
vez uma moça me ligou desespe-
rada, pois havia descoberto que
seu noivo era casado. Estava nervo-
síssima! Falei simplesmente: você
tem olhos para ver, boca para fa-
lar, ouvidos para ouvir, pernas para
andar. Lembre-se que, hoje, você
está falando comigo que não tenho
nada. Agora você vai dormir e ama-
nhã acordará diferente!".

Durante 26 anos, Homero tra-
balhou para a Telepar. Aposentou-
se devido à privatização da empre-
sa. Desde que se aposentou, asso-
ciou-se na Astelpar e, como era
aposentado pelo CA - Contrato
Atípico, sempre recebeu o amparo
da Associação no encaminhamen-
to de notas fiscais para reembolso
de medicamentos, e orientação so-
bre utilização de plano de saúde
etc.

Homero, apesar de suas defici-
ências, conquistou um lugar de
destaque em Pato Branco. Eis mais
uma nota do jornal local.

DESTAQUE SOCIAL
"Para um pato-branquense emé-

rito e histórico, digno do reconhe-
cimento e da admiração da comu-
nidade, pelo carisma, pelo servir,
pela candura e pelo amor a vida:
Homero Tabajara Loureiro - que
aniversaria a 29 de dezembro,
quando receberá as felicitações de
todos os seus amigos e a gratidão
de Pato Branco.

   Eu tive a oportunidade de co-
nhecê-lo e conhecendo sua habi-
lidade, lutar por sua contratação
quebrando tabus para a época.

   Homero Tabajara Loureiro, fa-
leceu em Pato Branco, no dia 2 de
outubro de 2008.

   Homero, foi, e sempre será,
um exemplo para todos nós!

Paulo Arruda Bond

O desafio publicado no Astelpar
Informa nº 48 foi:

Considere, durante as 24 horas do
dia, cada momento em que o pontei-
ro das horas e o ponteiro dos minu-
tos estejam juntos, um em cima do
outro.

Qual é a posição dos segundos,
quando isto acontece?

Veja a resposta para quem não
conseguiu:  11 vezes

Curtas & Finas
Eis o próximo desafio:
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 ?

Colaboração do associado:
Luis Carlos Gomes.

A Astelpar cumpre o doloroso
dever de anunciar estes falecimen-
tos: Dionízio Rossa Carraro *1º/08/
1948 + 18/08/2008, em Curitiba;
Lorande Valentin * 23/05/1938 +
23/09/2008, em Curitiba;  Santinor

Teixeira - não associado; Homero

Tabajara Loureiro, * 29/12/1933 +

Falecimentos
2/10/2008, em Pato Branco; Cleo-

mar Tomelin - não associado; Dir-

ceu Machado, * 11/11/1945 + 29/
10/2008, em Curitiba; Newton de

Oliveira, * 21/11/1931  + 1º/11/
2008, em Reserva.

Aos familiares enlutados, os sen-
timentos da família Astelpar.
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Jantar Mensal

Proteja a natureza!  Faça a sua parte!

Toda a primeira quarta-feira de
cada mês acontece na Churrasca-
ria Paiol, à partir das 19 horas, o
Jantar Mensal dos associados da
Astelpar.

   São momentos que reúnem

Todos os reinos pre-
cisam de ajuda urgen-
te!
De todos os reinos, na
minha opinião, o mais
necessitado é o reino
humano.
Os outros reinos estão
pagando pela  nossa
inconsciência,
pois dependem de nós.

A alma dorme na pe-
dra...  Sonha no vege-
tal... Agita-se no ani-
mal...
E toma consciência no homem.

Concluímos que:
Continuamos dormindo demais...
Sonhando demais...
Agitando-nos demais, numa direção
destrutiva demais!
Perigosa demais! Cruel demais!

O povo de pedras
O povo em pé
O povo planta
Os quatro patas
O povo que voa
O povo inseto
O povo que rasteja

A Terra está em agonia...

O povo pequenino
O povo das águas
Os nossos animais domésticos...

Pois,
A alma dorme na pedra,
Sonha no vegetal,
Agita-se no animal,
Toma consciência no Homem.
Saibamos então, que não estamos
separados.
Tudo está interligado...

Gratidão, Gratidão, Gratidão...

Léon Denis, nasceu em 1º/01/1846
e faleceu em 12/03/1927.

e unem cada vez mais os que dele
participam.

   Muitas conversar, encontros e
reencontros acontecem.

   Alguns aperitivos e a tradicio-
nal refeição servida pela Churras-

caria, fazem a alegria de todos.
   No próximo ano, não deixe

de participar dos jantares mensais
da Astelpar.
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Novos Associados Aqui estão os amigos que receberão um abraço especial num mo-
mento especial de suas vidas. Anote o dia e ligue. Ele (a) ficará muito
feliz.

FELIZ ANIVERSÁRIO A TODOS ESTES NOSSOS AMIGOS!

Do mês de dezembro: Erci de Almeida Massaroth (1), Rosiglei Maria
Precoma (1), Sebastião Alves Costa (2), Áurea Soares (3), Balbino Paulo
de Souza (3), Osvaldo Leviski (3), Paulo Henrique Bettes (4), Gerson Araújo
Guimarães (6), Neris Linhares (6), Aloísio Figura (8), Julio César de Souza
(8), Mario Tadeu Jokowski (8), Marli Rosa Sucla Aguilera (8), Valmir Ferrari
(8), José Américo da Silva Matos Pombo (9), Maria Teresa de J. Monteiro
Ribas (9), Sergio Poletti (9), Adevanzir Padilha de Siqueira (10), Antonio
Guerra Machado (10), Jocelin Pinto Ferreira Filho (10), José Osvaldo
Tognato (10), Maria Aparecida Villas Boas (10), Sergio Huy de Macedo
(10), Sueli Castro de Farias Neves (10), Ana Helena Brasil Soares (11),
Aparecida Napoli (11), Diva Zacarkim Martins (11), Ione dos Passos (11),
Nilza Maria Andrade (11), Paulo César Veiga Guenaga (11), Therezinha
de  Jesus Hannemann (11), Baltalzel Picussa (13), Manuel Baltazar Muniz
(13), Nelson Kuminek (13), Alberto de  Oliveira e  Silva (14), José
Prudencio (14), Zenaide da Silva (15), Numa de Oliveira (16), Reinaldo
Oliveira Rocha (17), Socrates Elias de Campos Sarlas (17), Antonio Dir-
ceu Kotowey (18), João Primak (18), Angelo Schiochet (19), Inez
Muchinski (19), João Alcebíades Appolinário (21), José Augusto Cordei-
ro de Souza (20), Nelson Kenji Takaeuchi (19), Wilson Bortolotto (20),
Karl Heinz Neufeld (21), Tereza Ramos da Silva (21), Dorcas Alves da
Cunha (22), João Batista de Medeiros Souto (22), Laurinda das Neves R.
da Silva (22), Celso Yoshitaka Tsukuda (23), Gervasio Mendes (23), Ivo
Glauco Forneck (24), Massashi Hayashi (24), Lauro Hammerschmidt (25),
Raymundo Kurart Gatzke (25), Alencar José Tortelli (26), Leonor de Oli-
veira Freski (26), Alfredo Ferreira Duarte (27), Carmelia Agge Frohlich
(27), Eugenia Stefanovicz (27), Ana Maria Bogusz (28), Jair Paulino (28),
Geraldo Sales da Silva (28), João Natálio da Cruz (28), Ediler Arnaez
Gimenez (29), Homero Tabajara Loureiro (29) e Rosicler Cleri Moreschi.

Aniversariantes

Boas vindas aos novos associados!

O objetivo da Astelpar é congregar
os aposentados e pensionistas do setor
de telecomunicações, criando uma
vivência agradável entre seus associa-
dos e, principalmente, defender o inte-
resse coletivo, representando-os junto
a Fundação Sistel, Fundação 14,
HSBC, Telos e outras.

   É com satisfação que registramos
a adesão destes novos associados da
Astelpar.

Orcila Cecília Frigotto
Carmem Antonia de Oliveira
Luis Hideshi Shibukawa
Francisco Javier Kantek G. Navarro

A Diretoria dá boas vindas aos no-
vos associados.

Recebemos o seguinte e-mail da
nossa associada Yolanda Faustino:

"Gostaria de partilhar com todos
uma experiência positiva. Por ocasião
da renovação do seguro do meu carro,
pesquisei bastante, analisei várias pro-
postas e cheguei a conclusão que a
melhor proposta foi da Super-Seg,
conveniada à nossa Associação."

A Astelpar agradece pela sua cor-
respondência.

Coluna do Leitor

Urgente - Endereço
Eletrônico
   Quer receber notícias "quenti-

nhas"? Quer facilitar o contato com sua
Associação?  Informe seu e-mail para:
astelpar@astelpar.com.br

Saúde Bradesco
   O Manual do Usuário é indispen-

sável para o entendimento do funcio-
namento do Seguro. Tem dúvida quan-
to a alguma especialidade médica? Li-
gue pa-ra a Associação. Você também
pode  consultar o Bradesco pelo tele-
fone    0800 7012700 ou pelo site :
www.bradescoseguro.com.br.

Site do INSS
   Para sua comodidade informa-

mos o site do INSS : www.mpas.gov.br
Atendimento da Astelpar
    O atendimento da Associação

não tem interrupção no horário do al-
moço, ou seja, atendemos de segunda
a sexta, das 9 às 17 horas.

Atualização de dados
Mantenha atualizado o seu endere-

ço na Astelpar
   Ligue para nossos telefones 3224-

2367 e 3224-8439 ou venha tomar um
café na associação e prestar as infor-
mações.

Mantenha atualizados
seus dados no INSS
Ligue para 0800-780191 ou venha

à associação.

Astelpar dia-a-dia

DR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR

Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627

PRÓTESE e ORTODONTIA

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

Renovada a apólice de
seguro de vida em grupo

A Sul América renovou a apóli-
ce do seguro de vida, a partir de 1º
de novembro de 2008. na qual a
Astelpar figura como estipulante

   Os carnês para quitação men-
sal do prêmio serão enviados pelo
Correio.

Atenção !

   Se você associado da Astelpar
deseja aderir a esta apólice de Se-
guro de Vida em Grupo, lembra-
mos que a idade limite para inclu-
são na apólice é de 60 anos

Para outras informações ligue
para a Astelpar no telefone 3224-
2367.



ASTELPAR informa12 Curitiba, Novembro/2008

Festa dos Aniversariantes

Compareça na festa dos aniversariantes do mês!

Festa de Aniversário!
   Dizem alguns que festa de aniversário deveria
ter todo dia. Festeiros e animados, querem sem-
pre estar com os amigos comemorando uma nova
data.
   Mas, como não podemos fazer festa todo dia, a
Astelpar reúne sempre na última quarta-feira de
cada mês, os aniversariantes do mês.
   Neste ambiente alegre e contagiante de congra-
çamento entre os associados, comemoramos mais
um aniversário dos associados.
   Alguns vêm com companhia, trazendo algum fa-
miliar, para ver e sentir o ambiente alegre e
descontraído da associação.
   Cercados de amigos, os aniversariantes são ho-
menageados com o "parabéns para você", segui-
do de bebidas, salgadinhos e o tradicional bolo de
aniversário.
   Mais uma vez comemoramos os aniversários, e
não poderíamos deixar de fazer o registro aqui nas
páginas do Astelpar Informa.
Parabéns a todos os aniversariantes

Veja algumas fotos das comemorações.

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