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m agosto, cancelamos várias atividades, entre elas  o
passeio a Piratuba e a celebração dos aniversariantes do
mês, evitando o risco de contaminação da Gripe A. Pas-

sada a fase mais aguda de propagação da gripe, retornamos
com a comemoração dos aniversários de agosto e setembro, e
já retomamos o Programa de Passeios, com a visita a
Prudentópolis e a abertura das vendas para o passeio a Foz de
Iguaçu, cuja programação traz várias novidades.

Em setembro, a Astelpar e demais associações participantes
da Fenapas – Federação Nacional das Associações de Apo-
sentados reuniram-se, com a Presidência e Diretoria de Benefí-
cios da Sistel, para fazer o acompanhamento das reivindica-
ções dos assistidos daquela Fundação. Na ocasião, pudemos
observar um bom entendimento entre as Associações e a Fun-
dação.

Setembro chegou ao fim sem que se concretizasse o Acor-
do Coletivo 2009/10 com a BrT (OI), apesar da Pauta de Ne-
gociações para os ativos e aposentados ter sido definida com
bastante antecedência. As negociações continuam. A Astelpar
está mobilizada junto ao Sindicato. Recomendamos aos asso-
ciados que acompanhem a evolução das negociações pelos
nossos comunicados, nosso site e quadro de avisos.

As Centrais Sindicais e as Associações de Aposentados con-
seguiram, com o Governo, um Projeto de Recomposição das
Aposentadorias do INSS. O Projeto está no Congresso, e de-
vemos pressionar os Deputados e Senadores do nosso Esta-
do, por cartas e e-mails, para que o Projeto seja aprovado com
uma recomposição das perdas num percentual maior. É neces-
sário, ainda, que no caso das complementações (CA, TRCA,
PBT e Tripartites), os Acordos Coletivos façam com que o
valor de recomposição das aposentadorias do INSS fique efe-
tivamente com os aposentados e que não seja transferido para
a Patrocinadora.

Astelpar, a união de forças!

A Diretoria
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Negociação do Acordo
Coletivo 2009/10 com a OI

Realizou-se em 16 de junho, no
Sinttel-PR, a Assembléia para de-
finir a Pauta de Reivindicações re-
ferentes aos Aposentados pelo Ter-
mo Atípico, com a participação da
Astelpar e de vários aposentados.
A Pauta já foi encaminhada para a
Oi com estes itens:
 Aumento salarial para todos

os grupos de aposentados de INPC
de 6%;
 Recomposição do valor da

“cesta básica”;
 Pagamento integral da com-

plementação da aposentadoria ao
cônjuge remanescente e ao depen-
dente especial;
 Revisão do processo de

complementação, ou critério de
calculo, paga aos aposentados;
 Manutenção permanente do

Plano de Saúde, Plano Odontoló-
gico e do pagamento de medica-
mentos de uso contínuo, para o
cônjuge remanescente e para o de-
pendente especial;
 Melhoria de informação no

contracheque;
 Substituíção do atual Plano

Odontológico, em razão da insatis-
fação dos usuários;
 Permissão de novos cre-

denciamentos de profissionais jun-

to à Bradesco Saúde, estendendo o
atendimento local a outras cidades
do interior do Paraná.

A primeira reunião foi agendada
para o dia 10 de setembro, no Rio
de Janeiro, mas a Oi postergou-a
para 24 de setembro.

Desta reunião temos
as seguintes informações:
a) Não houve acordo para man-

ter a atual data base em 1º de se-
tembro.

b) O acordo coletivo será nego-
ciado em conjunto com a BRT e OI.
A data base do acordo coletivo da
OI é em 1º de dezembro, e por isso
o nosso acordo também será a par-
tir de 1º de dezembro.

c) Serão negociadas as diferen-
ças dos meses de setembro a no-
vembro.

d) As negociações recomeçarão
em 10 de novembro.

e) Já ficou acertado que a data
base de 2010 será em 1º de novem-
bro.

Vamos nos manter unidos com
os trabalhadores da ativa. Estamos
todos no mesmo barco.

A UNIÃO FAZ A FORÇA!
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PARTICIPE DO ALMOÇO DE FINAL DE ANO DA ASTELPAR! DIA 5 DE DEZEMBRO

   A Astelpar está preparan-
do com muito carinho este en-
contro, que terá muita alegria,
emoção e uma ansiosa expecta-
tiva de rever os amigos e matar
a saudade.

   Mais uma vez, a comissão
organizadora está se esmeran-
do para oferecer a você o me-
lhor almoço de final de ano.
Será no dia 5 de dezembro, no
Restaurante Dom Antônio, em
Santa Felicidade, a partir das 12
horas.

   Durante o evento, será
apresentada a nova Diretoria da
Astelpar.

   Para a animação do even-

   É uma noticia alvissareira para
todos os aposentados é a luta que
o Sindicato dos Aposentados, as
Centrais dos Trabalhadores e o
Senador Paim estão desenvolven-
do para que as aposentadorias do
INSS tenham uma recomposição do
poder aquisitivo por meio de rea-
justes superiores ao INPC.

   O reajuste proposto levaria em
conta o  INPC e o crescimento do
PIB. (Produto Interno Bruto). Isto
significa receber o INPC + o cresci-

 Nos dias 2 e 3 de setembro de
2009, foi realizada em Brasília reu-
nião entre a FENAPAS e a  Fun-
dação Sistel.

   A Astelpar se fez represen-
tar pelo nosso Diretor, Cleomar J.
Gaspar. Foram abordados os pro-
blemas existentes atualmente,
bem como diversas  sugestões,
sempre em busca de uma maior
qualidade de atendimento aos
Associados não só da ASTEL-
PAR, mas também das demais
Associações afiliadas à FENA-
PAS.

   Entre os assuntos discuti-
dos abordaram-se questões rela-

DIA 5 DE DEZEMBRO
GRANDE ALMOÇO DE FINAL DE ANO!

Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade
to, estará se apresentando “IL
Mondo Gruppo Vocale”, sob a
regência do maestro Antônio
Marcos Panasco, o mesmo gru-
po musical que animou o almo-
ço realizado no ano passado.

   O cardápio do almoço terá
os tradicionais pratos italianos
e será servido ao som de músi-
ca-ambiente. Após o almoço,
como sobremesa, teremos o bolo
comemorativo dos 20 anos da
Astelpar e o tradicional sorteio
de valiosos brindes.

   A Diretoria da Astelpar de-
cidiu manter os mesmos preços
do ano passado. Veja os valores
para este almoço:

Associado e cônjuge -
R$ 20,00, por pessoa.
Não Associado -
R$ 30,00, por pessoa
Crianças entre 6 e 11 anos -
R$ 10,00.
Obs. Crianças até 5 anos não

pagam.
   Lembramos aos associa-

dos que o salão reservado tem
uma capacidade para 300 pesso-
as, que é o número de convites
à disposição.

   Os convites para o almoço
podem ser adquiridos na sede
da Astelpar a partir do dia 26 de
outubro.

Não deixe para última hora!

Recomposição das Aposentadorias do INSS
mento da Economia. Os analistas
estão prevendo que, entre 2010 e
2015, o PIB do Brasil crescerá em
média 5% ao ano. Este acumulado
no período dá uma diferença maior
que 30% de defasagem nas aposen-
tadorias. Daí a importância da mo-
bilização dos Sindicatos, dos Apo-
sentados e das Centrais.

   O Governo já concordou em
conceder aos aposentados o INPC
e 50% do crescimento econômico
ao final de cada ano. Existem pres-

sões para que seja previsto um per-
centual maior que 50% do cresci-
mento do PIB. Vários parlamenta-
res já se declararam favoráveis a
valores maiores.

   O que ocorrerá com as com-
plementações dos aposentados
dos grupos PBT,TRCA, CA e Tri-
partite?

   Em poucos anos, a maior par-
te das complementações estará re-
duzida a zero (zerada!) e o benefi-
cio, que com muito esforço foi con-

seguido para os aposentados, será
transferido para a Patrocinadora.

   Os recursos para os fundos
suportarem as complementações já
foram originalmente depositados
pela Empresa, usufruindo de vári-
os incentivos fiscais.

   É necessário que nos acordos
coletivos se garanta que o ganho
real das aposentadorias do INSS
não seja compensado automatica-
mente nas complementações, como
ocorre hoje em dia, para que as con-

tribuições dos trabalhadores da ati-
va não sejam repassadas para os
empregadores. Se nada for feito,
esta despesa adicional do INSS,
que atingirá bilhões de reais, e que
se destina à manutenção do poder
de compra dos magros proventos
da aposentadoria, será repassada
aos cofres das empresas.

   Os Sindicatos, Centrais e As-
sociações de Aposentados já es-
tão mobilizados para a defesa dos
Aposentados!

PAGAMENTO DE 50% DO PECÚLIO
NO CASO DE MORTE, PARA QUEM

TEM PATOLOGIA GRAVE
Em julho próximo passado, a Fundação Sistel

protocolou na Secretaria de Previdência Com-
plementar - SPC solicitação de alteração no Re-
gulamento do PBS-A, prevendo o pagamento
de 50% do pecúlio, no caso de morte aos assis-
tidos portadores de moléstias graves, que já
estejam isentos do pagamento do Imposto de
Renda por este motivo (moléstia grave).

   As últimas informações que obtivemos jun-
to àquela Fundação são de que a possibilidade
de aprovação da alteração solicitada é bastante
grande.

   O prazo regulamentar para que a SPC ana-

lise a solicitação formulada já está expirando;
ou seja, em breve teremos novidades a respei-
to.

   Não custa lembrar que este pleito foi reali-
zado por intermédio dos Conselheiros eleitos
pelos participantes da Sistel. Isto demonstra a
importância de que sempre participemos nas
eleições de Conselhos das Fundações. Sobre
este último assunto, vale a pena ressaltar a par-
ticipação maciça dos Associados da Astelpar
nas últimas eleições da Fundação 14. Como re-
sultado, elegemos os quatro Conselheiros, nos-
sos representantes naquela Fundação.

REUNIÃO SISTEL E
FENAPAS EM BRASÍLIA

tivas à rede credenciada, paga-
mento de 50% do pecúlio para
participantes com patologias gra-
ves, exames preventivos, melho-
ria nos canais de atendimento,
autorizações para eventos de alto
custo, cobranças indevidas de
procedimentos médicos, financi-
amento de procedimentos de alto
custo, autorização de débito au-
tomático, etc

   Em razão do sucesso obti-
do, já foi agendada outra reunião,
a ser realizada no mês de novem-
bro próximo. A participação nesta
reunião aconteceu sem custos
para a nossa Associação.
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A Astelpar trabalha por você e para você!

DR. CLÁUDIO RONEY STRAUBE JUNIOR
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Conselheiros da Fundação 14 participam
do XXX Congresso de Fundos de Pensão

ENTREVISTA COM
O PAULO BOND

A seguir entrevistamos o nos-
so representante no Conselho
Deliberativo da Fundação 14, Pau-
lo Arruda Bond.

Astelpar - A posse dos Conse-
lheiros deu-se em março, o que você
tem a nos dizer sobre a Fundação
14?

Paulo Bond – De fato nossa
posse ocorreu em março e trans-
correram apenas seis meses. Vou
relatar em poucas linhas nossa atu-
ação. Em primeiro lugar, quero
enfatizar o entrosamento entre o
Conselheiro Brígido e eu. Sempre
fazemos reunião preliminar no ho-
tel e saímos com pontos de vista
alinhados sobre a pauta a ser dis-
cutida no Conselho Deliberativo.
Além disso, nosso entendimento
com a Diretora de Seguridade é um
canal de comunicação excelente, e
somos prontamente atendidos em
nossas dúvidas ou reivindicações.
Dentro dessa linha, já tratamos de
casos de pensão onde existiam dú-
vidas e, a nosso pedido, os mes-
mos foram revistos.Outro assunto
resolvido, é o recebimento em nos-
sas residências de nosso contra-
cheque antes do dia 30. Outro as-
sunto já solicitado e que logo es-
peramos ser atendido é a divulga-
ção do Salário Participação de cada
Assistido, permitindo a cada um
calcular seu aumento  e a pensão
da viúva em caso de falecimento; e
permitirá também o cálculo do Se-
guro de Vida.

Astelpar – A Fundação 14 está
ainda em Brasília?

Paulo Bond – Não. Os planos
da Fundação 14 estão sendo geri-
dos pela Fundação Atlântico, com
sede no Rio de Janeiro.

Astelpar – Alguns Associados
têm comentado que depois de elei-
to quase não te encontram na
Astelpar.

Paulo Bond – De fato andei
muito atarefado e não tenho vindo
regularmente na Associação; po-
rém a partir de 14 de outubro, esta-
rei às quartas-feiras no período da
tarde, à disposição. Inclusive, a
Astelpar poderá formar grupos de
seis a sete pessoas para discussão
de dúvidas. Gostaria de enfatizar
que, hoje, com o trânsito que nos é
concedido na Fundação, sempre
que o associado tiver alguma rei-
vindicação, antes de entrar na Jus-
tiça nos procure na Associação
para que o mesmo seja resolvido
administrativamente sempre que
possível,  recorrendo à Justiça só
em último caso.

Astelpar – Quer deixar alguma
mensagem?

Paulo Bond – Quero dizer aos
colegas residentes no interior que
qualquer dúvida me telefonem ou
passem um e-mail, que terei o máxi-
mo prazer em responder. Aproveito
para solicitar aos residentes na re-
gião de Curitiba para comparece-
rem no dia da Assembléia, que ocor-
rerá no próximo mês de novembro,
com vistas à eleição. Nosso colega
Cleomar encabeçará a chapa Fa-
mília Unida Astelpar, para o triênio
2010-2012.

   A Astelpar tem convênios firmados
com escritórios jurídicos, no intuito de
mover ações que preservem e garantam os
direitos de seus associados.

   São mais de 100 ações impetradas
na Justiça, ou pelo associado ou pela Astel-
par. Uma delas, onde a impetrante é a pró-
pria Astelpar, foi movida contra o INSS e
visa garantir a revisão dos valores de apo-
sentadorias.

   Outras ações foram movidas para
que sejam reconhecidas determinadas ati-
vidades que representavam algum risco à
integridade física do trabalhador, como por
exemplo, cabista, auxiliar de redes, vigi-
lante, encarregado de turma, supervisor de
turma, técnico de infraestrutura, dentre
outras.

   Recentemente, um grupo de associ-
ados, que ingressou com ação para rever
valores descontados indevidamente no
Imposto de Renda, recebeu parte destes
valores. Com o mesmo objetivo, há cinco
grupos que aguardam julgamento de suas

Os Conselheiros eleitos, Paulo
Arruda Bond, da Astelpar, repre-
sentando os Assistidos (aposen-
tados e viúvas), e Brígido Ramos,
Presidente do Sinttel DF, represen-
tando os participantes ativos, par-
ticiparam do Congresso de Fundos
de Pensão que aconteceu em
Curitiba entre 30/09 e 02/10. A aber-
tura do evento contou com a pre-
sença de destacadas autoridades,
ressaltando-se a presença de três
Ministros de Estado, o Governador
e o Vice-Governador do Paraná.

   As palestras focaram princi-
palmente o cenário econômico
mundial e brasileiro, seus momen-
tos difíceis e a competência exigida
para o futuro.

   Dentro do quadro brasileiro se
destaca a queda de juros ocorrida
nos últimos anos, com perspecti-
vas de se manterem nos próximos
anos. Hoje, a taxa SELIC é de 8,75%
a.a., e o compromisso atuarial é de
INPC + 6% a.a.; ou seja, perto de
11%. Deverá ser editada ainda este
ano, norma do CMN modificando
o perfil das aplicações, aumentan-
do o percentual em Renda Variável,
bem como em Imóveis.

   Outro assunto preocupante
para todos os Fundos de Pensão é
o aumento da longevidade dos par-
ticipantes, que a cada década cres-
ce mais de dois anos de vida. Essa
situação, com certeza, trará gran-
des desdobramentos a médio pra-
zo para a gestão financeira dos pla-
nos de benefícios tipo Beneficio
Definido

Paulo Bond e Brígido Ramos, no Congresso

AÇÕES NA JUSTIÇA
ações, com grandes possibilidades de suces-
so. Outro grupo de ex-empregados recebeu
o Imposto de Renda sobre férias.

   A Astelpar recomenda a seus associ-
ados que somente ingressem em juízo após
análise preliminar em conjunto com os
escritórios conveniados. Mas, a decisão de
entrar ou não na Justiça é sempre do Asso-
ciado, pois sempre há o risco de insucesso,
o que pode acarretar despesas indesejadas.

   É o caso de ações impetradas por
associados que ingressaram com ações para
rever suas aposentadorias tripartites (re-
cebem parte da Fundação 14 e parte da
Fundação Sistel). Alguns grupos obtive-
ram ganho de causa. Outros perderam as
ações.

  Você não precisa se preocupar sobre
a situação das ações impetradas. Os escri-
tórios conveniados sempre entrarão em
contato, quando necessário, seja para in-
formar a situação das ações ou quando al-
gum documento ou informação comple-
mentar se fizerem necessários.
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Associado: Sua participação sempre será importante!

   No dia 10 de julho, foram comemora-
dos os 20 anos da fundação da Astelpar.
Uma necessidade, uma idéia brilhante, um
sonho que foi se transformando na reali-
dade que é hoje a Associação.

   No salão de eventos do Hotel Cen-
tro Europeu, a Diretoria da Astelpar ofe-
receu, aos fundadores, ex-diretores e di-
retores da Associação um café colonial.

   Numa tarde agradável e com a pre-
sença daqueles que ajudaram a tornar a
Astelpar um exemplo de associação de
aposentados do Sistema Telebrás, para

20º ANIVERSÁRIO DA  ASTELPAR
os outros estados do Brasil.

      Na abertura do evento, o nosso
Presidente, o Aramburo, fez um destaque
do momento histórico da entidade e mos-
trou a situação atual, destacando o expres-
sivo número de associados, a participa-
ção em entidades como Sistel, Fundação
14, Fenapas, bem como de seus associa-
dos em conselhos de usuários das empre-
sas de telecomunicações, as atividades
desenvolvidas no atendimento das neces-
sidades dos associados e o lazer propor-
cionado com as viagens realizadas.

   Foi um encontro onde todos expres-
saram sua alegria em poder ver o cresci-
mento da Associação, assim como reen-
contrar amigos de longa data.

   Nossa homenagem as vinte anos da
Astelpar continuará no Almoço de Con-
fraternização de Fim de Ano, onde, com a
presença de nossos associados, faremos
uma grande festa.

   Para se ter a idéia da importância da
Astelpar para alguns associados, presen-
ciamos recentemente um diálogo que nos
impressionou.

   Um associado, convencendo um re-
cém aposentado a se associar na Astel-
par, dizia a ele: Vá lá no 4º andar daquele
prédio alí, entre, se inscreva e vá até o
quadro onde está a foto dos fundadores
e reze por eles, por tudo que eles fizeram
nós.

   Salve 10 de julho! Dia de boas lem-
branças para todos nós que, como asso-
ciados da Astelpar, temos muitos moti-
vos para comemorar esta importante
data, que deve ser registrada no coração
de todos os associados.
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É bom viajar com os amigos!

COMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIALCOMUNICAÇÃO  SOCIAL

VIAGEM ÀS TERMAS DA GUARDA
   No sul de Santa Catarina, está localizada uma das melhores estações de águas termais

deste país. Lá você vai encontrar uma natureza exuberante, ar puro, muita paz e tranquilidade.
   Foi nesse lugar maravilhoso que, no mês de junho, um grupo de associados da Astelpar

foi passear. Lá encontraram uma completa estrutura de lazer, composta de piscina, banheira
de águas termais, banhos de lama, salão de jogos, caminhadas além de muita diversão. Para
tornar a estada mais prazerosa, o Hotel ofereceu uma excelente gastronomia.

   Completando a viagem maravilhosa, nossos companheiros ainda puderam fazer passei-
os na bela cidade de Laguna e na famosa serra do Rio do Rastro.

   E como é costume também, fizeram compras nas famosas lojas de Santa Catarina, espa-
lhadas ao longo do percurso. Todos gostaram. Que bom!

   Veja algumas fotos do passeio
   Mais fotos estão à disposição no site da Astelpar: www.astelpar.org.br
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2009 – 20 ANOS DA ASTELPAR

FIM DE SEMANA EM PRUDENTÓPOLIS
   Dando sequência ao programa de lazer da Astelpar, no sábado, dia 26 de setembro,

fizemos um passeio ao município de Prudentópolis, que possui mais de 100 cachoeiras,
formando paisagens deslumbrantes.

   Todos ficaram encantados com a beleza do lugar onde nasce o Rio Ivaí, o maior em
extensão do Paraná. O município é um dos maiores produtores de feijão preto, destacando-se
também na produção de mel e morangos.

   A origem do povo, na sua maioria, é da Ucrânia, sendo um povo trabalhador e que
preserva as tradições, mas sempre com o olhar no futuro. A religião está muito presente na
comunidade, onde há 130 igrejas, onde são rezadas missas na língua ucraniana e em portugu-
ês. As igrejas são muito bonitas, de arquitetura baseada no país de origem. Tivemos a
oportunidade de assistir a uma apresentação de danças do grupo folclórico dos jovens e

crianças da cidade. Foi muito lindo!
   Outro ponto forte do passeio, foi a comida típica com deliciosos pratos no almoço e o

café colonial à noite. O grupo teve a oportunidade de participar de um baile no clube da
cidade . Assistimos também a uma demonstração de como são feitas as famosas pessancas,
os tradicionais ovos de galinha pintados. No domingo à tarde, retornamos a Curitiba, com
parada na cidade de Imbituva, para compra de malhas. Chegamos a Curitiba por volta das 22
horas.

   Foi mais um passeio de fim de semana onde nos divertimos e conhecemos  costumes de
um dos povos que formam este maravilhoso Estado do Paraná . Valeu à pena!

   Veja algumas fotos do passeio.
   Mais fotos estão à disposição no site da Astelpar: www.astelpar.org.br
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Boa saúde = Qualidade de vida.

V I V E R  E  B E M - E S TV I V E R  E  B E M - E S TV I V E R  E  B E M - E S TV I V E R  E  B E M - E S TV I V E R  E  B E M - E S T A RA RA RA RA R

Calendário de Passeios de Novembro e Dezembro/2009

PASSEIO A FOZ DO IGUAÇU
SAÍDA:  19/novembro (quinta-feira)  – 07:30 horas  –  Praça Osvaldo Cruz, em

frente ao Shopping Curitiba.
RETORNO: 22/novembro (domingo) – 14 horas.
O PACOTE INCLUI: Ônibus Leito Turismo. Três noites de hospedagem no

Hotel Bela Itália, com café da manhã. Jantar Noite Italiana. Passeio no lado argenti-
no, com ingresso e almoço no Restaurante La Selva. Tour de compras no Paraguai.
Passeio de Catamarã, no Lago Itaipu, com jantar e vista de Luzes da Hidrelétrica.

Visita ao Parque Nacional, com almoço no Restaurante Porto Canoas. Acompa-
nhamento de guia local e Seguro Viagem.

IMPORTANTE : Levar documento de identidade.
PREÇO :   APTO SINGLE : R$  870,00
                  APTO DUPLO  : R$  760,00
PARCELAMENTO  EM 4 VEZES, SEM ACRÉSCIMO
(30/setembro, 30/outubro, 30/novembro e 30/dezembro)
CONTATO : (41) 3224-2367 OU (41) 3224-8439 – ASTELPAR
Associado, mantenha-se atento ao calendário de viagens. Informações também

no site www.astelpar.org.br, na Astelpar,  ou pelos telefones 3224-2367 ou 3224-8439.

   Você deve estar lembrado da ansiedade
que tomou conta de você e que também con-
tagia as pessoas, quando estão prestes a se
aposentar. Com certeza aconteceu com você.
Que maravilha, não fazer mais nada, dormir
até tarde, fazer o que quer, quando quer, li-
vrar-se do chefe e dos pepinos do trabalho.

   Não é assim que você pensava, ou pen-
sou? É assim que pensa ainda hoje? Calma!
Não é para ficar deprimido não: o mundo tem
muito espaço para ocupar o dia dos aposen-
tados.

   Estudos feitos pelo Instituto de Psiquia-
tria do King´s College London, na Inglaterra,
resumidamente, concluiu que quanto mais tar-
de a pessoa se aposenta mais demora em ele
ter perda de memória. Analisadas mais de mil
pessoas com demência senil, ficou demons-
trado que as pessoas que se dedicaram a anos
extras de atividade tiveram também um tempo
extra de manutenção das lembranças.

   Isso se explica, pois o fato de você todo
o dia ter as chamadas encrencas do trabalho
para resolver, faz com seus neurônios funcio-
nem num ritmo que os mantêm ativos; ou seja,
você está fazendo ginástica com eles. Eles re-
cebem uma oxigenação maior e com isso se
reduz a morte dessas células e, consequente-
mente, adiam os sintomas do Alzheimer.

   Agora que você já está aposentado e
não tem muitas atividades, deve estar pen-
sando: O que fazer?

   Se você está aí com pouca coisa para
fazer, ou sem ter o que fazer, vamos lá, tem
muita gente precisando de você. Uma das ati-

VOCÊ ESTÁ APOSENTADO?
vidades é o voluntariado. Outra, pode ser
mesmo voltar a trabalhar. Se não for na mesma
atividade que você tinha antes, faça alguma
outra coisa que você sabe fazer, mesmo que
seja de graça ou que tenha um ritmo mais leve.
Lembre-se: deixe também um tempo para o la-
zer. Não tenha nem receio e nem vergonha de
recomeçar.

   Poderíamos ficar aqui listando ativida-
des que você poderia desenvolver como apo-
sentado, mas temos a certeza que aí bem perto
de você tem muita coisa que você pode fazer.
Sempre haverá algo para fazer na sua casa, na
escola perto de sua casa, no seu bairro, na
sua igreja, ou até ajudar um amigo(a) ou um
parente em alguma coisa que ele precisa de
mais um braço. Não tem nada disso? Então vá
caminhar, vá passear, não fique em casa, mo-
vimente-se, converse com pessoas, comuni-
que-se.

   O importante é não ficar parado. Use a
sua cabeça e seu corpo, pois não fomos feitos
para ficar parados. Se fosse assim, Deus não
teria nos dado duas pernas, dois braços e uma
cabeça, que na verdade é um perfeito compu-
tador.

Uma questão para você refletir: É o traba-
lho que sustenta a boa saúde, ou a saúde que
sustenta um homem sempre ativo e trabalha-
dor?

Atenção: Sempre busque a orientação es-
pecializada  para cuidar da sua saúde. Não
fique em dúvida!

Rua VRua VRua VRua VRua Voluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.oluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.oluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.oluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.oluntários da Pátria, 400 - 2º andar - Curitiba- PR.
TTTTTel. 3222-2233  e  3222-3794el. 3222-2233  e  3222-3794el. 3222-2233  e  3222-3794el. 3222-2233  e  3222-3794el. 3222-2233  e  3222-3794

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

DrDrDrDrDr. Luiz Augusto Rego Barros. Luiz Augusto Rego Barros. Luiz Augusto Rego Barros. Luiz Augusto Rego Barros. Luiz Augusto Rego Barros
DrDrDrDrDr. Luiz Guilherme Rego Barros. Luiz Guilherme Rego Barros. Luiz Guilherme Rego Barros. Luiz Guilherme Rego Barros. Luiz Guilherme Rego Barros

Natal Luz de Gramado
12 a 16 de dezembro – Pacote Rodoviário

Programação:
12/12 (sábado): Saída de Curitiba às 21:30h.
13/12 (domingo): Chegada em Bento Gonçalves às 07:30h. Café da manhã no

Hotel Vila Michellon. Passeio no Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves e Carlos Barbo-
sa. À tarde, iremos para nosso hotel em Canela. À noite, café colonial e traslado ao
Natal Luz para assistir o Grande Desfile de Natal.

14/12 (segunda-feira): Dia dedicado a conhecer Canela. Almoço italiano, com
Galeto Primo Canto, com vinho da casa. À noite, jantar seqüência de fondue e Natal
Luz com a Fantástica Fábrica de Natal.

15/12 (terça-feira): Gramado e seus pontos turísticos. Almoço típico alemão. À
noite, jantar com massas e Natal Luz - Nativitaten.

16/12 (quarta-feira): Manhã livre. Check-out às 12:00h. À tarde passeio em Nova
Petrópolis e saída p/Curitiba, c/ chegada a meia-noite.

Serviços Inclusos:
• Transporte em ônibus leito turismo
• Café da manhã extra do dia da chegada em Bento Gonçalves
• Passeio em Bento Gonçalves e Carlos Barbosa
• 3 noites no Hotel Klein Ville (4 *)- Canela com café da manhã;
• 3 almoços, sendo um italiano e um alemão
• 2 jantares, sendo um seqüência de fondue, um rodízio de massas e um café

colonial
• Ingresso para Maria Fumaça e Epopéia Italiana
• Acompanhamento de guia em toda viagem;
• Cartão assistência em viagem Vital Card Brasil;
Preços:
Apto Triplo ou Duplo: ........................................................................ R$    870,00
Apto Single: ....................................................................................... R$ 1.250,00
Preços por pessoa. Não inclui bebidas nas refeições e nem os ingressos para as

atrações. Não incluem também as despesas de frigobar, telefonemas e extras pessoais.
Forma de Pagamento: 4 x sem acréscimo (outubro, novembro, dezembro e janeiro)
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Participe das Promoções Sociais da ASTELPAR!

COLUNA DA SAUDADECOLUNA DA SAUDADECOLUNA DA SAUDADECOLUNA DA SAUDADECOLUNA DA SAUDADE

O desafio publicado no Astelpar Informa nº 51 foi:
Quantos carros é possível emplacar com três letras e quatro algarismos ?
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de zero à nove.
Veja a resposta, se você não conseguiu: 175.760.000 carros.
O próximo desafio é este.
Na sequência de números abaixo listada, qual é o próximo número?
1, 2, 6, 42, 1806?

Colaboração do associado Luis Carlos Gomes.

  Recebemos e estamos publicando uma valiosa contribuição da aposentada e associada
da Astelpar, a Eunice Marques, de Paranaguá, a quem agradecemos a gentileza e o carinho
com nosso jornal.

   A foto mostra o momento em que o Engº Ivo Arzua Pereira, Presidente da Telepar
naquela época, fazia a primeira ligação em DDD, de Paranaguá, para o Governador Paulo
Pimentel, em Curitiba. A Eunice aparece na foto, logo atrás do Presidente da Telepar.

   Isso aconteceu em 1º de agosto de 1970. Dois dias depois, Curitiba também ingressava
no Clube do DDD. Um extraordinário avanço em telefonia para aquela época, passando a ter
telefonia direta para São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

   Destacamos também que a foto foi primeira página do jornal da Telepar naquela época,
que posteriormente veio a se chamar “Ligação Interna”.

   Aliás, a Astelpar há algum tempo recebeu como doação uma coleção completa do jornal
“Ligação Interna”, que está em nossa biblioteca, para consulta. Venha à Astelpar, peça para
nossos atendentes, e se delicie revendo um passado de glória das telecomunicações,
construído por nós, empregados da Telepar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
      Esta coluna registra momentos vividos por nossos colegas-aposentados. São fla-

grantes documentados em fotos que guardamos em nossas casas, a exemplo da que publica-
mos nesta oportunidade.

   Se você tem fotografias que são um testemunho de sua passagem na Telepar, traga-a
para a Astelpar. Deixe que nossos colegas participem de sua alegria e saudosismo, empreste-
as para fazermos uma exposição ou para publicarmos neste jornal.

    Outra participação nesta coluna é do aposentado e associado Antônio Ramos da Silva,
de Cornélio Procópio, e que trabalhou na Telepar de 26/06/1967 a 04/07/1997, na área de rede.

   O Antônio nos enviou uma foto feita em 1969, em Cornélio Procópio, onde aparecem
cinco funcionários da área de rede, em frente ao caminhão que servia de apoio para os
trabalhos da equipe.    Da esquerda para a direita, vemos: José Batista Araujo (Baiano),
Antônio Ramos da Silva, os irmãos Jairo Alves Ferreira (já falecido) e Eulálio Alves
Ferreira(falecido), e o José Lucio de Barros. Segundo o Antônio, “esta equipe fez muita
história, e agora só resta saudade.”

   Antônio, esta é a saudade boa de sentir, pois foram bons tempos, de amizade e muito
trabalho, mas que hoje dá orgulho para quem participou da Telepar Nota 10.

   Esta contribuição é uma foto da equipe do nosso colega aposentado e associado da
Astelpar, o Ceslau, prestando serviço em Cascavel. Obrigado pelas informações e pela con-
tribuição.    Não temos o ano em que foi feita a foto, mas é bem antiga. Nela aparecem: o Carlos
Zambone, agarrado na palmeira. Em pé da esquerda para a direita: Martinato, Dirceu, Cacho-
eira, João Antônio Pinto e o Ademar Dias; embaixo, estão o José Demeterco, o Ceslau e o
Devandir.    Mais um momento que fica aqui registrado para a posteridade e que mostra como
eram unidas e operosas as equipes formadas na Telepar. Um bom ambiente, de respeito e que
sempre produzia bons frutos para a empresa.

CURCURCURCURCURTTTTTAS & FINASAS & FINASAS & FINASAS & FINASAS & FINAS
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JANTAR MENSAL

É muito bom viajar com a Astelpar!

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

   Participe você também e aproveite esta opor-
tunidade de se encontrar com os amigos, bater um
papo e se deliciar com as carnes e o “buffet” da
Churrascaria Paiol, que fica em Curitiba, em fren-
te ao Teatro do Paiol, no Prado Velho.

   Tem se tornado frequente a presença de
aposentadas nos jantares que lá realizamos,
abrilhantando ainda mais os eventos.

   Não deixe de participar dos jantares men-
sais da Astelpar.

   O próximo jantar será no dia 3 de novem-
bro. Não perca!

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

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

Juril do Nascimento Campello
Carmita Carraro
Valdemir Chella
Maria da Graça G. Veiga
Thereza Olívia Schneider
João Pereira de S. Filho
O objetivo da Astelpar é congregar os apo-

sentados e pensionistas do setor de telecomuni-
cações, criando uma vivência agradável entre seus
associados, e, principalmente, defendendo o inte-
resse coletivo, representando-os junto às Funda-
ções.

A Diretoria dá boas-vindas aos novos asso-
ciados.

BOLO DE FUBÁ DIET
 
Ingredientes
3 OVOS INTEIROS
3 COLHERES (SOPA)
MARGARINA LIGHT
2 COLHERES (SOPA) MULTI
ADOÇANTE LOWÇUCAR
1 XÍCARA DE FUBÁ PENEIRADO
1 XÍCARA DE FARINHA DE TRIGO
1 VIDRO DE LEITE DE COCO
¾ DE VIDRO DE LEITE DESNATADO
1 COLHER (SOPA) FERMENTO EM PÓ
1 POUQUINHO DE ERVA DOCE

Modo de  preparar :
Bata as gemas, o adoçante e a margarina “light”

até obter um creme claro. Acrescente o fubá, mis-
turando com a farinha de trigo e o fermento,
alternadamente com o leite de coco e o leite desna-
tado.

Bata as claras em neve com uma pitada de sal
e misture delicadamente na massa. Enformar e
assar em forma média por 35 minutos.

Receita da Berenice Meyer Cardozo – Dire-
tora de Comunicação Social.

BOLO DE AIPIM
Ingredientes
1 PRATO FUNDO DE AIPIM
RALADO CRU
1 PRATO FUNDO DE COCO RALADO
1 PRATO FUNDO DE ACUÇAR
2 COLHERES DE MANTEIGA
OU MARGARINA
4 OVOS INTEIROS
2 COLHERES DE FARINHA DE TRIGO
1 COLHER DE MAISENA
1 COPO DE LEITE
1 COLHER DE FERMENTO ROYAL

Modo de  preparar :
Bata tudo no liquidificador e coloque em for-

ma de pudim caramelizada e asse em banho-maria.

Receita da Cândida Barbosa
Atendente da Astelpar.

A Astelpar cumpre o doloroso dever de
anunciar estes falecimentos:

Francisco F. Silva *25/01/1944 +18/07/
2009, em Curitiba; Osmar Irineu Córsico *05/
04/1948 +19/07/2009, em Curitiba; Augustine
Wolff *17/07/1919 +21/07/2009, em Curitiba;
Maria Lidia Dalaroza *27/03/1938 +16/08/
2009, em Londrina; Antônio Carlos Almeida
Correa *04/11/1948 +24/08/2009, em
Paranaguá; Emyr Rodbard *05/05/1929 +06/
09/2009, em Curitiba; José Tisse *27/10/1931
+12/09/2009, em Curitiba; Ceulity Oldy
Merlin, esposa do falecido Valdir Merlin, *09/
12/1930 +25/09/2009, em Curitiba; e Inês
Berton *19/01/1950 +02/10/2009, em Curitiba.

Aos familiares enlutados, os sentimen-
tos da família Astelpar.

NOVOS ASSOCIADOS

RECEITAS

CONVÊNIOS FALECIMENTOS

PLANO
ODONTOLÓGICO

ODONTO EMPRESA
Informamos que as solicitações de reembolso

odontológico, que antes eram encaminhadas para
a área de recursos humanos das empresas, deve-
rão ser enviadas/postadas pelo interessado dire-
tamente para a Odonto Empresa, no endereço
abaixo:

ODONTO EMPRESA
Setor Credenciamento
A/C de Alessandra Santos
Rua Evaristo da Veiga, 55 – 23º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP 20031-040
Qualquer dúvida ou dificuldade procure a

Astelpar.

MUDOU DE ENDEREÇO OU DE TELEFONE?
   Comunique imediatamente à Astelpar e à sua Fundação (SISTEL OU FUNDAÇÃO 14)
   Se você mudou de endereço ou telefone, não se esqueça de comunicar à sua Associação e também à sua

Fundação. Manter atualizado seu endereço e seu telefone é muito importante para você.
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Do mês de Agosto: Afonso Rodrigues do Nascimento(1) Felix Pinto dos Santos(1) João Olinto(1)
Teodosia Michalizsen(1) Bernadete Chiarelo(2) Dorival Andrade Ferreira(2) Francisco de Paula Barbo-
sa(2) João Batista Filho I(2) Manuel Antonio Maia(3) Iraci Aquino Alves de Andrade(3) Rosi Terezinha
Gabardo Maioky(3)  Lauriza M. Correa Hein(4) Luiz Atir Domingues Pires(4) Edena Ciampone(5)
Antonio César Barreto Pereira da Silva(6) Mariovani Carsten Cervi(6) Milton Luiz Soczek(6)  Darwin
Renaud(7) Luiz Hideshi Shibukawa(7) Margarida da Luz(7) Maria Ionésia Ferreira(7) Maria José
Correa Bueno(7) Thiago Massao Lizuka (7) Benedito Ayres de Carvalho Franco(8) Etiles Borghi(8)
Leonilda Rocha Reginato(8) Odila Pedrazani(8) Roberto Ramos Canali(8) Antonio Jaques da Silva(9)
Augusto Gouvea(9) Íris Larsen(9) Suely Faria(9) Zeni Costa da Silva (9) Ari Tarciso Borgonovo(10)
João Hellvig Cardoso(10) José Carlos de Almeida Rocha(10) Maria de Lourdes C. Camacho(11)
Nadelia Bertoleti Mitsi(11) Nivio de Lara Castro(11) Aroldo Guimarães Dias(12) Etelvina Clara V.
Duarte(12) José Marcio Gomes Braga(12) Maria Joana Stival(12) Pedro Gomes(12) Helena Friesen(13)
Valdemar Aparecido Mareze(13) Irene Colodi(14) Nilda Mariza Pranke(14) Rosilda Aparecida de
Oliveira(14) Antonio Moacir Ferreira Terres(15) Maria Tereza Haffermann Fernandes(15) Maria da
Penha Rodriguez Conceição(15) Ovídio kaor Kondo(15) Roque Baggio(15) Alair Lisboa dos San-
tos(16) Ivo Wagner Armstrong(16) Antonio Carlos Schlichting(18) Eunice Pereira Iarochinski(18)
Jacques Louis Jean David(18) Juril do Nascimento Campelo(18) Ladeslava Doubas(18) Olívio Bertoldo
de Andrade(18) Arlete Luiz Geronazzo(19) Eduardo Slaga(19) Nilton Henriques(19) Renato Borges de
Macedo Júnior(19)  Ronaldo Câmara Kraemer(19) Zeli Terezinha Chaves Santos(19) Anadir Ferreira
Pinheiro(20) Dino Bussolaro(20) Ari Alvino Sava(21) Luiz Carlos Delgado(21) Milton Thesing(21)
Aroldo Pereira das Chagas(22) Marcia Ferraro de Sá Ribas(23) Maria Angélica Fonseca da Silva(23)
Nelson de Carvalho(23) Valdemar Andrade(23) Darcy Alberto Pierdoná(24) Ivoneth Pilastre de Góis(24)
Edson dos Santos(25) Genésia Pereira do Nascimento(25) João Maria Martins(25) Setsuko
Matsubara(25) Antonio Tadeu de Sá(26) Fernando Formagio(26) Luiz Fernando Antunes Lino(26)
Maria Justina da Silva(26) Orlei Roberto Godar(26) Francisco J. Kantek G. Navarro(27) José Marcio
Chediak(28) Mário Soares Fragoso(28) Milton Fernandes Robaina(28) Zelinda Bellam(28) Casito
alves(29)Odemar Joaquim de Camargo(29) Mário Moreira de Souza(30) Terezinha de Jesus de Freitas(30)
Elzio Tschurtschenthaler(31) Silvio Silva(31)

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) José Carneiro Edoardo(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) Marli
Teresinha Soares(8) Hugo Franzen(9) Odila de Oliveira Garcia(9) Nilza Yaeko Morikawa(10) Francis-
co 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) Anto-
nio 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) Terezinha
Maria Ramos(19) Angelo Bordin Filho(20) Maria de Lurdes Gabriel de Lima(20) Cecilia Kloster
Grzesczyczen(21) Dirce Sanchez de Souza(21) Fujio Takamura(21) Lurdes Sanches(21) Ivette Ribei-
ro(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) Eliana Maria
Rodrigues(27) Adair  Machado Schiebel(28) Altair Ferreira de Araujo(28) Antonio Maria de Carva-
lho(28) Celso Cordeiro(28) Maria Rosa de Paula Ferreira(28) Dirce Biazi(29) Gildacio Benedito dos
Santos(29) Lindamir de Andrade Levandoski(29) Maria Luiza Dias Batista(29) Angelina Alves do
Nascimento(30) Mauro Olandoski(30) Orlando Binneck(30).

Do mês de Outubro: Amilton Ferreira de Camargo(1) Carmem Antonia de Oliveira (1) Enrique
Bojarczuk(2) Leôncio dos Santos(2)  Antonieta Maria Martins(3) Bento Manoel Sezerino(3) Berenice
Mayer Cardozo(3) Francisco Pereira Dias(3) Ivanilde Bedin Guimarães(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) Giorgio Bampi(8) José Ferreira
(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) Paulo Gonçalves Franco(10) Wilma
Leme Cachone(10) Roberto Hermínio França(11) Luiz Cardoso da Luz(12) Maria Helena de Bran-
co(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) 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
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Boas-vindas aos novos Associados!

 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!
Cunha(17) Maria das Graças P. de Souza(17) 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) Adair Faria
Zawadzki(25) Ademir Kremer(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) 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 Furta-
do(1) Rubino Tonet(1) João Carlos de Avelar(2) Francisco Nunes Patricio(03) Maria Andreza dos
Santos(3) Maria Lucia Silva(3) Alvino Faszank(4) João Neylor D. Cavalheiro(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)
Oscal Lorena Peters(08) Tadeu Simão(8) Tibiriçá Kruger Moreira (08) Odilon D’Almeida(9) Vanir
Sebastião Silva(9) Altevir Waluszko(10) Ceslau Klimpel(10) Jarci Constante(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) Reginaldo da Silva
Duarte(12) Elza Néri Motta da Silva(13) Roberto Viana de Brito(13) José Moacir Campagnaro(14)
Renato Luiz Santos Homem(14) Zigomar Martins de Souza(14) Felicidade Magda Lapkouski(15)
Sigfried Leopoldo Schnitzler(15) Romilda Bellan da Fonseca(16) Vanilda Vianna(16) Ademar Gonçal-
ves 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 Ribeiro(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)
Ricardo Osvaldo Comandulli(21) Dulcemar Vernize(22) João Alves Navarro(22) Marli Mozdzewski(22)
Vera de Jesus Sequinel(23) Vera Hanelt dos Santos(23) Eliseu Ferreira Neves(24) Pedro Pereira(24)
Ana Dégis Pereira(25) Aura Edna Niedzwiedz(25) Dulcidio Duarte Carneiro(25) Francisca Ernestina
Lubes(25) Milton Loureiro de Almeida(25) Osvaldo Bernardino(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 Qua-
dros Pinheiro(28) Josélia Gomes de Brito(28) Leandro Tomelin(28) Leonor Romanini Diogo(29)  Paulo
Roberto Helrighel(30).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Atendendo ao disposto em Estatuto, a ASTELPAR-Associação dos Aposentados,

Pensionistas e Participantes dos Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações no
Paraná, convoca os associados da entidade para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA  que será realizada no dia 16 de novembro de dois mil e nove, às 15:00 horas,
em primeira convocação com a presença mínima de 1/5(um quinto) dos associados e, às
15:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número, na sede da ASTELPAR, à
Rua Voluntários da Pátria, 368 – 4º - sala 405.

Será tratado o seguinte assunto:
Eleição da Diretoria da ASTELPAR para o período de janeiro/2010 a dezembro/2012.
Os interessados  em concorrer  à referida eleição, deverão registrar chapas e respec-

tivos fiscais eleitorais, a partir desta data, até  as 17:00 horas do dia 30 de outubro de
2009, na sede da ASTELPAR, à Rua  Voluntários da Pátria, 368 – 4º andar, sala 405.

A composição das chapas deverá indicar candidatos para os cargos previstos no
Estatuto, conforme estabelece o Artigo 28, parágrafo primeiro e Artigo 36. Não poderá
haver repetição de candidatos para os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal.

O Estatuto  está disponível no site e na sede da  ASTELPAR.
A composição das mesas coletora  e apuradora  será formada por quatro associados

que serão designados no início da eleição.

Curitiba, 16 de outubro de 2009.

ENRIQUE F. DE ARAMBURO PARDO
Diretor Presidente
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Venha comemorar o seu aniversário na Astelpar!

Parabéns a todos os aniversariantes!
   Reunidos em festa na sede da Astelpar, muitos de nossos

associados se divertem participando da festa que reúne os aniver-
sariantes na última quarta-feira de cada mês.

   Num ambiente contagiante, onde os amigos (as) se encon-
tram e se abraçam, podemos sentir os nossos associados muitos
felizes.    Felizes por estarem ali comemorando o seu aniversário
e, principalmente, por reverem os amigos (as).  Entre uma con-
versa e outra, matam a saudade dos tempos antigos, relembrando
muitos casos que aconteceram na Telepar.

   A alegria aumenta quando cantamos o parabéns e nos
deliciamos com os quitutes e os refrigerantes servidos pela Associ-
ação, por meio da Diretoria de Comunicação Social e de voluntá-
rias, que se dispõem a colaborar no atendimento dos associados.

   No mês de seu aniversário, venha participar conosco dessa
alegria que é a comemoração na Associação.

Venha comemorar e rever seus amigos.
Venha se divertir!
Veja algumas fotos das comemorações.
Mais fotos estão à disposição no site da Astelpar:

www.astelpar.org.br
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