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“Projete na tela de sua imaginação imagens positivas, bonitas, agradáveis, de sucesso,

de vitória, de conquista, e você terá como fruto ou resultado o reflexo das mesmas. “
Pedro A. Grisa
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Acesse o site da Astelpar! www.astelpar.org.br

iniciamos o ano de 2010 com nova Diretoria na Astelpar, com
mandato até 31 de Dezembro de 2012.
   Conforme prevê a nova redação de nosso estatuto, algumas

alterações estruturais foram realizadas. Com isto, nossas companhei-
ras Maria da Luz Falce Sadiha, Maria Lúcia Marques Bom e Lis
Gabardo Walusko, que tanto colaboraram conosco, embora deixem
a Diretoria, continuarão oferecendo a sua imprescindível competên-
cia nas  atividades de nossa Associação. Agradecemos a elas por
tudo que fizeram, e não foi pouco, dispondo de seu tempo em traba-
lho voluntário que, embora não remunerado, nos trás a satisfação de
servir.
   Já de início, a nova Diretoria encarou um compromisso desgastante,
juntamente com o Sinttel,  que foi a discussão do ACT 2009/2010, o
qual foi aprovado em Assembleia, no mês de dezembro. Este acordo
trouxe grandes perdas para os aposentados pelo TRCA, e os apo-
sentados e a Astelpar irão recorrer à Justiça do Trabalho e ao Minis-
tério Público para amenizar as perdas. Veja mais detalhes em artigo
nesta edição.
   A aquisição da nova sede da Astelpar, no quinto andar do Edifício
Tijucas, foi uma grande conquista da Diretoria cujo mandato se en-
cerrou. É também a consolidação da nossa Associação. A aquisição
foi realizada sem onerar nossos Associados, já que o recurso foi ob-
tido através de ações judiciais movidas na defesa dos direitos dos
aposentados.
   Outro assunto importante diz respeito ao superávit das Fundações
Sistel e 14. Os Conselheiros, representantes dos assistidos daquelas
Fundações, têm acompanhado a evolução deste assunto, passando
todas as informações pertinentes, à Diretoria da Astelpar.
   Temos muito trabalho a realizar. Precisamos estar sempre unidos
para defender nossos direitos. Com nossa força de vontade, com o
apoio dos associados e a proteção de Deus, 2010 será um ano de
muitas realizações.

Astelpar, a união de forças!
A Presidência

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial Acordo Coletivo 2009/2010
Considerações da Diretoria da Astelpar

   A Diretoria julga o Acordo de 2009/2010 altamente prejudicial aos
aposentados.
   O referido acordo foi aprovado em Assembleia; porém, na última rodada
de negociação com a OI, tanto o Sindicato como a Astelpar se viram quase
na obrigação de aceitá-lo, pois dali a uma semana seria o Natal, e a OI foi
clara ao se reportar nas negociações que, caso não se chegasse a um
acordo, todo o contrato ficaria suspenso e as férias coletivas estavam
próximas.
   Esta ameaça velada tinha também como cenário estas situações: muitos
aposentados utilizam remédios de forma continua em doenças crônicas;
alguns aposentados precisavam de internamento e não poderíamos correr
o risco de ficar com o plano de saúde suspenso. Diante desse quadro, foi
aprovado o acordo; porem, é intenção de a Astelpar ajuizar ações para
reverter esta situação.
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Associados

* CONSERTO DE ÓCULOS EM GERAL
* REPOSIÇÃO DE PEÇAS

* BANHO DE OURO EM ARMAÇÕES
* CONSERTAMOS SEUS

ÓCULOS NA HORA
PREÇOS ESPECIAIS.

OS MENORES DA PRAÇA.

AV. LUIZ XAVIER, 68 – LOJA 2 – GALERIA TIJUCAS- CURITIBA –PR

TEL. (041)  3223-5907

ClinióculosClinióculosClinióculosClinióculosClinióculos
José NatalJosé NatalJosé NatalJosé NatalJosé Natal

Estas ações, que a Astelpar está desenvolvendo, são muito importantes
para você. Vamos cerrar fileiras e não deixar a OI suprimir nossos direitos!
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A Astelpar trabalha por você e para você!

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

DR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR
Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627Cirurgião Dentista - CRO/PR 11.627

PRÓTESE EPRÓTESE EPRÓTESE EPRÓTESE EPRÓTESE E
IMPLANTODONTIAIMPLANTODONTIAIMPLANTODONTIAIMPLANTODONTIAIMPLANTODONTIA

RUA  EMILIANO PERNETA , 424 ,

CJ 153 - 15 ANDAR

TEL.: 3324-5199 / 9162-5777
 CURITIBA

EBTREVISTA
No Acordo Coletivo de 2009/2010,

consta que, até o final do mês de maio, o
benefício de medicamentos continuados
deverá estar implantado nos moldes da
OI. No dia 13/02, estiveram reunidos na
sede da OI representantes do Sinttel ,As-
telpar e da OI, para discutirem a forma
de recadastramento dos aposentados e
cônjuges. Ficou definido que o início do
programa piloto será em 1º de março e
até 31 de março deverá estar concluído o
recadastramento dos aposentados de Cu-
ritiba e Região Metropolitana.

Encerrada esta etapa, deverá ser fei-
to o mesmo em: Londrina, Maringá,
Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava,
Pato Branco e Paranaguá. Para os resi-
dentes em outros estados, até o fecha-
mento desta edição não estava definida a
sistemática. A entrevista com a médica
da empresa, com duração aproximada de
15 minutos, será agendada pela empresa.

A partir de janeiro, medicamentos

A Astelpar constatou que muitos
benefícios de suplementação de aposen-
tadoria PBS (Plano de Benefícios
SISTEL) não tiveram o valor de renda
mensal inicial calculado corretamente,
abrangendo os PBS-A, PBS-TCS, PBS-
Tele Celular Sul, etc. Os erros decorrem
da sistemática adotada pela Sistel em al-
guns períodos, sobretudo pelas alterações
de regulamentos dos últimos dez anos.

A Justiça tem entendido que o cálcu-
lo correto do PBS deve ser realizado pe-
los critérios do Regulamento em vigor
na data da adesão do trabalhador à Sistel,
e não por aquele vigente no momento
da aposentadoria. Em razão disto, existe
a possibilidade de que o seu benefício atual
esteja sendo pago a menor.

   Com o objetivo de esclarecer os
aposentados e pensionistas sobre os pro-
cedimentos, para eventual revisão dos
benefícios, colocamos à disposição a
nossa Assessoria Jurídica.

PEDIDOS:
1. Revisão do Cálculo do Beneficio

Inicial;
2. Aplicação do Regulamento da

considerados de uso não continuado
como, por exemplo Dorflex, Tilenol,
Vitamina –E, Protetor Solar e mais al-
guns similares foram glosados pela OI,
que os considera de uso não continuado.
Os aposentados que faziam uso desses
medicamentos foram orientados pela
Astelpar e pela farmácia do Sinttel a ob-
terem junto ao seu médico um laudo da
necessidade de uso de forma continua-
da desses medicamentos. Neste caso a
Empresa fará uma análise individual para
autorizar o reembolso.

Novidade – A OI tem para os funci-
onários da ativa uma ajuda na compra de
medicamentos. Esta ajuda é familiar e é
de R$ 850,00 ao ano. Com um teto má-
ximo de R$ 150,00 ao mês. Com parti-
cipação dos aposentados de acordo com
a renda. Será distribuído para cada apo-
sentado um cartão nos moldes da Cesta
Básica e a relação das farmácias creden-
ciadas para a venda.

Atenção!

Reembolso de medicamento de uso continuado

Revisão de Benefício Inicial da Sistel

Época de Adesão;
3. Garantia do benefício mínimo

correspondente a 10% do Salário Real de
Benefício.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
1. Cópias de Memória de Cálculo da

Sistel, ou de Contracheques da Ativa (36
últimos), ou da Ficha Financeira
Fornecida pela Sistel (preferencialmen-
te);

Na falta destes documentos
2. Cópia da Rescisão do Contrato de

Trabalho, ou Cópia da Carteira de Tra-
balho (Folhas com Foto e Assinatura,
Qualificação Civil, Contrato de Admis-
são e Rescisão de Contrato);

3. Cópia de Carta de Concessão do
INSS;

4. Cópia dos contracheques do Be-
neficio Sistel (três primeiros e três últi-
mos);

Pagamento de Custos Administrati-
vos Iniciais de R$ 20,00.

 Os interessados devem agendar ho-
rário na Astelpar, para Revisão de Bene-
ficio Inicial da Sistel: tel. 3224-8439/
3224-2367.

O Astelpar Informa
manteve contato com o
Presidente Cleomar Justi-
niano Gaspar, recentemente
eleito na Astelpar, para a ges-
tão 2010/2012, procurando
conhecer um pouco mais
desse nosso companheiro,
de suas intenções e da Dire-
toria eleita, para os próximos
anos.

1) Cleomar, conte um pouco de
sua passagem pela Telepar.

R: Entrei na Telepar em 1966. Era
uma empresa muito pequena. Meu con-
trato foi o de n°. 48. Meu cargo era
Escriturário. Trabalhei na Diretoria
Técnica. Depois trabalhei nas áreas
Comercial, de Atendimento Público,
Cobrança, Qualidade Total e de Recur-
sos Humanos.

2) Você já teve participação na
Diretoria da Astelpar?

R: Sim, por duas vezes. Fui suplen-
te da Diretoria Administrativa na ges-
tão do Luiz Scheffer e Diretor de As-
suntos Sistel na Gestão do Enrique
Aramburo.

3) Como está vendo este desafio
de ser Presidente da Astelpar?

R: É muito interessante. Você luta
pelo direito de todos, ao mesmo tempo
em que defende os seus próprios inte-
resses. Conviver com os velhos amigos
do tempo da Telepar, também é muito
gratificante.

4) Como é a relação da Presi-
dência com os demais companhei-
ros de Diretoria?

R: É A melhor possível. Todos têm
os mesmos objetivos.  A convivência
proporciona fortes laços de amizade.

5) Quais são as intenções e proje-
tos da Diretoria para esta gestão?

R: Nosso principal objetivo é a
defesa de nossos direitos. Queremos
consolidar cada vez mais a Astelpar
como instituição representativa dos
aposentados juntamente com o Sinttel.

6) Como a Astelpar tem se rela-
cionado com as outras associações e
a Fenapas ?

R: A união de forças é muito im-
portante. Todo tem objetivos comuns.
Estamos alinhados com a Fenapas e
pretendemos fazer parte da União das
Associações do Paraná, que congrega
as associações da Copel, Sanepar, Banco
do Brasil, Petrobrás, entre outras.

7) Como é a relação com o
SINTTEL?

R: Estamos trabalhando em con-
junto com o Sinttel/PR. Todas as nos-
sas ações estratégicas são discutidas
com o Sindicato. Temos trocado mui-
tas idéias e estamos muito satisfeitos
com a participação e colaboração do
SINTTEL/PR.

8) Gostaria de deixar uma mensa-
gem para os associados da Astelpar?

R: Temos muito trabalho a reali-
zar. Queremos que a nossa Associa-
ção seja a casa de nossos associa-
dos. Estamos contando com a cola-
boração de diversos companheiros
que nos têm auxiliado nas tarefas de
bem conduzir a Astelpar. Criamos
um Grupo de Planejamento Estraté-
gico, que tem se reunido, periodica-
mente para analisar, discutir e pro-
por ações na defesa de nossos inte-
resses.  Para finalizar, quero deixar
um abraço fraterno a toda comuni-
dade Astelpariana.
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Associado: Obrigado por apoiar nossos eventos!

   Veja algumas fotos do passeio.
Mais fotos estão à disposição no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Passeio do
Barco do Príncipe
   O ano nem bem havia começado e o pri-
meiro passeio de 2010 tinha início. Estáva-
mos indo para Joinvile, onde embarcaríamos
no Barco do Príncipe, realizando um agra-
dável passeio por uma baía maravilhosa.
   O dia não se mostrava muito favorável para
o passeio, mas a alegria contagiante dos “tu-
ristas da Astelpar” fazia com que todos se
esquecessem do clima. Ao chegarmos a
Joinvile, já no embarque no Barco, tínhamos
uma situação melhorada, apesar do tempo
nublado. Mas não importa, o passeio foi
muito bom com um visual que encanta a to-
dos até chegarmos a São Francisco do Sul,
depois de um almoço delicioso a bordo.
  Após um bom tempo passeando e fotogra-
fando as belezas do local, retornamos a Curi-
tiba, alegres e realizados com mais esta vi-
agem, que teve acompanhamento feito pela
Nilda.

COMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIAL
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Associado: Sua participação sempre será importante!

Passeio ao Recanto do Piazito
   O Recanto do Piazito está localizado no distrito de Trigolândia, no município de Piên.  Este foi o nosso
destino em mais um passeio promovido pela Astelpar, onde lá encontramos muita diversão em meio à
natureza. Dentre muitas opções, tivemos a nossa disposição: trilhas, pedalinhos, sinuca, pingue-pongue,
pembolim, bocha, futebol, vôlei, quadra de tênis, e piscinas com toboáguas.
   Foi um dia de muita diversão e alegria, proporcionadas por este passeio que a Astelpar promoveu
para os associados, que por sinal sempre prestigiam com muita empolgação as iniciativas da Diretoria
de Comunicação Social, liderada pela Berenice, sempre com o apoio da Nilda.
   Todos foram unânimes em dizer aos organizadores que apreciaram muito o passeio e pediram bis.
   Veja algumas fotos do passeio.
   Mais fotos estão à disposição no site da Astelpar: www.astelpar.org.br
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É bom viajar com os amigos!

   Os jantares mensais promovidos pela Comunicação Social tiveram
início no dia 2 de março, uma terça-feira, como já vem acontecendo
durante muitos anos. Ou seja, toda a primeira terça-feira de cada mês
acontece na Churrascaria Paiol, a partir das 19 horas, o Jantar Mensal
dos associados da Astelpar.
   Não perca esta oportunidade de se encontrar com os amigos, bater
um papo e se deliciar com os pratos da Churrascaria Paiol. São
momentos especiais que reúnem e unem os aposentados e familiares.
Aliás, já está se tornando um hábito a presença das senhoras no jantar
mensal, enriquecendo mais ainda este encontro.  Não deixe de
participar dos jantares mensais da Astelpar.
   Veja fotos dos jantares no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Este é o calendário para os próximos meses:

Abril .................................................................................... Dia 6
Maio .................................................................................... Dia 4
Junho ............................................................................... Dia 1º

JANTARES MENSAIS

Vá até a Doctor Óculos com este anúncio e ganhe
um desconto especial. Fone (41) 3324-5431

Praça Tiradentes, 106 – loja 13 – Galeria Pinheiro Lima
Ao lado da Catedral - Curitiba – Paraná - doctor-oculos@hotmail.com

PAMA e PAMA-PCE
-  Novos programas

de Saúde
   A Sistel anunciou três novos Progra-

mas de Saúde do PAMA e do seu PCE, com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida dos
seus usuários. Nas próximas semanas a Sis-
tel enviará mais informações sobre todos os
novos Programas de Saúde.

Programa Lado-a-Lado – Acompanhan-
do sua Internação - Foi lançado neste mês de
março de 2010. O Objetivo é acompanhar a
internação de todos os Usuários do PAMA
(e PCE), desde a liberação da senha para a
internação até 30 dias após sua alta hospita-
lar. O Programa aborda todas as fases do pro-
cesso de internação, aconselhamento pré-
internação, acompanhamento durante a in-
ternação e orientação pós-alta dos usuários,
seus familiares e cuidadores.

Programa de casos Especiais e Graves
de Saúde (casos de alta complexidade) - Lan-
çamento previsto entre abril e junho/2010,
visa o acompanhamento individualizado e
buscará a aceleração da recuperação e esta-
bilização da Sáude do Usuário.

Programa de Aconselhamento -  Lança-
mento previsto entre abril e junho/2010, é
focado na mudança comportamental do Usu-
ário que começa a apresentar indícios de

Reunião da Fenapas
   A Diretoria da FENAPAS realizou reunião nos dias 25 e 26 de fevereiro, na cidade de Belo

Horizonte, com a finalidade de reunir as várias propostas da Associações de Aposentados, as quais
farão parte da Pauta da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se de 5 a 9 de Abril.

   São muitos os assuntos de interesse dos aposentados do Setor de Telecomunicações a serem
abordados na próxima Assembleia, os quais serão informados aos associados da Astelpar oportuna-
mente. Nosso colega Aramburo, que é Vice-Presidente da Fenapas para a Região Sul, participou ativa-
mente desta reunião.

Crédito Adicional do FGTS
   Trata-se de um direito dos trabalhadores que optaram retroativamente pelo regime do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em data anterior a 23/09/1971 e que ainda não tiveram a
correção das taxas de juros daquele período.

   Somente têm direito a essa correção os empregados que fizeram opção retroativa pelo FGTS em
data anterior a 23/09/1971 e que tenham permanecido no mesmo emprego por mais de dois anos e que
não foram beneficiados com o crédito da taxa progressiva em sua conta vinculada do FGTS.

   Não há data final para habilitação ao crédito adicional, considerando que o prazo de prescrição,
aplicável ao FGTS, é de 30 anos. Cada caso é uma situação diferenciada que gera o direito ou não. Por
isso, procure uma agência da Caixa Econômica Federal para esclarecer se você tem ou não direito. Para
uma melhor orientação, leve consigo a sua Carteira de Trabalho.

SISTEL - RENTABILIDADE DO PBS-A
   A rentabilidade acumulada de 2010 do PBS-A é de 2,80%, contra a meta atuarial de 2,54%. A

carteira de investimentos do PBS-A encerrou o mês de fevereiro de 2010 com rentabilidade de 1,72%,
contra a meta atuarial de 1,17%.

   Para conferir o histórico de desempenhos do PBS-A, acesse a área restrita do Portal Sistel
(www.sistel.com.br) com sua matrícula e senha, no menu institucional, à direita da tela. Você irá
visualizar “Informações do Plano”. Clique duas vezes na seta à direita até chegar ao título “Política e
Gestão de Investimentos”, depois clique na opção “Desempenho do Plano”.  O desempenho do Plano
de fevereiro/2010 está disponibilizado no Portal desde a última semana do mês de março/2010. 

Coluna do Leitor
Novos Associados
   É com satisfação que registramos a adesão de Olivio Yosinori Furusho ao quadro de associados

da Astelpar.
   O objetivo da Astelpar é congregar os aposentados e pensionistas do setor de telecomunicações,

criando uma vivência agradável entre seus associados e, principalmente, defendendo o interesse coleti-
vo, representando-os junto às Fundações.

A Diretoria dá boas-vindas aos novos associados.

Falecimentos
A Astelpar cumpre o doloroso dever de anunciar o falecimento de Gumercindo Cordeiro Senoski,

*16/07/1931 +28/01/2010, em Irati; Sócrates de Campos Sarlas, *17/12/1945  +26/02/2010, em
Sorocaba

Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar.

doenças crônicas. Objetiva minimizar o risco
de desenvolvimento de doenças crônicas,
promovendo a qualidade de vida.

PAMA
Prorrogado o

Prazo dos Exames
Preventivos

   Em atendimento às solicitações de di-
versos usuários do PAMA e do seu PCE, a
Diretoria Executiva da Sistel prorrogou o pra-
zo de conclusão, do Pacote de Exames Pre-
ventivos 2009, para 31/3/2010. A Sistel tam-
bém informou que, devido a essa excepcio-
nalidade, a implantação do novo percentual
de co-participação ocorrerá a partir de 1º de
julho de 2010.

   É importante que os exames e a consul-
ta sejam realizados por todo o grupo familiar
(titular e beneficiários) até o dia 31/3/2010,
para que o seu pacote seja concluído com
sucesso e obtenha o desconto nas novas
taxas de co-participação, que vigorarão a
partir de 1º de julho de 2010. Para conferir a
situação de seu Pacote Preventivo, acesse a
área restrita do Portal Sistel [www.sistel.
com.br] com matrícula e senha, clique no
menu “Planos Assistenciais”, opção “Acom-
panhe seu Pacote de Exames Preventivos”.
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ASTELPAR, a união de forças!

ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

O câncer da mama, no Brasil, é atualmen-
te a forma mais frequente desta enfermida-
de, já tendo ultrapassado o número de ca-
sos de câncer de colo uterino. A maior inci-
dência encontra-se entre os 40 e os 60 anos
de idade. O câncer de mama é muito frequen-
te, com uma estatística que aponta que uma
em cada 10 mulheres terão câncer durante a
vida. O auto-exame é importante para a pre-
venção de câncer de mama. Desde mocinha,
a mulher deve criar o hábito e a consciência
do que é a sua mama.

Não existe tempo certo para iniciar o
auto-exame. Quanto antes melhor. Deve-se
realizá-lo mensalmente, preferencialmente
após a menstruação, quando o seio encon-
tra-se menos alterado e sensível. Durante a
menopausa, as mulheres podem escolher um
dia do mês para realizá-lo. Como sugestão,
todo o dia 1º de cada mês.

O objetivo do auto-exame é o de preve-
nir alguma alteração nas mamas, que pode
ser: caroço-nódulo, inchaço, secreção, de-
pressão, etc. O local para o exame pode ser:
deitada ou em pé, no banho, em frente ao
espelho. Entretanto, o local escolhido deve
ser cômodo e deve ser realizado com bas-
tante atenção.

Quando deitada:
Coloque a mão direita atrás da cabeça,

pressione a mama direita com a mão esquer-
da e os dedos indicador e médio esticados.
Faça movimentos circulares, desde a perife-

O desafio publicado no Astelpar Informa nº 53 foi:
Dê um exemplo de apenas um número, que dividido por 7 deixa resto 1 e
que dividido por 22 deixa resto 3.
A resposta é: 113

O próximo desafio é este:
Um ônibus parte de Curitiba com destino a São Paulo, a uma velocidade
constante de 60 km/hora.
No mesmo instante, outro ônibus parte de São Paulo com destino a
Curitiba, a uma velocidade constante de 80 km/horas.
Qual é a distância, em km, que separa os dois ônibus, uma hora antes de
eles se cruzarem na estrada? Considere a distância de Curitiba a São
Paulo igual a 400 km.

Colaboração do associado Luis Carlos Gomes.

Do mês de março: Fernando Takasi Okuyama(1) José Gatzke(1) Mirian Mina Peters(1) Rose Mari
Caetano Moreira(1) Ricardo Langer(1) Gentil Dala Costa Canan(2) Luzia Rabello(2) Aparecida
Antunes(3) Lori José Joly(3) Paulo Lenhardt(4) Yosodhara Pitanga Alves dos Santos(4) Helma
Paupitz Splett(5) Izaias Apolinário de Jesus Filho(5) Marina Brotto da Silva(5) Valdemiro Lourenço(5)
Mario Pupia(6) Cláudio Miessa Rigo(7) Tereza Kaminski Alves(7) Toshiharu Tanaka(7) Alcebíades
Zanato(8) Elizabeth Dabul Bandil(8) José Milton de Freitas(8) Sonia Regina Musihel (8) Abel Pinto
Filho(9) Aguinaldo Scheer(9) Amélia Magalhães Diniz(9) Gliceu Doff Sotta(9) Helio de Moraes(9)
Odália Ribeiro de Jesus(9) Osvaldo Wilson Schwartz(9) Valmir Gabardo(9) Arnaldo Sandrini Filho(10)
Dinarte de Oliveira(10) José Nery Lopes (10) Candida de Almeida Barbosa(11) Manoel Pedro H.
Siqueira (11) Neide Colini Arcega(12) Nivaldo Alberto Muck(12) Antonio Elmi Schabatura(13) Maria
Helena Colaço(11) Tadeu Kossoski Filho(13) Valdenice Marques Rodrigues(13) Alan Salvador Treger
Zydowicz(14) Nilton Arsie Cardoso(14) Esmeralda de Oliveira(15) Mario José Kaiss(15) Jorge da
Costa(17) José Anisio de Paula Furtado(17) Cecília Bertolina Muller(18) Deodato Soares Guatura(18)
José Rubens Belasque(18) Jobeno Figueiredo(18) Rosa Bueno Harmatiuk(18) Sueli de Fatima Almeida
Pissetti(18) Erica Rosemarie Goy(20)  José Wistuba Filho(20) Vilson Paes(20) Zelinda Aniceto M. S.
Pires(20) Aramis José de Moraes(21) Clovis de Campos Teixeira Netto(21) Dirce Regina Makiolke(21)
Ernesto Muncke(22) Roselis Olivette Fritoli(22) Wilson Cordeiro(22) Helenita Porcina Rodrigues(23)
Lidia Wilkoz(23) Luiz Carlos França(23) José Nelson Nenevê(25) Julio Kawase(25) Vilson Vitório
Schmitz(25) Benjamim Martins André(26) Frederico Santos de Melo(26) Hailton Lau(26) Orleans
Eidson Siqueira Cortes(26) Ruth Thereza Baade(26)Tereza dos Santos Alegre(26) Terezinha de
Jesus Santos(26) Aguinaldo Elias(27) Cidalia do Rocio V. Presa(27)  Elisabete Omura de Oliveira(28)
Gervande Pedro(28) Leôncio Vieira de Rezende Neto(28) Antonio Stefanski (29) Elza Oldoni
Borges(29) Alzira Maria Ravedutti(30) Catarina Scherer(30) Geraldo Antonio Esmanhoto Santos(30)
Hildebrando Vieira Silva(30) José Lino Bianchi(30) Luiz Osires Jacon(30).
Do mês de abril: Ataides Barbosa(1) Dinah Maia(1) Maria Helena Alves Lima(1) Liula Maria Gomes
do Amaral(2) Francisca Samiec(2)  Manoel Messias Pereira Dias(3) Romeu Ricardo Karasinski (3)
Carlos Cesar Spillere(4) Rosenir Pinto Cachel(4) Gerson Soares de Lara(5) Ivone Coradi Alves(6)
João Gabriel de Souza Neto(6) Marisa Teresa Vanin(6) Antonio Carlos F. de Mello(7) Antonio Chigueo
Kimura(7) Enio Borges de Oliveira(7) Olivia Colonetti(7) Boris Roters(8) Jair Staizak(8) Olívio Vieira(8)
Benedito Gomes(9) Afonso Massao Iizuka(10) Arno Hamerschimidt(10) Atair Ruppel(10) Creuza
Maria de Jesus(10) Gilberto Geraldo Garbi(10) Joel Silva(10) Neuza Maria Amaral do Prado(10)
Cleuza Gonçalves Bruno(12) Geni Miranda de Paula(13) Olivio Ribeiro(13) Vera Lucia Heggler(13)
Antonio Augustinho Orth(14) Izailde dos Santos Sene(14) José Faix(14) José Otaviano Cardoso(14)
Jeni Silva Sá(15) José Onofre Nunes(15) Fátima Regina San Gil(17) Felisbino Mariano de Camargo(17)
Mauricio Tebet (17) Aldomar Weigert(19) Antenor Favoreto de Moraes(19) Edewaldo Jonatas Detro(20)
José Arantes II(20) Luiz Carlos Lisboa(20) Dinair de Fátima R. Buest(21) Lahyr Butarello Perilli(21)
Maria Leoni Alvarez(21) Maria Leonice Weckerlin(21) Wilson Sartor(21) Iracy Maziero(22) Miriam
Vieira de Souza e Silva(22) René Sabóia Mendes(22) Pedro Ferreira Pinto Sobrinho(23) Paulo
Durau(24)  Pedro de Jesus Castilhos(24)Alair de Fátima D. Gouveia(25)  Denailza Candido de
Souza(25) Vilmar da Silva Darela(25) Cleuza Massako Sato Fuchs(26) Rivadavia Bubniak(26) Silvia
do Rossil de Sena Garcia(26) Cely Terezinha da Fonseca(27) Getulio Elesbom de Santana (27) Alcir
de Oliveira(28) Benedita de Arruda Silva(28) Rita Inez Miecznikowski(28) Cleomar Justiniano
Gaspar(29) Eli Gomes Farago(29) Waldemar Freitas Bardal(29) Alexandre Streidenberger Jr(30)
Arahy Ferreira Kasecker(30) Azinir Farias Peters(30) Catharina Glacy Silva(30) Heitor Prestes de
Oliveira(30) João Maria Delgado(30) Mário José de Paiva(30) Nelsa Peres Santana(30).
Do mês de maio: Luiz Cesar Gusso(1) Ricardo Cesar Simioni(1) Siderlei Gonçalves(1) José
Etelvino Fonseca Jacob(2) Julio Kovalski(2) Luiz Carlos Maldonado(2) Luiz Lilo Arbaiter(2) Tereza
Cibin(2) Dinasir Schtspar Palermo(3) Adriano Bonaldi(4) Lourdes A.de Oliveira Coelho(4) Marilone
Soares Costa(4) Ari Alberto Ruschel(5)    Luiz Olivier Cesar Scheffer(5) Maria de Lurdes Mazzei
Nascimento(5) Rosmari Gumy(6) Antonio Hetzer dos Santos (7) Hilda Bakaus Mader (7)  Raul
Antonio da Costa (7) Raymundo Augusto da Silva(7) Severino Muran(7) Sueli Aparecida M. Berta(7)
Tereza Zawadzki(7) Pedro José Fragoso(8) Valdy José de Novaes(8) Jayr Plácido Moraes (9) Mario
Ruy Cherubini(9) Leonaldo Vicente de Paula(10) Manuel Enrique Vergara (10) Arestides Pinheiro(11)
Eduardo Schinzel Neto(11) Irene Guebur da Rosa(11) Altair Barbosa(12) Elvira Klimpel(12) Vilmar de
Sousa(12) Leonor Bertha Betenheuser(13) Mauricea Martins Furtado(13) Regina Maria Rosenau(14)
Dina Maria Artigas de Brito(15) Luiz Alberto Santi(15) Anatoli Oliynik(16) Daniel Silva(16) Maria
Celimar Benassi(16) Otilia Hey(16) Luiz Antonio(17) Arodi  de Araujo(18) Eunice Terezinha de
Oliveira(18) José de Oliveira Vicente(18) Lauro Zaroni Filho(18) Lineu Mário Ruppel(19) Zuleide
Menegazzo(19) João Carlos Miessa Rigo(20) Leonor Jussiani(20) Benedito Pereira de Assis(21)
Leocádia R. S. de Jesus Nascimento (21) Heinz Ademar Knappmann(22) José de Bastos Martinatto(22)
Leo Luiz Lisboa(22) Terezinha Akiko Ono Horita(22)  Maria Fátima D Carvalho(23) Elza Jonsson
Gonçalves(24) Evaldo Miguel Marien(24) Maria Irene Wormsbecher(24) Yuji Yamamoto(24) Nelly
Pedroso Santos(25) Álido Lorenzatto(26) Dina Tereza Lippin(26) Leonisio de Andrade(26)  Wilson
Agostinho Gasparelo(26) Amir Alves Lopes(27) João Eugenio Budziak(27) Osmario Zelony
Buhnemann(27) Cláudio Roney Straube(28) Dilma Luzia Sydor(28) Eros Pontaroli(30)  Manoel Otávio
Gracia de Araújo(30) Yara Maria Manfredini(30) José Lúcio de Barros(31) Nadia Mendes Bobato(31)
Rosita Maria Martin Al Sharif(31

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

FELIZ ANIVERSÁRIO A TODOS ESTES NOSSOS AMIGOS!

VIVER E BEM-ESTVIVER E BEM-ESTVIVER E BEM-ESTVIVER E BEM-ESTVIVER E BEM-ESTARARARARAR

CURCURCURCURCURTTTTTAS & FINASAS & FINASAS & FINASAS & FINASAS & FINAS

No mês em que se comemora o “Dia Internacional da Mulher”, esta coluna faz uma
homenagem a um grande profissional, médico ginecologista e amigo nosso Dr. Wilson Ziolla
Pepino, que por muitos anos foi médico da Medicina do Trabalho da Telepar, bem como
atendeu a inúmeras funcionárias da empresa, hoje associadas da Astelpar. Sempre preocupa-
dos com você ASSOCIADA, estamos reeditando uma matéria que o Dr. Wilson fez para o
Astelpar Informa nº 11, em julho de 2001, e que trata do Câncer da Mama, um assunto de suma
importância para a saúde da mulher.

PREVENÇÃO DO CÂNCER
DA MAMA PELO AUTO-EXAME

ria até o mamilo. No seio esquerdo, repetir o
movimento, usando a mão direita, não se es-
quecendo de colocar a mão esquerda atrás
da cabeça. O mamilo deve ser pressionado
levemente entre o polegar e o indicador, a fim
de ser verificada a ocorrência de secreções.

Quando em pé:
De preferência diante do espelho, deve

proceder a inspeção estática, com as mãos na
cintura, devendo procurar eventuais assime-
trias mamárias, ou seja, abaulamentos da pele,
alterações e sinais de inflamação.

Mesmo durante o banho, com o braço le-
vantado, cada parte da mama deverá ser to-
cada suavemente, procurando sentir nódu-
los e caroços. Com os dedos esticados da
mão direita, examine o seio esquerdo e com a
mão esquerda o seio direito.

A fim de auxiliar o diagnóstico, o seu mé-
dico assistente (ginecologista) indicará a re-
alização de exames: mamografia, ultra-sono-
grafia, tomografia computadorizada, resso-
nância nuclear magnética e cintilografia da
mama. Estes exames têm por objetivo locali-
zar as lesões e diferenciar as benignas das
malignas. Após realizar o seu exame, se en-
contrar qualquer alteração, procure imediata-
mente o seu médico.

Dr. Wilson Ziolla Pepino

Atenção: Sempre busque a orientação
médica especializada para cuidar da sua saú-
de. Não fique em dúvida!
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Venha comemorar o seu aniversário na Astelpar!

FESTFESTFESTFESTFESTA DOS ANIVERSARIANTESA DOS ANIVERSARIANTESA DOS ANIVERSARIANTESA DOS ANIVERSARIANTESA DOS ANIVERSARIANTES

Rua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
Tel. 3015-6616  e  3022-8388

Credenciado Bradesco Saúde

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

Catarata com implante de lente interocular
através da Técnica da Facoemulsificação

Pterígio - Cirurgia de Pálpebras
Vias Lacrimais - Oftalmopediatria

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

Dr. Luiz Augusto Rego Barros

Dr. Luiz Guilherme Rego Barros

  Atendendo ao convite da Astelpar, muitos
associados têm comparecido a festa dos
aniversariantes do mês. É uma data impor-
tante e uma oportunidade de congregar as-
sociados, amigos e familiares, num momen-
to de felicidade e contentamento, pela data
querida que está sendo comemorada e pelo
agradável reencontro entre amigos.
   Assim, toda a última quarta-feira de cada
mês a Associação se vê tomada de alegres
associados, que vêm comemorar os aniver-
sários e abraçar os amigos.
   A Diretoria de Comunicação Social, apoi-
ada por associadas voluntárias, organiza a
festa com muitos salgadinhos, refrigerantes
e o tradicional bolo dos aniversariantes, sa-
boreado após o afinado “parabéns a você”.
   Não deixe de participar deste encontro

mensal promovido pela Astelpar. Venha con-
fraternizar com todos nós!
Parabéns a todos os aniversariantes!
Veja algumas fotos das comemorações.
Mais fotos estão à disposição no site da As-
telpar: www.astelpar.org.br


