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Prorrogado prazo
de adesão ao PAMA-PCE

s associados que são assistidos pela Fundação 14 passaram a
receber os seus benefícios por intermédio do Banco Santander,
em razão de negociações entre aquela Fundação e o referido

Banco. Com a confirmação da mudança, a Direção da Astelpar pro-
curou agir no sentido de evitar problemas e prejuízos para os nossos
associados, realizando várias reuniões com os envolvidos.

   Entretanto, em função de que várias agências não adotaram os
procedimentos uniformes que foram ajustados, ocorreram vários pro-
blemas para os associados, fazendo com que novamente interviésse-
mos no processo, na busca de soluções junto ao Banco e à Fundação
14.

   Se você ainda está com problemas, que não consegue solucio-
nar diretamente com o Banco ou com a Fundação, venha até a Astel-
par, pois somente com o conhecimento dos fatos é que poderemos
intervir em seu nome.

   Como já divulgamos, foi reaberta a inscrição para o PAMA-PCE
para os assistidos dos planos PBS-A, PBS-TIM ou PBS-TCS, sem ca-
rência e com financiamento de eventuais dívidas. O prazo para ade-
são é 30/9/2008, e cabe aos assistidos dos Planos PBS a avaliação
sobre a migração ou não.

   No último Acordo Coletivo com a BrasilTelecom, foi acertada a
alteração da data base para setembro. A pauta de reivindicações já foi
definida e está publicada nesta edição. As primeiras reuniões do Sint-
tel com a empresa já ocorreram. Os benefícios reajustados vigorarão a
partir de setembro.

   A Astelpar informará o progresso das negociações e a programa-
ção de Assembléias, nas quais é muito importante a sua participação,
principalmente para quem é assistido TRCA (carimbo).

   A Astelpar participou, em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto, da
Assembléia Geral da Fenapas, que teve o objetivo de atualizar o Esta-
tuto e abordar outros temas importantes, tais como: destinação do su-
perávit do plano PBS-A, possíveis ações revisionais, próxima Assem-
bléia Geral Ordinária que será realizada em março de 2009. Essa As-
sembléia será realizada em Curitiba, quando teremos a honra de rece-
ber os representantes das associações de vários estados brasileiros.

   Já está confirmada a reserva no Restaurante Dom Antônio, para a
realização do nosso almoço de confraternização de fim de ano, no
dia 13 de dezembro. Você está convidado e não pode faltar. Marque
na sua agenda o evento anual da Astelpar para reencontrar os amigos
e celebrar.

Astelpar, a união de forças!

A Diretoria

Pauta de reivindicações do
Sinttel-PR para a BrasilTelecom

Devido à greve dos Correios, ocorrida no mês de julho, que prejudi-
cou muitos de nossos associados, quanto à entrega de suas adesões ao
PCE, e atendendo à solicitação da Astelpar, a Sistel prorrogou até 30/9/
08 o prazo de adesão. Para esclarecimento dos interessados, a Sistel  re-
alizou reunião em Curitiba no dia 2 de setembro.

Um número expressivo de associados compareceu à reunião, e ao
final da mesma fizeram a sua adesão ao plano. Ressaltamos que todas as
vantagens da campanha estão mantidas: entre outras, a isenção da ca-
rência e a renegociação de dívidas.

Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda para decidir a sua adesão
ao PCE, procure a Astelpar.

A Astelpar e o Sinttel-PR se reuniram e ajustaram a pauta de reivindi-
cações para o Acordo Coletivo com a BrasilTelecom - filial Paraná, para
o período 2008/2009, com validade a partir de 1º de Setembro, abran-
gendo os aposentados pelo TRCA.

Veja a pauta de reivindicações:
• Reajuste do Beneficio pelo INPC (de 1º/9/2007 a 31/8/2008) e
   5% de ganho real.
• Auxilio Funeral no valor de R$ 3.000,00.
• Cesta Básica no valor de R$ 180,00.
• Abono  em tíquetes alimentação no valor de R$ 600,00.

Esta pauta foi aprovada em Assembléia realizada no Sinttel-PR, em
28/7/2008. Observamos que na presente data base os demais benefícios
permanecem inalterados.

Fique alerta para a convocação de Assembléia pelo
Sinttel-PR ou Astelpar.
Compareça!



ASTELPAR informaCuritiba, Setembro/2008 3

Associado: Mantenha atualizado o seu cadastro!

Dia 13 de dezembro
Almoço de final de ano

Já tiveram início os preparativos
para a realização do almoço de fi-
nal de  ano da Astelpar e que acon-
tecerá no dia 13 de dezembro (sá-
bado).

A tradicional festa de encerra-
mento e confraternização será rea-
lizada no Restaurante Dom Antô-
nio, a partir das 12 horas.

A equipe organizadora do even-
to já está preparando o roteiro que
contará, como sempre, com o tra-
dicional sorteio de brindes para os
associados e familiares.

O almoço contará com o car-
dápio tradicional do Restaurante
Dom Antônio, com refrigerantes e
vinho da casa, e estará acompanha-
do ao final de uma deliciosa sobre-
mesa.

Convidamos os nossos associ-
ados do interior para que se orga-

Esclarecimentos

Migração para o Banco Santander

Durante os meses de julho e agosto, a Astelpar recebeu dezenas
de consultas por telefone, pessoalmente ou por e-mail, sobre a obri-
gatoriedade de abertura de conta corrente no Banco Santander. Fo-
ram 60 dias de intenso trabalho.

Alguns associados ficaram revoltados, sem que tivéssemos como
alterar uma negociação feita entre as duas instituições.

O processo de abertura de contas foi bastante tumultuado dada a
surpresa gerada nos participantes, exigüidade do prazo, greve nos Cor-
reios e alteração do site da Fundação 14, tudo acontecendo ao mes-
mo tempo.

Considerando estas dificuldades, a Astelpar procurou orientar pre-
ventivamente os seus associados, nos pontos em que havia omissão
por parte da Fundação14 ou do Banco.

A Astelpar enviou vários e-mails aos associados sobre a abertura
de contas, nas datas de 11/6, 30/6 e 7/7, além de dois e-mails com
instruções de acesso ao novo site da Fundação 14, nos dias 28 e 30/
7.

No e-mail de 30/6 foram anexadas, a carta da Fundação 14 e a
Cartilha do Banco Santander, que também foram colocadas no site e
remetidas via Correios, pela Fundação 14.

Lá na "Cartilha", constam perguntas e respostas esclarecedoras,
onde no item 12 consta a informação da conta salário. Esse tipo de
conta é uma disposição de regulamentação bancária, influenciada
pelos Procons, que recebiam muita reclamação dos correntistas assa-
lariados e que eram transferidos de um Banco para outro. Portanto,
um dispositivo amplamente divulgado na imprensa.

A Astelpar também conseguiu na época, com a Fundação 14, a
colocação de até três funcionários em Curitiba, para fazerem contato
e orientação telefônica para os Assistidos que não haviam aberto a
conta no Banco, considerando que nem todos os associados têm e-
mail.

Esse atendimento também deu solução a problemas específicos
que os assistidos encaminharam à Astelpar.

Como a maioria destes problemas decorreu da falta de uniformi-
dade no atendimento, a Astelpar fez e continua a fazer cobranças
especificas ao Banco.

Considerando que muitos dos problemas não foram ainda resolvi-
dos,  mais uma vez conseguimos com a Fundação 14, que uma aten-
dente permanecesse na Astelpar, até 20/09, para solucionar os pro-
blemas específicos da abertura de contas.

   Você, associado, pode comprovar pelas iniciativas da Astelpar,
que acima relatamos, e pela leitura da Cartilha, que foi enviada a to-
dos, que os esforços foram feitos no sentido de orientar e ajudar os
assistidos. Em nenhum momento deixamos de fazer o nosso papel:
assistência ao associado!

   Sabemos que uma grande quantidade de informações e transtor-
nos deixam as pessoas às vezes sem rumo. A Astelpar orienta-as - ori-
enta você em particular.

   A Astelpar está aqui para isso: para ajudar você. Se os problemas
continuaram, quanto a essa migração para o Banco Santander, pro-
cure-nos!

   Nós estamos com você!

O objetivo da Astelpar é agregar
os aposentados e pensionistas do se-
tor de telecomunicações, criando uma
vivência agradável entre seus associa-
dos e, principalmente, defender o in-
teresse coletivo e representar à todos
junto a Fundação Sistel, Fundação 14,
HSBC, Telos e outras.

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

Mês de junho
Paulo Cezar Veiga Guenaga
Maria de Lourdes G. de L. Santos
Nelson Kenji Takeuchi
Paulo César B. de Oliveira
Joaquim Pereira Dias

nizem em caravana e façam con-
tato com a Astelpar, para ver as
possibilidades de ajuda no custeio
da viagem.

Associado! Venha participar de
mais este evento de congraçamen-
to, que semeia alegria no encontro
com aqueles que convivemos mui-
tos anos na Telepar.

Acompanhe na Astelpar as in-
formações quanto à aquisição de
convites, para que não fique sem
os mesmos. Lembramos que as úl-
timas promoções da Associação
geraram fila de espera.

Venham todos!
Vamos confraternizar!

13 de dezembro
Restaurante Dom Antonio

Novos Associados
Mês de julho
Luiz Carlos Xavier Machado
Zeni Costa da  Silva

Mês de agosto
Mauro Olandoski
João Alcebíades Appolinário
Leda Maria Incerti
João Bernardo Bienert
Odair Rogério
Leocádia R. S. J. Nascimento

Mês de setembro (até dia 05)
Ademar Alves
Eliana Maria Rodrigues
Ana Déguis

A Diretoria dá as boas-vindas aos
novos associados.

Coluna do Leitor
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A Astelpar trabalha por você e para você!

Conheça a sua Associação
Nesta edição, o enfoque dado ao CONHEÇA A SUA ASSOCIAÇÃO são os

Serviços e Convênios que a Astelpar disponibiliza aos seus associados, para que
todos possam avaliar a relação custo/benefício, ou seja, quanto o associado paga
de mensalidade e os benefícios que a ASTELPAR oferece aos seus associados.

As mensalidades de contribuição dos associados giram em média em torno
de R$ 10,00, dependendo do valor de benefício e do plano de aposentadoria.
Por exemplo: quem é aposentado só pelo INSS contribui com uma anuidade de
R$ 50,00 reais, que é equivalente a uma mensalidade de R$ 4,20/mês. A maior
mensalidade é de R$ 13,00 reais.

Estas contribuições geram os seguintes benefícios para os associados e fami-
liares:

BENEFÍCIOS
A Astelpar oferece uma variada gama de benefícios aos seus associados
Os benefícios são os seguintes:
a Relacionamento  com as Fundações Sistel, Fundação 14, HSBC e Telos
-Canais diretos da Astelpar com as Fundações acima,  denominados ATEN-

DE ASSOCIAÇAO, para auxiliar os associados  em problemas urgentes.
-Acompanhamento do desempenho dos planos previdenciários.
-Representatividade no Conselho das Fundações.
-Orientações sobre valores de benefícios.
b) Prestação de serviços.
-Encaminhamento da documentação necessária junto às Fundações,  para

recebimento de pensão em caso de falecimento do associado.
-Encaminhamento de notas fiscais à BrasilTelecom, para reembolso de  valo-

res gastos com remédios de uso contínuo (aposentados CA/TRCA e TRIPARTI-
TES)

-Orientação e encaminhamento nos casos de recadastramento dos assistidos
da Fundação 14, Sistel e HSBC.

-Apólice de Seguro de Vida em Grupo, onde a Astelpar é estipulante da
apólice. É permitida a participação de qualquer associado com idade inferior a
sessenta anos.

-Distribuição dos cartões da Bradesco/BrasilTelecom  (dental e  saúde) aos
aposentados (CA/TRCA e TRIPARTITES).

-Orientação aos associados na utilização dos planos de saúde, principal-
mente em casos de internamento e cirurgias.

-Orientação e encaminhamento dos assuntos ligados ao plano PAMA e PAMA-
PCE.

-Empréstimo de cadeira de rodas por até 90 dias (associado/cônjuge),  sem
custo ao associado.

-Empréstimo de livros por 30 dias, sem custo ao associado.

c) Comunicação
-Impressão e distribuição de cinco edições /ano do jornal "Astelpar Infor-

ma", sem custo para o associado.
-Disponibilidade de informações no site Astelpar - www.astelpar.org.br.
-Os associados podem anunciar no jornal impresso ou no site, com descon-

to de 50%.
d) Atividade social e lazer
-Organização de passeios e viagens com desconto de 10% aos associados.
-Jantar mensal para confraternização de associados (por adesão).
-Comemoração dos aniversariantes do mês com direito a um acompanhante

e sem custo aos participantes. Estas comemorações são realizadas em Curitiba,
Ponta Grossa e Cascavel.

-Almoço comemorativo de final de ano. Confraternização de todos os asso-
ciados por adesão. Ajuda de custo aos associados do interior em caravana com
mais de 10 associados, para participação no evento.

e) Convênios diversos
A Astelpar mantém vários convênios com descontos aos seus associados. Os

mais significativos são os
-Convênios Médicos e Odontológicos.
-Convênios Médicos - com preços pela tabela Bradesco e ou AMB.
-Convênios Odontológicos - com preços tabela Bradesco ou  CRO.
-Convênios Jurídicos - com escritórios especializados em Direito Previden-

ciário, Direito Trabalhista e Direito Civil.
Em Curitiba, convênios diversos, tais como:
Estacionamento
Cartório (taxas com desconto)
Serviço automotivo
Seguro de automóvel/incêndio.

Nesta edição, estamos publicando o Suplemento de Produtos e Serviços,
contendo todos os conveniados.

A coluna da saudade desta edição destaca a foto em um jantar de confrater-
nização entre dirigentes da Telepar e aposentados. Na foto da esquerda para a
direita destaca-se:

Alberto Luiz Fava, Leonardo Gosdal, Roberto Grubhofer, Egon Kummrow,
Walter Kreder e José Lass Jr.

Coluna da Saudade

A Assessoria Jurídica da Astelpar
informa aos aposentados que exerci-
am funções com exposição a agentes
nocivos (periculosidade), tais como
eletricidade e ruído, que há a possibi-
lidade de revisão dos benefícios de
aposentadoria.

Há várias decisões judiciais reco-
nhecendo o direito à aposentadoria
especial, o que significa um aumento
no valor do benefício previdenciário.

As funções que vêm obtendo gan-
ho de causa são as seguintes: ajudan-
te de cabista, auxiliar de rede, técnico
de rede, auxiliar técnico de infra-es-
trutura, técnico de infra-estrutura, au-

Informe Jurídico
xiliar instalador-reparador de linhas e
aparelhos, instalador-reparador de li-
nhas e aparelhos, auxiliar técnico de
transmissão, técnico de transmissão,
encarregado de turma, supervisor de
redes, examinador de cabos linhas e
aparelhos, telefonista, atendente de
serviços, motorista, segurança, enge-
nheiro eletricista e engenheiro civil.

   A Associação informa que a par-
tir do dia 15 de setembro serão reali-
zadas consultas com advogado, na
sede da Astelpar, sem custo para os
associados. Se for o seu caso, ligue
para a Associação e agende a sua con-
sulta.

Curtas & Finas
O desafio publicado no Astelpar

Informa nº 47 foi:
- Um fazendeiro comprou

100(cem) cabeças de gado, entre be-
zerros, vacas e bois, pagando um total
de R$ 100,00. Sabendo-se que cada
bezerro custou R$ 0,50 (cinqüenta
centavos), cada vaca custou R$
5,00(cinco reais) e cada boi custou R$
10,00 (dez reais). Quantos bezerros,
quantas vacas e quantos bois o fazen-
deiro comprou?

Você tentou e conseguiu. Para-

béns! Não conseguiu?
Então, aí vai a resposta:  90 bezer-

ros, 9 vacas e 1 boi.
Eis o próximo desafio:
Considere, durante as 24 horas do

dia, cada momento em que o ponteiro
das horas e o ponteiro dos minutos
estejam juntos, um em cima do outro.

Qual é a posição do ponteiro dos
segundos, quando isto acontece?

Colaboração do associado:
Luis Carlos Gomes.

Falecimentos
A Astelpar cumpre o doloroso de-

ver de anunciar o falecimento dos se-
guintes associados: Schuber dos San-
tos Gouveia * 22/1/1939 + 6/08/2008,
em Guaraqueçaba;  João da Silva * 28/
8/1934 + 17/6/2008, em São José dos

Pinhais; Samuel Ribeiro *7/10/1941
+12/7/2008, em Curitiba; Cely dos
Reis Siqueira * 15/12/1940 + 29/08/
2008.

Aos familiares enlutados, os senti-
mentos da família Astelpar.
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Proteja o meio ambiente!

Calendário de passeios até final do ano.

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

Setembro
Ilha do Mel

Visite este Santuário Ecológico.

Saída:  dia 20/09 (sábado) às 8 horas.
Retorno 21/09 (Domingo) às 16 horas.
Local de saída:  Praça Osvaldo Cruz;
Este passeio inclui:
• Ônibus equipado com ar condicionado;
• Lanche no ônibus;
• Travessia Pontal do Paraná - Ilha do Mel;
• Uma diária na pousada Chalé do Laurindo, com jantar, pernoite e café da

manhã.
Preço para associado .............................................. R$ 115,00.
Preço de não associado .......................................... R$ 130,00.

Outubro
Witmarsum - Data à definir
na 2ª quinzena de Outubro.

Novembro
Foz do Iguaçu

VAMOS VISITAR AS CATARATAS DO IGUAÇÚ,
LADOS BRASILEIRO E ARGENTINO!

SAÍDA: 6/11/2008 - 8 horas - PRAÇA OSVALDO CRUZ.
RETORNO:  9/11/2008.
O PACOTE INCLUI:
- Ônibus de Turismo, com ar condicionado, banheiro, TV, DVD, água e

refrigerante.
- Três noites c/café da manhã no Hotel Harbor Colonial Spa.
www.harborhoteis.com.br
- Lanche na viagem de ida.

DOCUMENTAÇÃO:
Carteira de Identidade original e com menos de  10 anos de emissão, ou

passaporte atualizado.

PROGRAMAÇÃO:
6/11(quinta-feira) - Saída de Curitiba, 8 horas - Praça Osvaldo Cruz.
À noite "check in" e jantar no hotel (incluído).
7/11(sexta-feira) - Visita ao comércio paraguaio. À noite, jantar na Churras-

caria Botega, com Show OBA-OBA  (incluído).
8/11(sábado) - Passeio no Parque Iguazu (lado argentino) c/almoço e ingres-

so (incluídos). À tarde, visita ao comércio e "Duty Free". Às 21 horas, jantar no
hotel (incluído).

9/11(domingo) -  8 h.30 m. "check out" do hotel, 9 horas - passeio às Catara-
tas do Iguaçu (lado brasileiro)ou Parque das Aves,(ingresso incluído); às 12 h.
30m. almoço no restaurante Maringá (incluído); viagem de retorno com chega-
da prevista para às 23 horas.

PREÇO POR PESSOA:  (Pagamento a partir de 5/9/2008)

SINGLE - (SÓCIO) SINGLE - (NÃO SÓCIO)

R$ 690,00 - A VISTA R$ 740,00 - A VISTA
2 X R$ 345,00 2 X R$ 370,00
3 X R$ 230,00 3 X R$ 247,00
3 X R$ 173,00 + 1 X R$ 180,00 3 X R$ 185,00 + 1 X R$ 190,00

DUPLO - (SÓCIO) DUPLO - (NÃO SÓCIO)
R$ 590,00 - A VISTA R$ 630,00 - A VISTA
2 X R$ 295,00 2 X R$ 315,00
3 X R$ 197,00 3 X R$ 210,00
3 X R$ 148,00 + 1 X R$ 155,00 3 X  R$ 158,00 + 1 X R$ 165,00

TRIPLO - (SÓCIO) TRIPLO - (NÃO SÓCIO)
R$ 560,00 - A VISTA R$ 620,00 - A VISTA
2 X R$ 280,00 2 X R$ 310,00
3 X R$ 187,00 3 X R$ 207,00
3 X R$ 140,00 + 1 x R$ 150,00 3 X R$ 155,00 + 1 X R$ 165,00
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Venha passear com a Astelpar!

Comunicação S o c i a l

Aconteceu com muita expectativa,
de 11 a 14 de junho p.p., o primeiro
passeio internacional da Astelpar. A
organização do passeio ficou por con-
ta de Ivetur Turismo, da nossa associa-
da Ivete Fagundes.

Desde a nossa saída de Curitiba,
com o vôo saindo no horário, e nossa
chegada em Buenos Aires, a viagem foi
repleta de expectativas. Do Aeroporto
de Ezeiza fomos direto ao Hotel Aspen
Suites, tendo a oportunidade de, du-
rante o trajeto, conhecermos um pou-
co da cidade, pois fomos recepciona-
dos no aeroporto pela nossa guia local
e fizemos um pequeno "city tour".

Após uma noite de descanso inici-
amos o nosso dia com um agradável e
completo "city tour", onde conhecemos
os pontos turísticos mais famosos da
cidade, tais como:

Bairro da Recoleta - Lembra uma
parte de Paris, por causa de seu jeito
europeu. Na fundação de Buenos Ai-
res, os padres franciscanos construíram
neste local um convento. Bairro ele-
gante, tem inúmeros cafés, mesas com
guarda-sóis na calçada, antiquários e
muito agito.

La Boca - Primeiro bairro dos itali-
anos, imigrantes genoveses que prefe-
riram ficar perto do porto. Tem muitas
casas coloridas, o Estádio da Bombo-
nera, sede do Boca Juniors, além da
sua principal atração, o Caminito, que
inspirou o  tango que  imortalizou Car-
los Gardel.

San Telmo - Antigo bairro boêmio.
Aos domingos,é famosa sua feira de
antiguidades, com muito tango nas
ruas.

Avenida Corrientes - De grande ati-
vidade noturna, com bares abertos a
noite inteira.

Calle Florida - Maior centro comer-
cial de Buenos Aires, com lojas de rou-
pas, livrarias e confeitarias. Como es-
tava muito próxima do nosso hotel, foi
palco de  nossas caminhadas de com-
pras.

Teatro Colón - Prédio em estilo ne-
oclássico de 1908, de acústica excep-
cional e com capacidade para 3.200
pessoas. Está passando por reformas, e
as visitas não eram permitidas.

Bosques de Palermo - É o maior da
cidade, com belíssimos monumentos
e  cerca de 300 hectares  de  área  ver-
de Nos parques podemos observar os
"passeadores de cachorros", que che-
gam a levar cerca de 12 cachorros por
vez.

Puerto Madero - Conjunto de anti-
gos armazéns no Rio da Prata, trans-
formados em  lojas, escritórios e num
grande centro de gastronomia, com
cerca de 1 km de  restaurantes. Este foi
o local de nosso almoço após o "city

Viagem a Buenos Aires - 11 a 14 de junho
tour".

Também foram feitos passeios op-
cionais ao Delta Tigre e Terra Santa,
que muito agradou pelo passeio de
barco, conhecendo uma cidade às
margens do Rio da Prata e que foi con-
siderada como um balneário das famí-
lias ricas da Argentina. Terra Santa é
um parque com cidades em miniatu-
ra.

Buenos Aires é uma das cidades
mais fascinantes e ricas em contrastes
do mundo. Uma cidade que tem a se-
dução do tango, bairros encantadores
e centros comerciais muito atraentes.
Repleta de suntuosos palácios e mo-
dernos edifícios.

A cidade construída pelos argenti-
nos portenhos está localizada na mar-
gem ocidental do Rio da Prata, junto à
embocadura do Riachuelo. O rio faz
parte da alma do portenho, e os pro-
cessos de revitalização do Puerto Ma-
dero e do Riachuelo são prova disso.
Boa parte dessas margens é ocupada
por grandes parques, que convidam
para longos e agradáveis passeios.

Buenos Aires é uma megalópolis
com cerca de 12 milhões de habitan-
tes, charmosa, plana e bem organiza-
da. Sua arquitetura lembra Paris e Ma-
drid, onde o antigo e o moderno se
misturam.

O tango é a música, dança e ritmo
mais representativo de Buenos Aires.
Surgido no final do século passado,
contribuiu para o surgimento de algu-
mas das maiores legendas da cultura
portenha, como Carlos Gardel, por
exemplo. Não poderíamos deixar de
jantar numa das mais famosas casas de
tango - Viejo Almacen, e assistirmos ao
show de tango que durou quase duas
horas de momentos inesquecíveis de
boa música e ótimos dançarinos, tudo
regado a um bom vinho. Com certeza,
foi um dos momentos mais apreciados
de nosso passeio.

Comprar é uma atividade gratifi-
cante em Buenos Aires, e existem di-
versas formas para este exercício. A ci-
dade dispõe de ótimas áreas de comér-
cio, shoppings fascinantes e dezenas de
feiras de artesanatos e antiguidades, e
é claro que nós não poderíamos dei-
xar de trazer algumas lembranças des-
ta bela cidade.

Temos a certeza que este passeio
foi sem dúvida acima de nossa expec-
tativa. Atendendo a pedido dos parti-
cipantes,  já estamos programando para
o próximo ano outra viagem para os
países vizinhos, como Chile e Uruguai.
Agradecemos à Ivetur pela cessão das
fotos do passeio.

Mais fotos sobre o passeio
poderão ser vistas em nosso site

www.astelpar.org.br
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Viaje e conheça novos destinos!

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

Primeiramente, nossas escusas aos oito associados que
estavam inscritos em lista de espera e não conseguiram
lugar. O pacote de Piratuba 15 dias antes da viagem esta-
va esgotado. No próximo ano, a intenção é fazer dois pa-
cotes para águas termais, simultaneamente.

Quanto ao passeio, na ida passamos em Treze Tílias
para almoço com show. A chegada à Piratuba foi por volta
das 20 horas, e fomos direto para o jantar. A recepção foi
com baile a partir das 21 horas. No total, foram quatro bai-
les e um jogo de bingo. Durante o dia, nosso pessoal cur-
tia as piscinas termais.

Na quarta feira, optamos por passeio externo na Rota
do Engenho, e usufruir a estrutura do hotel como sauna,
academia, bocha e sinuca.

A volta foi logo depois do almoço às 13 horas, e duran-
te o retorno nos distraímos com as brincadeiras do amigo
secreto organizado pela Nilda e Berenice.

Aliás, devemos registrar que pessoas amigas de associ-
ados que fizeram parte do grupo, agradeceram a acolhida
que tiveram da família Astelpar, e que sempre que possível
nos acompanharão em outros passeios. Também registra-
mos com prazer duas associadas da AAT/NO (Maringá), a
Zenaide e a Aparecida, que também curtiram e se diverti-
ram nestes cinco dias.

Estendemos aos nossos Associados do interior o convi-
te de participarem conosco dos próximos passeios. Com
certeza serão bem acolhidos.

Nossos parabéns à Berenice, Diretora de Comunica-
ção, e à Nilda, sua auxiliar, pela dedicação, organização e

Piratuba! Quem foi gostou.

preocupação para que todos se divertissem. Nota 10 para ambas.
Nosso obrigado também ao Geraldo, que se preocupou em tirar fo-

tos dos grupos para colocação no Jornal e no site. Além disso, junta-
mente com a Zenaide, demonstraram toda a perícia de exímios dança-
rinos durante os quatro bailes.

Mais fotos sobre o passeio poderão ser vistas em nosso site
www.astelpar.org.br
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Boa saúde = Qualidade de vida.

Vamos fazer o bem?
É tempo de pensarmos nos outros que

são menos afortunados e levarmos a eles um
pouco de conforto e bem-estar. Podemos aju-
dá-los de várias formas, uma das quais é por
meio de um trabalho voluntário.

As opções são muitas, segundo a nossa
associada Áurea Soares, que faz trabalho vo-
luntário no Hospital Erasto Gaertner. As áreas
de atuação do voluntariado podem aconte-
cer na ala pediátrica, rouparia,  núcleo da cos-
tura ou no atendimento na loja de artesanato,
entre outras. Pessoas que não têm suporte
emocional para trabalhar diretamente com os
internos podem fazer um trabalho voluntário,
como costurar para os estabelecimentos, bor-
dar, tricotar ou crochetar peças  de roupas, ou
de adorno, as quais serão vendidas em baza-
res.

Ao invés de criarmos um grupo de vo-
luntários aqui na Astelpar, pensamos que é
melhor, para quem quer se dedicar ao próxi-
mo,  procurar as instituições, que em  muitos
casos ficam próximas às nossas residências.

Vários associados da Astelpar já vêm se
dedicando a esse trabalho de aspecto huma-
nitário muito grande. Se você não pode dis-
por de tempo para esta atividade, mas quer
colaborar, poderá fazê-lo em forma de doa-
ção em dinheiro: o pouco que disponibiliza-
mos é muito, se somado, para a instituição
que a recebe.

Você pode fazer visitas nos asilos ou ca-
sas de idosos, nos dias destinados para tal. Vá

Nos jantares de julho e setembro,
além dos participantes "cativos", conta-
mos com um número expressivo de asso-
ciados que participaram das viagens de
Buenos Aires e Piratuba.

Após a ocorrência das viagens/pas-
seios, seus participantes gostam de se
encontrar e curtir os bons momentos vi-
venciados nos passeios e trocar fotos dos
mesmos. Desta vez não foi diferente, os
participantes das viagens a Buenos Aires
e Piratuba deram um toque especial ao
evento.

Labirintite é um termo popular usa-
do geralmente referindo-se aos distúr-
bios do labirinto, órgão responsável
pelo equilíbrio e audição. São várias
as causas das labirintopatias. Às vezes
tonturas e vertigens podem significar o
primeiro sinal de alguma doença im-
portante.

O equilíbrio
O equilíbrio corporal permite que

o corpo se mantenha parado de modo
estável ou em movimento de maneira
harmônica e precisa. Desta maneira,
nos sentimos seguros e confortáveis em
relação ao nosso corpo no espaço e
nos integramos fisicamente e emocio-
nalmente ao ambiente que nos circun-
da.

Em linhas gerais, o equilíbrio cor-
poral depende do funcionamento do
labirinto e de sua complexa rede de
comunicação com os sistemas ocular,
proprioceptivo (a sensação que temos
do nosso próprio corpo) e com o siste-
ma nervoso central.

Distúrbios do labirinto
Nosso ouvido possui dois compo-

nentes distintos: a cóclea, que é res-
ponsável pela nossa audição, e o vestí-
bulo, que é responsável pelo nosso
equilíbrio. Juntos, cóclea e vestíbulo,
formam o labirinto.

Labirintite é um termo popular usa-
do geralmente referindo-se aos distúr-
bios do labirinto. Porém, o termo cor-
reto para as doenças do labirinto é la-
birintopatia, sendo a labirintite uma das
labirintopatias de origem infecciosa.

O comprometimento do labirinto
vai provocar sintomas como tonturas,
desequilíbrio, surdez ou zumbido. Ton-
tura é a sensação errônea de movimen-
to do nosso corpo em relação ao am-

Voluntariado
até lá para conversar com os idosos, muitos
dos quais estão abandonados pelos familia-
res. O simples fato de segurarmos suas mãos,
enquanto conversamos com eles,  ou lhes dar-
mos um abraço bem apertado, tem um efeito
fantástico para eles e muito maior para nós.

Um lembrete: se levar alguma guloseima,
principalmente doce, não dê diretamente para
o interno antes de conversar com o responsá-
vel, pois muito deles tem problemas de saúde
e seguem dietas.

Alguns estabelecimentos como o Hospi-
tal São Roque, em Piraquara, são carentes em
tudo. Lá estão em tratamento as pessoas com
hanseníase, e outros  que apesar de curados,
mas em razão do preconceito, continuam vi-
vendo lá e pelos arredores com a família.  Qual-
quer tipo de material para asseio pessoal,
como sabonetes, pasta dental, fraldas descar-
táveis, xampus e absorventes, bem como ma-
terial de limpeza, são sempre bem-vindos, e
nem sempre lembrados.

Informe-se para saber como atuar volun-
tariamente, entre outros:

Rede Feminina - Liga Paranaense de Com-
bate ao Câncer - Tel.3266-9303, para atuar
no Hospital Erasto Gaertner.

Hospital Infantil Pequeno Príncipe - Sra.
Rita Tel. 3310-1010.

Hospital de Clínicas da UFPR - Tel.
3360-1800.

Novas informações no próximo número.

Diretoria de Ação Social

Jantar Mensal

 Foram sorteados dois convites para
os próximos jantares, um passeio para
Witmarsun e um convite para o nosso
almoço de fim de ano.

Compareça você também!
Para não esquecer, recorte o calen-

dário dos próximos encontros:
7 de OUTUBRO
4 de NOVEMBRO
Veja mais fotos dos jantares no site

da Astelpar: www.astelpar.org.br

Viver e Bem-Estar

biente ou deste em relação ao nosso
corpo. Quando esta sensação adquire
características rotatórias, chamamos de
vertigem. Muitas vezes, os quadros de
vertigens são acompanhados de náu-
seas e vômitos, e quando muito inten-
sos, de uma sensação angustiante de
morte iminente.

Tratamento das labirintopatias
O tratamento pode der divido em

três fases: tratamento dos sintomas, tra-
tamento da causa e reabilitação do la-
birinto.

O tratamento dos sintomas consis-
te em aliviar a tonteira. Para isso são
utilizados medicamentos sedativos e re-
pouso quando necessários. Existem vá-
rias drogas hoje disponíveis que agem
de maneiras diferentes. Assim, o médi-
co irá prescrever o melhor medica-
mento para cada caso.

O tratamento da causa é aquele
que investiga e trata o problema que
gerou a doença do labirinto. O trata-
mento sintomático produz alívio dos
sintomas, mas eles podem voltar se sua
etiologia não for tratada. Após confir-
mação do diagnóstico, o médico ini-
cia o tratamento, que pode ser feito
pelo otorrinolaringologista ou outro es-
pecialista, de acordo com o problema
apresentado.

A reabilitação é o tratamento fisio-
terápico da tontura, que pode ser utili-
zado com ou sem uso de medicamen-
tos. São realizadas manobras de posi-
cionamento e movimentação da cabe-
ça por um especialista.

Fonte: www.boasaude.uol.com.br

Atenção: Sempre busque a orien-
tação do seu médico. Não fique em dú-
vida!

Labirinto
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Participe dos jantares mensais da Astelpar!

Foi com alegria e satisfação que a Diretoria da Astelpar
homenageou Sr. Walter Kreder, pela passagem do seu no-
nagésimo aniversário, no dia 30 de julho, data comemo-
rativa dos aniversariantes do mês. O Sr. Walter é o decano
masculino de nossos associados e fez parte da 1ª Direto-
ria da Associação, fundada em 11 de julho de 1989.

Ele é casado com D. Otília Elizabeth S. Kreder, de cujo
matrimônio têm uma filha, a Roseli, e dois netos.

O Sr. Walter começou a trabalhar em 1937 na Socie-
dade Telephônica Paranaense - S.T.P, companhia de ori-
gem alemã. Após o término da 2ª guerra mundial em 1945,
a mesma foi adquirida pela I.T.T. - Internacional Telegraph
Telephone, com a razão social de Companhia Telefônica
Nacional - C.T.N.

O Sr. Walter nos contou que na época de sua admis-
são os telefones eram acionados por manivela (magneto
e bateria local) e a quantidade de telefones em Curitiba
era de apenas algumas centenas. Lembra ainda que, nos
escritórios, um dos itens importantes para admissão era a
caligrafia do candidato, pois toda a contabilidade era fei-
ta à mão, a "bico de pena".

Registramos no evento a presença da Diretoria atual
da Astelpar e membros fundadores da Associação, como
os Srs. Carlos Martinesco e Adriano Bonaldi.

Nesta mesma oportunidade, a Astelpar homenageou
também a Sra. Augustine Wolf, que comemorou o seu 89º
aniversário, por ser a decana de nossas associadas na re-
gião de Curitiba.

Homenagem a
Walter Kreder e
Augustine Wolf

O Mario Ruy Cherubini, Carlos Gaensly, Enrique
Aramburo e Paulo Bond estavam almoçando no res-
taurante Nho Quim, em Guaratuba, quando um cida-
dão pediu licença e comentou que as fisionomias lhe
eram familiares.

Ele perguntou onde trabalhavam e eles disseram que
eram aposentados da Telepar, o que foi suficiente para
criar uma identidade. Ele se apresentou como profissi-
onal do Sercomtel, onde exerceu por vários anos o car-
go de Diretor. Tratava-se do Dr. Mário Jorge Tavares,
hoje aposentado e membro do Conselho Fiscal da SU-
PRE - Fundação Previdenciária.

Este encontro ocasional foi uma surpresa agradável,
proporcionando aos companheiros a possibilidade de
reviverem alguns momentos do tempo em que estavam
na ativa.

Colocamos a Astelpar ao dispor dos amigos de Lon-
drina.

Encontro de companheiros de
telecomunicações em Guaratuba

Aqui estão os amigos que receberão um abraço especial num momento especial de suas vidas.
Anote o dia e ligue. Ele (a) ficará muito feliz.

FELIZ ANIVERSÁRIO A TODOS ESTES NOSSOS AMIGOS!
Do mês de setembro: Admar Lima(1) Wagner da Silva I(1) Glacy Souza de Morais(2) Luiz Carlos

Eskudlarke(2) Neusa Harue Beppu(2) Osvaldo Lattmann(2) Denise Raquel Moraes Gurek Wypych(3)
Italo Piccolotto(3) Marcos Aurélio Carneiro(3) Sinesio Aristeu da Luz(3) Tereza Buba(3) Waldomiro
Parfieniuk(3) Amauri Manfredini  Keller(4) Augustinho Walter(4) Didima de Lima Fechner(4) Dirceu
Alberto Lazzarotto(4) José Alberto Milleo Kenor(4) Dolores Teresinha de Conti(5) Jane Simiema de
Carvalho(5) Marlene de Rosso(6) Sonia Regina Soary Stolzenberg(6) Maria Inez de Jesus(7) José Manoel
da Silveira(8) José Miguel(8) Maria da Luz Falce S. Sadiha(8) Hugo Franzen(9) Odila de Oliveira
Garcia(9) Nilza Yaeko Morikawa(10) Francisco Pedro da Silva(11) Joaquim Pereira Dias(11) Nair Agibert
Kloss(11) Orlando Senna(11) Ezequiel Francisco de Oliveira(12) Gastão Luiz Alves da Conceição(12)
Aparecida Ferrari(13) Mário Vitório Sbalqueiro(13) Osni Pereira Raffs(13) Siegfried Schwanke(13) Alfredo
Natel(15) Lauro Brasílio Vieira(15) Zenaide Contini(15) Sérgio Nunes(16) Irene Krauss(17) Jurko
Marczuk(17) Marlene Stein(17) Antonio de Abreu(18) Malfiza Regina Pancier(18) Mário Cumin(18)
Marlene Kochinski(18) Nilto Cardoso Prestes(18) Zilma Padilha(18) Bernardo Levandoski(19) Catharina
Apparecida Muraro(19) Jorge Pereira Pinto(19) Terezinha Maria Ramos(19) Angelo Bordin Filho(20)
Cecilia Kloster Grzesczyczen(21) Dirce Sanchez de Souza(21) Fujio Takamura(21) Lurdes Sanches(21)
Ivette Ribeiro(22) Julio Yuji Ishikawa(22) Maria Cristina Ribeiro(22) Ondanir Francisco Pierdoná(22)
Rosi Mari Koppe(22) Armindo Francisco Soares(23) Ibere Merhy Correia(23) Lea Luck(23) Miriam
Ricardo(24) Hamilton Lima da Silva(25) Maria Vanir Alves Scarante(25) Onilson Camparin(25) Adair
Machado Schiebel(28) Altair Ferreira de Araujo(28) Antonio Maria de Carvalho(28) Celso Cordeiro(28)
Maria Rosa de Paula Ferreira(28) Dirce Biazi(29) Lindamir de Andrade Levandoski(29) Maria Luiza
Dias Batista(29) Angelina Alves do Nascimento(30) Orlando Binneck(30).

Do mês de outubro:Amilton Ferreira de Camargo(1) Enrique Bojarczuk(2) Leôncio dos Santos(2)
Bento Manoel Sezerino(3) Berenice Mayer Cardozo(3) Francisco Pereira Dias(3) Ivanilde Bedin Gui-
marães(3) Odete Malacarne Silva(3) Isidro Ballesca Redondo(4) Joice Teresinha Majchrowicz(4) Claiton
Pedro Foggiatto(5) Maria Therezinha Souza(5) Rosaly Olivete F. Flores(5) Teresinha Rosicler de
Almeida(5) Edna Aparecida Balestra Mello(6) Erotildes Filibrante(6) Felipe Salvador Palhares(6) Oswaldo
Brambilla(7) Samuel Ribeiro(7) Giorgio Bampi(8) José Carlos Miranda(8) Miguel Polityto(8) Carlyle
Richter Steinstrasser(9) Constantino Siqueira Bueno(9) João Carlos de Almeida(9) Antonio Bulati(10)
Maria Aparecida da Silva Cabulon(10) Maria Rosa Romão Morellato(10) Mário Kajiwara(10) Milton
Pereira(10) Wilma Leme Cachone(10) Roberto Hermínio França(11) Luiz Cardoso da Luz(12) Maria
Helena de Branco(13) Maria Leoni de Andrade(13) Mariana Ferreira Borges(13) Gui Fernando
Cassapula(14) Isac Mariano Correa(14) José Carlos Torres Cardozo(14) Maria Aparecida Pires Lopes(14)
Sebastião Divonzir Fontoura(14) Manoel Theodoro Fagundes(15) Marlene R. de C. Oliveira(15) Gilson
Koppen(16) Jurandyr Foltran(16) Valmir Schlottag(16) Vanderlei Ghilardi(16) Ana Darci Zuqueto(17)
Deolinda Fontana(17) Eni Lúcia Quadro Cunha(17) Maria das Graças P. de Souza(17) Ambrozio
Fontana(18) Itacir José Correa(18) Iolanda Martins dos Santos(19) João Carlos Nenevê(19) Marlene
Krull Teles(19) Geralda Aparecida de Andrade e Silva(20) Irineu Gomes de Amorim(20) Juvelina Fernandes
de Almeida(20) Marli Aparecida Battistela Zambrim(20) Iolanda Maia Andrade(21) Odette Bolito
Sales(21) Araci de França R. Monteiro(22) Alberto Scarpin Filho(23) Osmar Peratz(23) Rosa Maria Reis
Capello(23) Ruben Rammelt Barbosa(23) Francisco Renato de Souza(24) Adair Faria Zawadzki(25)
Marlene Martins Manzano Bueno(25) Jair Gilberto Menegusso(26) João Luiz Rego Barros(26) Lourdes
Furlan(26) Olivia Leme da Silva(26) Raul Adão Fernandes(26) Romiane Renate Rohrich  Carvalho(26)
José Tisse(27) Rose Maria Dancoski(27) Luiz Fernando Gomes(28) Maria Roseli Gabardo(28) Renato
Julio Filla(28) Salvino Wzorek(28) Albari Azambuja(29) José Ramos Neto(29) Venito Angelo Rozzetto(29)
Afonso Celso C. Teixeira de Freitas(30) Luiz Fernando Selbach(30) Neudete Bortolotti(30) Adolpho
Klar(31) Irady Maria Cadorin(31) Ursula Dalila Straube(31).

Do mês de novembro:José Antonio Mourela(1) Marcos Amauri Simão(1) Maria Santina Furtado(1)
Rubino Tonet(1) João Carlos de Avelar(2) Fernando Nunes Patricio (3) Maria Andreza dos Santos(3)
Maria Lucia Silva(3) Alvino Faszank(4) Antonio Carlos Almeida Correa(4) João Neylor D. Cavalhei-
ro(4) Geralda Soares de Andrade(5) Ivete Inez Fagundes(5) Irma Ribeiro da Silva Zaninelli(6) Luiz
Alberto Soares de Miranda(6) Sueli de Andrade Felipe(7) Terezinha Ferraz de Oliveira(7) Nelson
Fuzitaki(8) Nelson de Paiva Bello(8) Tadeu Simão(8) Odilon D'Almeida(9) Vanir Sebastião Silva(9)
Altevir Waluszko(10) Ceslau Klimpel(10) Jarci Constante(10) Leonides Lopes dos Santos(10) Antonio
Ramos da Silva(11) Antonio Medeiros Nogueira(11) Gabriel Machado(11) Helena Demeterco(11) Lourival
Siqueira(11) Luiz Fernando Torres Cardozo(11) Ari Paulo Hatzenberger(12) Elza Néri Motta da Silva(13)
Roberto Viana de Brito(13) José Moacir Campagnaro(14) Renato Luiz Santos Homem(14) Felicidade
Magda Lapkouski(15) Sigfried Leopoldo Schnitzler(15) Romilda Bellan da Fonseca(16) Vanilda
Vianna(16) Ademar Gonçalves de Miranda(17) Alfredo  Ciuffi Neto(17) Hordival Wielewski(17) Maria
Juçara Lopes(17) Nivaldo de Jesus do Rosário(17) Adalberto Picanço Tavares(18) Nelly Martins Ribei-
ro(18) Rachel Medeiros Camargo(18) Valdemir Gomes Alves da Cruz(18) Laécio Claudio Werneck(19)
Quintino Rodrigues Manoel(19) Antonio Carlos Belli(20) Leonilda Lemos(20) Miguel Maiczuk(20) Nelson
Wrubleski(20) Roberto Azevedo Smolka(20) Samuel Ribas Batista(20) Francisco Gortz Neto(21) Leocádio
Amaro(21) Newton de Oliveira(21) Omar Barbosa Campelo(21) Ricardo Osvaldo Comandulli(21) João
Alves Navarro(22) Marli Mozdzewski(22) Vera de Jesus Sequinel(23) Vera Hanelt dos Santos(23) Eliseu
Ferreira Neves(24) Pedro Pereira(24) Aura Edna Niedzwiedz(25) Dulcidio Duarte Carneiro(25) Francisca
Ernestina Lubes(25) Milton Loureiro de Almeida(25) Dulcileia A. de Miranda(26) Francisco Alves da
Rocha(26) Leopoldo Knop(26) Luiz Machado dos Santos(26) Air Pinheiro da Luz(27) Jamil dos Santos
Fagundes(27) Osmar Bredow(27) Heitor Proença(28) Josefina Fátima Quadros Pinheiro(28) Josélia Go-
mes de Brito(28) Leandro Tomelin(28) Leonor Romanini Diogo(29)  Paulo Roberto Helrighel(30).

Aniversariantes
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Festa dos Aniversariantes

Compareça na festa dos aniversariantes do mês!

Abraços, muitos abraços.

Encontros e reencontros de ami-

gos que aniversariam ou que vêm

até a Astelpar para cumprimentar os

colegas.

Alegria, muita alegria.

O ambiente contagia a todos

para comemorar os felizes aniversa-

riantes do mês.

Toda a última quarta-feira do mês,

a partir das 15 horas, a Diretoria de

Comunicação Social reúne os ani-

versariantes para uma festa nas de-

pendências da Associação, servin-

do salgadinhos, refrigerantes e o tra-

dicional bolo de aniversário, depois

de cantarmos o "Parabéns à Você".

No último evento, destacamos a

homenagem feita pela Diretoria da

Associação, ao Sr. Walter Kreder e à

Sra. Augustine Wolf, que são os de-

canos da Astelpar, pela passagem de

seus aniversários. Este foi um mo-

mento de emoção e de gratidão de

todos pela amizade que os home-

nageados devotam a todos aos ami-

gos.

Você, que é aniversariante do

mês, não deixe de comparecer nes-

ta festa.  Parabéns a todos os aniver-

sariantes!

Veja mais fotos no site da Astel-

par: www.astelpar.org.br
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ASSISTÊNCIA MÉDICA

ACUPUNTURA
Dr. Kazuike Yokohama
Tabela Sinan e Tabela Bradesco Saúde
Rua Voluntários da Pátria, 368, 4º andar - sala 401 (ao
lado da Astelpar)
Telefone :3223-6655

ANGIOLOGIA
Clínica do Dr. Augusto Sampaio
Angiologia, Reumatologia, Clínica Geral e Psicologia.
Credenciado Bradesco Saúde
Rua 24 de Maio, 262 - sobre-loja.  Tel.: 3222-7034

CARDIOLOGIA
Dr. Marco Aurélio Bartsch
Credenciado Bradesco Saúde.
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Rua D. Alberto Gonçalves, 74 - Mercês  Tel.: 3224-5295

Dr. Paulo Roberto Corrêa Braga
Tabela Bradesco
Av. Cândido de Abreu, 427 - conj. 807 - Centro Cívico -
Tel. 3252-1264

CIRURGIA PLÁSTICA
Dr. Luiz Felipe Cury
Consultas e cirurgias plásticas com desconto de 50%.
Alameda D. Pedro II, 445  Tel.: 3016-5449

CLÍNICA GERAL
Clínica Diagnóstico e Saúde
Ginecologia e Obstetrícia ( Drª Gláucia S. V. Rocha)
Pediatria   (Drª Maria Eugenia F. M. Costa)
Reumatologia/Clínica Médica (Drª  Melissa Corbelini)
Suporte laboratorial de análises clínicas.
Credenciada Bradesco saúde
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteira
da Astelpar
Rua Emiliano Perneta, 680 - 1º andar conj. 101/104
Tel. 3324-3355

Dr. Optino José Figueira
Credenciado Bradesco Saúde
Para não sócios, tabela AMB
Rua D. Alberto Gonçalves, 74 - Mercês, próx. à Telepar
Tel.: 3224-5295

Clínicas MHT
Clínica Médica, Homeopatia e Acupuntura
Dr. Ricardo Skroch de Andrade
Tabela AMB para associados e familiares da Astelpar
Av. Afonso Camargo, 2307 conj 14 - Tel.3077-1099

FISIOTERAPIA
Clínica de Fisioterapia Crescer
Fisioterapia Infantil /Adulto/RPG
Tabela  Bradesco Saúde
Rua José Cadilhe, 627 - Água Verde  Tel.: 3244-2818

Clinica de Fisioterapia Santa Isabel S/C Ltda.
Dr. Victor Leonardo Groegel e Dra. Vera Lohmann
Groegel
Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e
Reumatologia.
Reeducação Uroginecológica e Acupuntura.
Credenciado Bradesco Saúde.
Tabela Bradesco também para familiares do associado
e portadores de carteirinha da ASTELPAR.
R. Des.Vieira Cavalcanti, 45 - Alto S. Francisco
Tel.: 3322-1206

Jam Fisioterapia Associados
Credenciada Saúde Bradesco
Rua Alcides Munhoz, 320 - Mercês
Tel: 3335-1877

FISIOTERAPIA DOMICILIAR
Dra. Aline Diana Harmatiuk
Preços especiais para associados.
Rua Francisco Lourenço Johnscher, 1260
Boqueirão  Tel.: 3286-7601

GASTROENTEROLOGIA
Dr. Odery Ramos
Credenciado Bradesco saúde
Rua Carlos de Carvalho, 655, 6º andar s 604
Telefone 32251852

GINECOLOGIA
Dr. Eliomar Pucci
Credenciado Bradesco Saúde.
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Praça Zacarias, 36 conj. 504  Tel.: 3322-2624 e
 3222-4142

Dra. Maria Cecília Breckfeld Vianna
Credenciada Bradesco Saúde. Consulta para familiares
pela tabela Bradesco.
Av. Cândido de Abreu, 526 - 4  and.  sala 406
Tel.: 3254-7166

HOMEOPATIA
Dr. Eliomar Pucci
Credenciado Bradesco Saúde.
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Praça Zacarias, 36 conj. 504  Tel.: 3322-2624 e
3222-4142

OFTALMOLOGIA
Dr. Júlio Pissetti
Credenciado Bradesco Saúde
Av. Vicente Machado, 2650   Tel.: 3342-6766

REGO BARROS OCULISTAS ASSOCIADOS
Credenciado Bradesco Saúde. Tabela Bradesco Saúde
também para familiares do associado, portadores de
carteirinha da Astelpar.
Rua Voluntários da Pátria, 400 - conj. 201
Tel: 3222-2233

ORTOPEDIA
CLINICA DE FRATURAS SANTA FELICIDADE
Dr. Francisco Vicente Santos
Credenciado Bradesco saúde
Ortopedia, Traumatologia, cirurgia do pé,
joelho e ombro.
Tratamento das doenças da coluna vertebral.
Serviços de Radiologia. Tabela Bradesco Saúde.
R. Manoel Ribas, 6457 - Sta. Felicidade Tel.:3273-4838

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dra. Cláudia Valéria Ciuffi.
Otorrinolaringologia, cirurgia e endoscopia nasal e ci-
rurgia estética da face. Tabela Bradesco Saúde.
R. da Paz, 195 - conj. 6   Alto da XV.
Tel.:  3263-3019/3262-9522

PNEUMOLOGIA

Dr. Optino José Figueira
Credenciado Bradesco Saúde
Para não sócios, tabela AMB
Rua Dom Alberto Gonçalves, 74 mercês próx. À Telepar
Tel.: 3224-5295

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA CLÍNICA
Dr. Geraldo Vieira de Magalhães
Logoterapia.
Rua Des.Ermelino de Leão, 15  9º andar conj. 91
Tel 3223-9101

PSICOTERAPIA
Dra. Magali T. Tormes
Preços especiais para associado Astelpar.
Rua Almirante Gonçalves, 105 sala 1 Tel. 3024-1292

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS
ALPHASONIC

Mamografia, Ecografica, Ressonância Magnética com
Aparelho de Campo Aberto, Ultrassonografia,
Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada e
RX.
Credenciado Bradesco Saúde.
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Av. Vicente Machado, 1932

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LACAN
Exames laboratoriais. Credenciado Bradesco Saúde.
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Rua Cândido Lopes, 289, conj. 713/715 - Edifício Tijucas
Tel. 3018-5244
Rua Padre Anchieta, 1846 - Bigorrilho, Tel.: 3022-7374
Av. Rep. Argentina, 369 - Água Verde, Tel.: 3024-1001

ULTRA-SONOGRAFIA
Imagem Clínica Médica e Ecografia
Credenciada Bradesco Saúde
Praça Zacarias, 36 conj. 504  Tel.: 3322-2624 e
3222-4142

UROLOGIA
Dr. Thadeu Brenny Filho
Credenciado Bradesco Saúde
Av. Vicente Machado, 467 - Telefone: 3322-0877

VACINAS
ALERGOCLIN - CLÍNICA DE VACINAÇÃO

Vacinas para Hepatite A, Varicela, Antigripal e
Pneumocócica.
Dr. Optino José Figueira.
Rua D. Alberto Gonçalves, 74 - Mercês,  próx. à Telepar.
Tel.: 3224-5295

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

CLINICA GERAL

Dr. Cláudio Roney Straube Jr.
Tabela Bradesco Saúde e desconto de 10% p/associa-
dos.
Avenida Vicente Machado, 219 -  conj. 82
Tel.:3324-5199
Clinica de Reabilitação Corpo e Mente S/C

Dra. Cristine  Wahrhaftig
Tabela Bradesco Saúde
Rua Nunes Machado, 1574 -RebouçasTel.: 3332-6315
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Dr. Douglas D. Giovanetti
Tabela Bradesco Saúde
Av. Anita Garibaldi, 2360  1°and. - Ahú Tel.: 3252-3281

Dra. Ellen Pereira da Silva
Dra Edeltraudt Pereira da Silva
Credenciadas Bradesco Saude
Rua Paulo Gorski, 861 - sobreloja 8 - Mossunguê
Próximo ao Carrefour - Tel: 3373-1822

Dra. Emiko Tamura Uchida
Credenciada Bradesco Saúde.Tabela Bradesco também
para familiares associados Astelpar
Rua Emiliano Perneta, 725 - 3º and. - conj. 301
Tel.: 3232-1410

DENTACLIN - Odontologia de Convênios S.C. Ltda.
Clínica Odontológica Geral, Implante dentário e
Prótese. Para associados Astelpar 20% de desconto so-
bre a Tabela Nacional de Convênios Odontológicos.
Rua Portugal, 147 em Curitiba. Telefone 3223-8213
Praça 08 de janeiro , 1351 -São José dos Pinhais.
Telefone 3282-8828

Dr. Jordão Francisco da Silva
Tabela Bradesco Saúde, também para familiares dos
associados, portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Rua Tibagi, 576 -  11° and. conj. 1106  Tel.: 3233-0066

Dra. Ana Maria Corrêa Braga
Tabela Bradesco
Clínica Geral, Cirurgias orais menores,e Estomatologia
Av. Cândido de Abreu, 427 - conj. 807 - Centro Cívico -
Tel. 3252-1264

Espaço Azul Odontologia
Tabela Bradesco também para familiares do associado,
portadores de carteirinha da ASTELPAR.
Rua Cândido Hartmann, 1680 -1º andar sala 2
 Tel.:3339-9965

ODONTOPEDIATRIA
Dra. Louise Liu Rigo
Especialista em Odontopediatria
Conveniada Uniodonto. Tabela Bradesco Saúde para
associados e familiares.
Rua Dep. Mário de Barros, 900 (LM Consultórios)
Tel.: 3353-4433

PRÓTESE
Líder Prótese Dentária Ltda.
Protético:Sérgio Roberto Lüder
Especialista em Prótese com implantes, de porcelana,
removível, Prótese Total e Fixa.
Oferece desconto de 20% nos preços de sua tabela.
R. Voluntários da Pátria, 475 - 13º and. sala 1310
Tel.:3233-3025

PRODUTOS E SERVIÇOS

FARMÁCIA

REDE SOLIDARIEDADE
Farmácia do SINTTEL. Medicamentos com preços infe-
riores aos praticados em farmácias normais. Para apo-
sentados complementados pela Brasil Telecom, que usam
medicamentos de uso contínuo, o Sinttel envia a nota
fiscal à ASTELPAR para cadastramento e posterior en-
vio à Empresa para reembolso.
Atenção: para compras superiores a R$ 50,00, entrega
gratuita em domicílios na cidade de Curitiba.
Rua Dr. Murici, 81, Tel.: 3322-1458

ADVOGADOS
A Astelpar possuí em seus registros o cadastramento de
vários advogados, que atuam nas mais diferentes áreas.
Se você tem necessidade de um advogado, procure a
Associação, e veja as vantagens que temos.

ALIMENTAÇÃO
Della Trufas (Associada Adelaide)
Aceitam-se encomendas.
Rua Eng. Niepce da Silva, 290 - Bloco E  ap. 113  (Portão)
Tel: 3329-1910

 ANTIGUIDADES
O ASSOCIADO Luiz Carlos Xavier oferece o serviço
de compra e venda de Antiguidades. Desconto de 10%
para associados Astelpar.
R. Dr. Carlos de Carvalho, 655, loja 10 centro. Telefo-
nes 9206-3447/9187-8002. (loja funciona por
agendamento).

CARRETOS E MUDANÇAS EM GERAL

Embalagem, desmontagem e montagem de móveis.
Associado Luiz Delgado.
Rua Dr. Theodorico de Franco, 323 - Conj. Mercúrio
,Cajuru
Tel.: 3226-0617 e 9976-4424

CARTÓRIOS

Cartório do 10º Tabelião
Contratos, escrituras, procurações, reconhecimento de
firmas
e serviços afins, com desconto de 30%.
Galeria do Edifício Tijucas Tel.: 3222-7313

CENTRO AUTOMOTIVO BS COLWAY

Amortecedores, Suspensão, Freios, Filtros, Som/Alarmes
e mão de obra - Desconto de 10%
Alinhamento, Balanceamento e Cambagem - Desconto
de 20%
Tel.: 3019-7007 / 3016-1001 / 3014-5005 / 3018-9009 /
3015-4004

CONSERTOS E REPAROS

CONSERTO DE FOGÕES A GÁS
E MÁQUINAS DE COSTURA

Associado Jorge Costa oferece o serviço de conserto de
fogões
a gás e máquinas de costura.
Rua Manoel M. de Abreu, 244, Uberaba Tel.: 3276-4426

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA E TELEFÔNICA

Associado José Manoel da Silveira presta serviço de
instalação e manutenção em rede elétrica e telefônica.
Ligue e peça orçamento - Tel.: 3347-7723 ou 9992-1188

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM MÁQUINAS RESIDENCIAIS

Associado Néris Linhares oferece assistência técnica
especializada em máquinas de lavar roupa, secadoras
e lava-louças Brastemp.
Tel.: 3364-8362 e 9907-7750

MONOTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Associado Roque Bágio presta serviços de instalações e
reparos em instalações elétricas, telefônicas e
microcomputadores.
Preços especiais. Serviços garantidos.
Tel: 9969 9119 (Roque)

SATEL - Instalação e Reparação de Central Telefônica.
Antonio Tadeu de Sá também realiza reparos em telefo-
ne convencional.
Tel: 3367-6916

ESTACIONAMENTOS
Estacionamento Cabral (Próximo da ASTELPAR)
Preços especiais: Hora: R$ 1,50. Período de 5 horas:
R$ 5,00.
Diária: R$ 5,00.
Al. Cabral, 349 - Entre Saldanha Marinho e Augusto
Stelfeld

EVENTOS
Angélica Fonseca
Assessoria, Consultoria e Cerimonial de Eventos
Cultural, Empresarial, Público e Social.
Tel: 3246-4235 Cel: 96829424/91480184
 E-Mail angk@terra.com.br

FESTAS

CHÁCARA REFÚGIO DO VALE
Associado Roque R. Piekarz faz locação para festas e
eventos. Salão, churrasqueira, campo de futebol gra-
mado, playground, trilhas ecológicas. Lamenha Grande
- Almirante Tamandaré
Tel.: 3335-1118 .

MÓVEIS SOB MEDIDA

MÓVEIS SCHEER
Associado Aguinaldo Scheer confecciona móveis sob
medida e artefatos de madeira.
Tel.: 32666161 - e-mail: scheer@brturbo.com.br

RARIDADES

R S RARIDADES
Compra e venda de livros, revistas CDs, LPs e outras
raridades.
Associado Ricardo C. Simione. Preços especiais.
Rua Des. Otávio do Amaral,149 B - Champagnat
Tel.: 3014-7615

SEGUROS
Corretor Abel Pinto Filho
Seguro de veículos e outros ramos, com descontos espe-
ciais.
Vale a pena consultar.
Rua Visconde do Rio Branco, 1335 - conj. 33/34
Tel.: 3322-0075 e 9991-8256

Superseg
Seguros de automóveis e incêndios com parcelamento
em até 11 vezes sem juros.

Telefone:  (41) 3336-1414
E-Mail supersegbt@terra.com.br. Descontos de frota

para associados e familiares.

Para oferecer seus produtos ou serviços, o interessa-
do deve enviar uma carta para a ASTELPAR, deta-
lhando sua oferta.
    Se você tem fornecedores de qualidade, que de-
sejem oferecer  alguma vantagem para os nossos
associados e familiares, peça o modelo da carta na
nossa Secretaria e incentive o seu fornecedor a
preenchê-la.
    Os associados que estão pintando, bordando, ven-
dendo, consertando ou executando qualquer ativi-
dade e quer divulgá-la para os demais associados,
devem preencher a ficha de divulgação e entregá-
la na nossa Secretaria.


