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A vida não é medida pelo número de vezes que
você respirou, mas pelos momentos em que
você perdeu o fôlego... de tanto amor... de tanto
rir... de surpresa, de êxtase, de felicidade...
Autor não conhecido
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Curitiba, Junho/2008

Editorial

O

ano começou com muitas novidades para nós associados da Astelpar.
A Sistel, no seu jornal "Sempre", noticiou a aprovação da alteração
do regulamento do Plano PBS-A pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC, com o objetivo de incluir a correção do Salário Real de
Beneficio, que impacta diretamente no benefício de Pecúlio por Morte. É a
concretização da vitória obtida por nossos representantes nos Conselhos da
Sistel.
Devido às solicitações de vários assistidos, através de suas Associações,
a Sistel deve reabrir as inscrições no Plano de Saúde Pama-PCE, sem carência e com financiamento de divida. A Sistel deverá postar nos próximos dias
os "kits" desta nova campanha. Os associados dos planos PBS devem reavaliar a conveniência de migrar para o PCE, lembrando que com a idade nós
precisamos de mais cuidados médicos e que mais caros e inacessíveis ficam
os planos de saúde.
A Fundação 14 noticiou no seu site que a SPC aprovou o novo Estatuto e
que as alterações visam a adequação à legislação vigente (Lei Complementar nº 109 e Resoluções), aos novos critérios de controles internos e flexibilização, de convocação e de participação nas reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Na análise realizada pela Astelpar, o novo Estatuto da Fundação 14, em principio, não representa nenhum prejuízo para os participantes dos planos de previdência que ela administra.
No dia 12 de maio, foi realizada a 16ª Assembléia Geral Ordinária da
Astelpar, com a presença de vários associados, onde foi aprovado, por unanimidade, o Balanço Patrimonial de 2007 e as Demonstrações Financeiras.
Nesta mesma Assembléia foi aprovado o reajuste da mensalidade. Esta revisão se fez necessária pelo fato de que a mensalidade estava no mesmo patamar já há 10 anos, gerando um desequilíbrio, uma vez que as despesas não
param de sofrer correções. Por outro lado, no grupo das receitas, existem
fontes proveniente de convênios, o que caracteriza um sério risco para a
sobrevivência da Astelpar, em face da possibilidade de descontinuidade..
A fusão das operadoras BrasilTelecom e Oi caminha para a concretização. A imprensa especializada tem publicado vários artigos a respeito, ressaltando sempre o tamanho da nova Empresa, que em faturamento passa a
ser o segundo maior grupo privado do país, excluindo-se as instituições
financeiras. A "supertele" estará presente em todo o Brasil com exceção de
São Paulo (Telefonica), Triangulo Mineiro (CTBC) e da região de Londrina
(Sercomtel). A estimativa é que a integração das operações das duas companhias se inicie daqui a pelo menos um ano, pois este seria o tempo necessário para que o negócio seja aprovado pela Anatel e pelo Cade, com as devidas alterações da Lei.
É necessário que continuemos monitorando a evolução deste tema e permaneçamos unidos em nossa Associação, para a defesa dos direitos dos
associados e mais do que nunca, fazermos valer o nosso lema:
Astelpar, a união de forças!
A Diretoria

EXPEDIENTE - ASTELPAR INFORMA

Assembléia aprova o Balanço de 2007
e novos valores para a mensalidade
No dia 12 de maio, reunidos em Assembléia Ordinária, na sede da Astelpar, os associados presentes aprovaram o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras do exercício de 2007.
Em seguida, a Diretoria apresentou uma proposta de revisão dos valores
das mensalidades que estão congeladas desde 1998, ou seja, há 10 anos. Os
associados presentes analisaram a proposta, discutiram e propuseram uma alternativa, que foi aceita pela Diretoria e em seguida aprovada pela Assembléia
para aplicação a partir de 1º de julho de 2008.
A Diretoria se comprometeu a fazer uma análise criteriosa das despesas,
com objetivo de redução dos custos,
Veja a seguir a tabela com os novos valores de mensalidade da Astelpar:
FAIXA DE APOSENTADORIA

DATA DE ADM. DO ASSOC.

MENSALIDADE

Até 3 Salários Mínimos

ANTES DE 2004

R$ 7,00

Acima de 3 Salários Mínimos

ANTES DE 2004

R$ 12,00

Até 3 Salários Mínimos

PÓS 2004

R$ 8,00

Acima de 3 Salários Mínimos

PÓS 2004

R$ 13,00

ASSOCIADO INSS

ADMITIDO ANTES DE 2007

R$ 20,00 anual

ASSOCIADO INSS

ASSOCIADO INSS

R$ 50,00 anual

Novos Associados:
Até 3 Salários Mínimos = R$ 8,00
Acima 3 Salários Mínimos = R$ 13,00
Aposentado somente INSS = R$ 50,00/anual

Superavit nos Fundos de Pensão!
Em geral ouvimos noticias sobre os Fundos de Pensão que estão quebrados e
os aposentados destes Fundos não estão recebendo mais a sua complementação
ou suplementação de aposentadoria, como foi o caso do Aerus da Varig. Nestes
momentos uma dúvida que nos assalta é: Como estão os nossos Fundos de Pensão?
Os planos administrados pela Sistel e Fundação 14 têm apresentado superavit que excede às necessidades atuariais e às reservas de contingência definidas
na Lei Complementar nº 109. Os nossos Conselheiros têm controlado a evolução dos superavits e os planejamentos de distribuição dos recursos, a saber:
Fundação Sistel: Os Planos PBS-Telebras, PBS-Telemig Celular e PBS-Tele
Norte Celular são superavitários e a Sistel já apresentou a SPC a proposta de
revisão do Plano de Benefícios. No caso do Plano PBS-A, a expectativa é que em
2009 haverá condições de revisar o Plano de Benefícios, trazendo melhorias
para os participantes e assistidos, em função do superávit técnico atuarial.
Fundação 14: Os Planos CA, TRCA, PBS-TCS, PBT-BrT, conforme Relatório
Anual 2007, apresentaram superávit técnico atuarial que supera as reservas de
contingência. A F14 planeja apresentar, ainda em 2008, a SPC, uma proposta de
revisão dos Planos de Benefícios, que traga melhorias para os participantes e
assistidos.
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Balanço

PARECER DO CONSELHO FISCAL
ASTELPAR - CONSELHO FISCAL - ATA Nº. 11 PARECER SOBRE AS ATIVIDADES E OPERAÇÕES DA ASTELPAR NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, BALANÇO DE 2007 E SUAS CONTAS. Em atendimento ao disposto no Estatuto procedemos à avaliação dos balancetes dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, bem como o Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultados de 2007. Considerando a análise e
avaliação dos citados documentos da Astelpar, somos de parecer que as contas

Assembléia da Fenapas
A Fenapas realizou no mês de março, em Fortaleza, a sua Assembléia Geral Ordinária, onde a Astelpar estava representada pelo Enrique Fernandez de
Aramburo Pardo, Presidente da entidade,
e pelo Diretor de Suplementação Sistel,
Cleomar J. Gaspar
Na ocasião, foram discutidos diversos assuntos de
grande importância, entre os
quais destacamos:
• Aprovação das contas
do exercício de 2007;
• Criação de um fundo
de reserva para custear eventuais processos judiciais a
nível nacional;
• Criação de novas associações de aposentados
em Estados da Federação que

ainda não as têm.
• Apresentação pela Fundação Sistel
dos resultados de pesquisa de satisfação
junto a seus assistidos;
• Eleição de nova diretoria e conselheiros.

encontram-se regulares e aptas a serem submetidas à apreciação da Assembléia Geral Ordinária. Os conselheiros realizaram uma análise detalhada nos
últimos três anos da evolução das contas de receita e despesa, e constataram
que a Despesa Total tem tido um crescimento maior que o crescimento da
Receita Total, o que pode levar a Astelpar a ter alguma dificuldade no futuro. O
Conselho Fiscal recomenda que a Diretoria da Astelpar faça uma revisão dos
itens de receita que possam ter um incremento, bem como das contas de despesas que possam ter uma redução. Curitiba, 25 de abril de 2008. Conselheiros - (assinada) Pedroair José Buest, Luiz Olivier César Scheffer e Mariovani
Carsten Cervi.

ÓTICA DAS FAMÍLIAS
Seus olhos são a luz do mundo
Lentes e Armações
Preços especiais para
associados da Astelpar

Fone: 3232-2560
Trav. Oliveira Belo, 58 - Loja 04 - Shopping das Famílias
Em frente à Caixa Econômica Zacarias - Curitiba - PR

Astelpar, a união de forças!

Curitiba, Junho/2008
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Conheça a sua Associação
A criação dessa coluna visa divulgar, em detalhes, a filosofia e as políticas que norteiam as decisões da Diretoria, bem como os serviços oferecidos pela Astelpar.
Na edição anterior, esta coluna publicou o tema:Origem, Diretoria
Atual, Políticas
Nesta edição estamos publicando o tema: Quadro de Associados por
Fundação e por plano (Quem somos e quantos somos)
As próximas edições terão estes temas:
- Receitas e Despesas (Análise simplificada do Balanço)
- Serviços Disponíveis e Convênios

Quem somos e quanto somos?

Quem somos, quantos somos, onde estamos?
Quem Somos, Quantos Somos Onde Estamos (revisado)
Durante o processo de privatização do Sistema Telebrás, os aposentados de vários Estados se organizaram em Associações para defesa
de seus interesses.
Entre as Associações, a Astelpar figura como uma das mais complexas, devido a diversidade de planos de aposentadorias. No quadro
abaixo, verificamos 17 situações diferentes, principalmente, na forma de
reajuste das complementações salariais e planos de saúde.
No tocante aos contatos, a Astelpar mantêm um forte relacionamento com a BrasilTelecom e TIM, empresas que
complementam a aposentadoria dos aposentados CA/
TRCA, principalmente na questão de salários e benefícios,
que acompanham os empregados da ativa. Além dessas
empresas, mantemos relacionamento com a Fundação 14,
Fundação Sistel, Fundação HSBC e Fundação Telos
(Embratel), além de um estreito relacionamento com o
Sinttel-Pr, com a Fenapas (Federação das Associações) e
com nossas co-irmãs em todo o Brasil.
Vejam ao lado, um resumo das diferentes situações
que envolvem os associados.

Onde estamos?
A Astelpar tem associados em todo o Estado do
Paraná, e também em outros Estados.
No Paraná, a Astelpar mantém como coligada
a AATN - Associação dos Aposentados da TeleparNorte, sediada em Londrina, cujos associados,
mesmo vinculados àquela associação, têm vários
atendimentos processados pela Astelpar, recebem
este jornal, e têm a cobrança da mensalidade feita
pelo nosso sistema.
Somos 930 associados assim distribuídos:
Grande Curitiba .................................
Litoral ...............................................
Área de Ponta Grossa .......................
Área de Guarapuava .........................
Área de Cascavel ..............................
Área de Pato Branco .........................
Região de Londrina ...........................
Região de Maringá ............................
Estado de Santa Catarina ..................
Estado de São Paulo ..........................
Estado de Minas Gerais ....................
Estado do Rio Grande do Sul ............

783
22
46
6
21
7
4
16
17
2
4
2

Na próxima edição comentaremos sobre Receitas e Despesas, uma análise simplificada do
Balanço.

A Astelpar trabalha por você e para você!

Curitiba, Junho/2008

Reajuste dos valores
de participação do Pama
A Fundação Sistel divulgou nos contracheques do mês de abril que
reajustou os valores de participação nos procedimentos médicos de seus
assistidos.
A Astelpar recebeu várias reclamações de associados que não concordam com o reajuste. A associação endossou as reclamações e as encaminhou para a Sistel, porém, até o momento, ainda não recebeu resposta. Estamos atentos e repassaremos novas informações aos associados no futuro.
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Coluna da Saudade
A foto que estamos publicando nesta edição, mostra uma manifestação de
gosto pela música. No meio dos funcionários da Telepar sempre existiu uma
corrente artística, que semeava alegria no ambiente de trabalho, através da
música.
Nesta foto, vemos uma apresentação musical em dezembro de 1966, na
sala de descanso das telefonistas na CTN, na Travessa Jesuíno Marcondes. Podemos ver o coral formado pela Iolanda Ferreira Lopes Faustino, Ladeslava
Doubas e a Rosi Mari Henrique, ao violão o Moacir, no acordeão o Jorge e
atrás do coral um músico ao violino, que não é possível identificar. Entre as que
assistiam, estava a Marli Mozdzenski, a quem agradecemos pela cessão da foto
para divulgação nesta coluna.
Se você tem alguma fotografia, divida conosco esta emoção de rever fotos e
eventos do nosso passado feliz na Telepar.

A adesão ao Pama/PCE será reaberta
A Fundação Sistel está reabrindo a migração do Pama para o Pama/
PCE.
Está sendo enviado para o endereço dos beneficiados um "kit" contendo o material explicativo.
É importante que você analise com cuidado as vantagens de possuir
um plano de saúde mais completo. Os custos de uma internação hospitalar são muito elevados e o Pama simples está limitado a 61,5% das
despesas. Ou seja, 39,5% do valor é responsabilidade do assistido. Já
com o Pama/PCE, o assistido paga um valor mensal, mas em compensação tem a segurança de que, precisando, terá seus gastos totalmente cobertos pelo plano.
A Sistel colocou à disposição dos interessados uma equipe para prestar informações através de sua Central de Relacionamento.
O portal www.sistel.com.br através do "Fale Conosco", esclarecerá
dúvidas sobre o assunto, bem como a Astelpar.

Veja o roteiro do passeio para Termas de Piratuba
11 a 15 de agosto
Saída dia 11(segunda-feira) às 8 horas da Praça Osvaldo Cruz em frente
ao Shopping Curitiba
Almoço em Treze Tílias as 13 horas, com chegada em Piratuba prevista
para as 16 horas, com hospedagem no Hotel Tirolesa.
Dia 12 (Terça -Feira) - dia livre
Dia 13 (Quarta-Feira) passeio opcional para Marcelino Ramos, de Maria Fumaça
Dia 14 (Quinta-Feira) - dia livre
Dia 15 (Sexta-Feira) Saída às 13 horas, com chegada em Curitiba prevista para as 19 horas.
Preço: R$ 480,00 para associado ou 3 parcelas de R$ 160,00
R$ 495,00 para não associado ou 3 parcelas de R$ 165,00
Nas duas condições a primeira parcela é
para 15 de junho.
Este pacote inclui :
4 diárias, com pensão
completa no Hotel
Tirolesa ***
1 almoço em Treze
Tílias
2 passaportes para as
piscinas
Lanche e refrigerante no ônibus
Ônibus DoubleDeck

Passeios de 2008
VEJA O CALENDÁRIO DE VIAGENS PARA 2008.
MÊS
DESTINO
DATA
SETEMBRO
ILHA DO MEL
20 e 21 ( Sab. e dom.)
OUTUBRO
WITMARSUM
15 - quarta-feira
NOVEMBRO
FOZ DO IGUAÇU
6 a 9 de novembro

Agencia de Viagens
e Turismo Ltda
Nossos serviços: Vendas de passagens aéreas e pacotes
turísticos nacionais e internacionais. Reservas de Hotéis e
passeios. Atendimento a eventos.
Cruzeiros. Contratação de Guias de Turismo e outros.
Nossos serviços: Vendas de passagens aéreas e pacotes turísticos nacionais
e internacionais. Reservas de Hotéis e passeios. Atendimento a eventos.
Cruzeiros. Contratação de Guias de Turismo e outros.
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

Mantenha atualizado os seus dados cadastrais!

Curitiba, Junho/2008
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Comunicação S o c i a l

Um passeio na histórica Lapa
Imagine um roteiro turístico que reúne um conjunto de atrativos e cultura, e
que foi um dos cenários na Revolução
Federalista de 1894 - esta é a cidade da
Lapa. Um lugar tranqüilo ,um povo pacato e com muita história para contar.
Foi para lá que levamos um grupo de
associados da Astelpar para passear. Passamos um dia muito agradável, com a presença da Vera, nossa guia, que deu uma
aula de historia sobre a Lapa.
Visitamos todo o centro histórico, ou
seja, a Igreja de Santo Antonio construída
no estilo colonial português em l784, o
Museu Histórico em homenagem ao General Carneiro, grande comandante da resistência ao cerco da Lapa, a casa onde
viveu Ney Amintas de Barros Braga, que
foi importante político do Estado do
Paraná.
Visitamos também a Casa Lacerda,
que foi o quartel da segunda brigada da
Revolução Federalista, onde pudemos ver
objetos e móveis que mostram os costumes e o modo de vida do século XIX.
Após visitarmos estes lugares, fomos
almoçar no Restaurante Lipski, tradicional por sua comida típica lapeana. À tarde, seguimos para a Gruta do Monge, que
é referência do turismo religioso na histórica Lapa, onde em 1847 o monge João
Maria D`Agostinis se refugiou.
Por volta das 16 horas, saímos em direção á Curitiba, paramos na confeitaria
indicada pela guia Vera, para provarmos
a famosa coxinha de frango com farofa, e
onde nosso pessoal aproveitou para comprar bolos, doces, roscas de polvilho, etc.
Na estrada ainda paramos para comprar pinhão, e chegamos em Curitiba por
volta de 18 e 30 horas.
Foi um ótimo passeio e muito interessante.
Berenice Mayer Cardozo

Associado: Participe dos passeios da Astelpar!

Curitiba, Junho/2008
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Passeio para São Francisco do Sul - 26 e 27 de Abril
No sábado saímos bem cedo rumo
a São Francisco do Sul, onde na chegada fizemos um passeio muito interessante na Francisquinha, um trenzinho, percorrendo vários pontos marcantes da geografia da cidade. Com a
narrativa do guia sobre a história, personagens e lendas da cidade, visitamos
o Museu do Mar, onde pudemos conhecer vários tipos de embarcação que
foram ou ainda são usados em vários
pontos do litoral brasileiro, além de
conhecermos o barco Paraty, do navegador Amir Klink.

O almoço foi no Restaurante Portela. Em seguida tivemos um tempo livre para passear pelo Centro Histórico
e ver as barraquinhas com produtos
típicos e lembranças. Na cidade estava acontecendo um encontro de motociclistas, que trouxe alguns inconvenientes ao nosso passeio, porém permitiu que pudéssemos apreciar uma
impressionante exposição de motos ao
ar livre, bem como o vestuário dos
motociclistas, similar aos figurinos dos
filmes especializados.
À tarde, visitamos a Praia de Ense-

ada, onde fizemos um passeio a pé,
oportunidade em que tivemos a alegria e felicidade de reencontrar a nossa colega e associada, Sueli Faria, que
ali reside, com quem pudemos relembrar os bons tempos. Em seguida,fomos
para os Hotéis Vila Real e Porto de Paz,
onde fizemos o "chek-in".
A noite não poderia ter sido melhor. Após um excelente Café Litorâneo, no Porto de Paz, nos reunimos à
beira da piscina, onde o Geraldo Esmanhoto dedilhava o seu violão, proporcionando a todos nós uma ótima

seresta.
No domingo, após o café da manhã e "check-out" dos hotéis, visitamos
a Praia do Capri, a Marina e paramos
no Forte, onde alguns dos excursionistas subiram o morro descortinando
uma maravilhosa vista.
No mar, fizemos um passeio pela
Baia da Babitonga, na escuna Perola
Negra, passando pelo Porto e atravessando a Baia até a Vila da Glória, no
lado continental do município. No
Restaurante Zinho Batista, curtimos
um excelente almoço de frutos do
mar. Retomamos o passeio de escuna,
percorrendo as várias ilhas, recebendo informações da história e lendas
locais.Também avistamos alguns grupos de botos que se aproximaram confiantes da escuna, apesar de, em algum
momento, ela estar sendo pilotada por
alguns de nossos colegas.
De ônibus fizemos um roteiro de
despedida da cidade e rumamos para
Curitiba. No caminho para fechar com
chave de ouro este passeio, paramos
no Recanto German, localizado na
área rural de Joinville, na Estrada Bonita, onde degustamos um café colonial típico alemão.
Para nós foi motivo de muita satisfação que o nosso colega de Ponta
Grossa, Luiz Carlos Domingues e família, puderam participar deste passeio. Esperamos contar com associados de cidades próximas a Curitiba, nos
futuros passeios.
Foi um fim de semana inesquecível! Ficou uma boa saudade da Turma.

Veja mais na página 5:
Passeios de 2008 e o roteiro do
passeio para Termas de Piratuba

Viaje e conheça novos destinos!

Curitiba, Junho/2008
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Astelpar no Conselho de Usuários da Embratel
A Embratel realizou no dia 28 de maio, em Curitiba, a Assembléia de
instalação do Conselho de Usuários da Região 2, conforme determina
resolução da Anatel.
A Astelpar candidatou-se a uma vaga inscrevendo o seu associado,
Engº Leôncio Vieira de Rezende Neto, que foi eleito por dois anos. Outro
associado, o advogado João Carlos de Almeida, foi eleito também por
dois anos, porém representando a OAB-Pr.
Representando os usuários, o Engº Bernardo Levandoski, também
nosso associado, foi eleito por três anos.
Encerrada a Assembléia, foi realizada a primeira reunião do Conselho, sendo eleito para Presidente, o Engº Leôncio Vieira de Rezende Neto,
a quem cumprimentamos pela eleição.
Esta é uma notícia que nos enche de orgulho, satisfação e também de
esperança, pois temos três associados da Astelpar presentes em importante órgão de defesa do usuário na Embratel.
Temos certeza que o conhecimento e competência de nossos associados, contribuirão de maneira decisiva para a melhoria da qualidade do
atendimento dos usuários da telefonia fixa.
Parabéns aos nossos amigos, Leôncio, João Carlos e Bernardo pela
eleição, desejando sucesso no seu mandato perante o referido Conselho.

Campanha do Agasalho
O inverno está chegando e o outono está nos dando mostras de quanto frio vamos enfrentar. É hora de abrirmos as portas de nossos armários,
verificarmos nossas gavetas, e observarmos quanta roupa, sapatos, meias, cobertas e toalhas que já não utilizamos há tempo e estão ocupando
espaço.
Façamos uma revisão em nossos pertences para esvaziar nossos armários, retirando aquilo que não precisamos mais e doando para quem
realmente precisa.
As campanhas para arrecadar agasalhos já começaram. Em Curitiba
é possível vermos diversos ônibus que estão recebendo doações. No
interior do Estado as campanhas também já tiveram início.
Vamos aquecer o menos favorecido, que nem sempre é aquele que
está mendigando. Temos que ter a sensibilidade de perceber que nem
sempre a pessoa que está pedindo algo, a que está com a mão estendida, é a que realmente precisa.
Se nós olharmos em nossas volta, vamos perceber pessoas que estão
necessitando de algo, mas não têm coragem de pedir. Fiquemos atentos!
Se você caro associado não sabe para quem fazer a doação, traga
para a Astelpar, que nós encaminharemos para quem realmente necessita. Haverá uma caixa na sede da associação para a coleta das doações.
Quando de alguma forma fazemos o bem para alguém, nos tornamos mais felizes.

Falecimentos
A Astelpar cumpre o doloroso dever de anunciar o falecimento dos
seguintes associados: Logaria Mathildes Brejenski, pensionista de
Curitiba, *11/07/1931 +04/04/2008; Nicéa Célia Frasson, de Curitiba,
*30/06/1947 +17/04/2008; Leonides Lopes dos Santos, de Guarapuava
*10/11/1928 +18/05/2008 e Graciolina Correia Neves, de Curitiba, esposa de Eliseu Ferreira Neves, falecida em 13/03/2008.
Aos familiares enlutados, os sentimentos da família Astelpar.

Cuidando do meio ambiente
Em 5 de junho comemoramos
o Dia Mundial da Ecologia e o Dia
do Meio Ambiente. Nossa colaboração para preservarmos o
meio ambiente e a nossa qualidade de vida, começa dentro da
nossa própria casa. Senão, vejamos:
Por que separar o lixo
reciclável do orgânico?
A separação do "lixo que não
é lixo" poupa a natureza e, conseqüentemente, traz mais qualidade de vida para a cidade. Para se ter uma idéia, 1.000 kg de alumínio
usado reciclado equivale a 5.000 kg de minério extraído. Plástico velho quando reciclado, se transforma em plástico novo. Para se fazer 1
kg de vidro, é preciso 1 kg e 300 gr de sílica. Mas com 1 kg de vidro
quebrado se faz exatamente 1 kg de vidro novo.
Cada 50 kg de papel usado,transformado em novo,evita que uma
árvore seja cortada. Imagine quantas árvores a cidade de Curitiba já
salvou nos últimos anos!
Que tipo de lixo dá para reciclar?
VIDRO: garrafas de bebidas, potes de conserva e de geléias, frascos de perfume, etc. Obs.: sempre lavá-los antes de encaminhar para
a reciclagem)
Não pode: espelhos, vidros de janelas, cristal, porcelanas, travessas de vidro temperado, tubos de TV e válvulas.
PLÁSTICOS: garrafas de detergente e amaciante, tampas de plástico, garrafas PET, pacotes de macarrão, frascos de xampu, potes de
iogurte e semelhantes, sacolas de mercado, etc.
Não pode: Cabos de panelas, tomadas elétricas e de telefone.
METAL: latinhas de bebidas, latas de doces, latas de leite em pó,
latas de azeite, latas em geral, arames, etc
PAPEL: embalagens cartonadas, caixas de ovos, cadernos velhos,
caixas de leite, jornais, papelão, revistas etc.Obs.: não colocar para
reciclagem caixas de sabão em pó.
Não pode: Etiquetas adesivas, papel carbono, fita crepe, papal higiênico, celofane, metalizado ou plastificado, papel parafinado ou de
fax, guardanapos usados e fotografias.
NOVIDADE: Agora o óleo vegetal, gordura animal ou banha, pode
ser guardado em garrafas PET transparentes de 2 litros e entregues nos
terminais de ônibus da cidade de Curitiba, no dia da coleta de Lixo
Tóxico Domiciliar, da sua região.
Não jogue o óleo usado na pia,
vaso sanitário ou ralo, pois ele
polui o Meio Ambiente.
Mais informações na cidade de
Curitiba: www.curitiba.pr.gov.br
ou pelo telefone: (41)3338-8399.
Se você é de outra localidade, procure aderir aos programas de proteção ao meio ambiente promovidos na sua região.
Preserve o meio ambiente.
SE - PA - RE o Lixo que não é Lixo!

O futuro da Terra depende da proteção ao meio ambiente!
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Coluna do Associado
Pesquisa de opinião

O Nº de hospitais conveniados é satisfatório?

Na última edição do "Astelpar Informa", apresentamos o resultado da nossa
pesquisa no que se refere ao item: "Satisfação do grau de atendimento, comunicação, encontros sociais e passeios, serviços e convênios, criticas e sugestões em
relação a Astelpar."
Nesta edição, vamos divulgar a opinião dos associados que utilizam a rede
conveniada Pama/Pama/PCE (Bradesco/Sistel), e o plano Bradesco Saúde BrasilTelecom/Pamec
Satisfação do grau de atendimento do 0800 e da comunicação das Fundações.
Responderam a pesquisa: 114 Associados
Localização dos associados por Plano de Saúde:
Bradesco/BrT/Pamec
71
13
84

Capital
Interior
Total

Pama/PCE
23
7
30

Freqüência de utilização do Plano de Saúde:
Saúde/BrT/Pamec
Pama/PCE

Mensal
39,8%
20,0%

Semestral
55,4%
53,3%

Não utilizou em 2007
4,8%
26,7%

Utilizaram o plano para:
Saúde /BrT/Pamec
Pama/PCE

Consulta médica
100,0%
100,0%

Laboratório
85,0%
100,0%

Cirurgia
15,0%
40,9%

Saúde/BrT/Pamec ................................................. 97,5%
Pama/PCE ............................................................ 95,5%
O atendimento médico foi considerado
BOM
Bradesco/BT/Pamec
89,9%
PAMA/PCE
91,0%

REGULAR
7,6%
4,5%

RUIM
2,5%
4,5%

Os extratos discriminam as despesas satisfatoriamente?
SIM
NÃO
Bradesco/BrT/Pamec
31,6%
68,4%
Pama/PCE
100,0%
0%
Nesta pergunta, mais de 50% dos entrevistados Bradesco/BrasilTelecom, reclamaram que os reembolsos dos valores gastos com "Despesas Médicas", só são
feitos sob pedido e com demora que às vezes superam 30 dias.
O Nº de médicos conveniados é satisfatório?

NÃO
7,7%
43,8%

SIM
62,5%
50,0%

NÃO
37,5%
50,0%

Comentários:
• Os aposentados que utilizam o plano Bradesco/BrT, foram os que mais
utilizaram o plano durante 2007, alcançando o percentual de 95%. Já para o
grupo Pama/PCE o índice de utilização foi de 75%.
• O atendimento prestado pelos Planos Bradesco Saúde BrasilTelecom, bem
como Bradesco Sistel, foi considerado bom por 90% dos assistidos.
• A quantidade de médicos e hospitais conveniados na capital do plano
Bradesco/BrasilTelecom, supera o índice de 90% como satisfatório, já o plano
Bradesco/SISTEL, cai para 65%.
• No interior, ambos os planos apresentam números insuficientes, principalmente de médicos especialistas em cidades de porte médio. As cidades que
mais reclamarama deficiência de médicos especialistas credenciadas foram: Ponta
Grossa, Campo Mourão, Pato Branco, Guarapuava e Cascavel.
As especialidades médicas mais sugeridas foram: GERIATRA, ENDÓCRINO,
UROLOGISTA, REUMATOLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA e VASCULAR.

SIM
85,7%
0%

NÃO
14,3%
100,0%

SIM
68,8%
66,7%

NÃO
31,2%
33,3%

O número de laboratórios conveniados é satisfatório?
Bradesco/BrT/Pamec Pama/PCE
SIM
95,7%
76,9%

NÃO
4,3%
23,1%

• Foi encaminhada correspondência à Sistel, solicitando que o atendimento
do Bradesco/Sistel, tenha abrangência NACIONAL, tal qual o plano Bradesco/
BrasilTelecom.
• Quanto a convênios com médicos especializados, solicitamos que nossos
associados contatem estes profissionais em suas cidades para que seja celebrado
um convênio com a Astelpar, utilizando os valores da Tabela Bradesco. Desta
forma, o assistido faz o pagamento e posteriormente recebe o reembolso do
Bradesco. A Astelpar está a disposição dos associados para orientar este procedimento.

Informe Jurídico
Os aposentados pela Sistel nos anos de 2000, 2001 e 2002, podem estar
recebendo suplementação a menor.
No mês de julho, um advogado especializado em previdência complementar, estará na Astelpar para esclarecer aos interessados.
Se você aposentou-se nesse período, entre em contato com a associação
para maiores esclarecimentos.

Curtas & Finas

Bradesco/BrT/Pamec Pama/PCE

Capital
Interior

SIM
92,3%
56,2%

Capital
Interior

Providências da Astelpar:

Utilizaram a rede credenciada Bradesco:

Capital
Interior

Bradesco/BrT/Pamec Pama/PCE

SIM
NÃO
75,0% 25,0%
83,3% 16,7%

O desafio publicado no Astelpar Informa nº 46 foi este:
- Quantas vezes por dia os ponteiros de um relógio formam um angulo de
180º graus ? Considere o dia de 24 horas e considere apenas o ponteiro das
horas e o ponteiro dos minutos.
Caso você não tenha conseguido esta é a resposta: 22 vezes
Eis o próximo desafio:
- Um fazendeiro comprou 100(cem) cabeças de gado, entre bezerros, 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(dez reais). Quantos bezerros, quantas vacas e quantos bois o fazendeiro comprou?
Colaboração do associado: Luis Carlos Gomes.

Associado: Sua participação sempre será importante!

10 ASTELPAR informa

Curitiba, Junho/2008

Viver e Bem-Estar
Sete Princípios de André Vermeulen
1. ESTIMULE-SE FISICAMENTE.
Mova-se. Dance, faça exercício aeróbico, nade, jogue tênis, futebol.
Faça exercícios de lateralidade, por exemplo, com a mão esquerda toque sua orelha direita e com a mão direita toque seu nariz. Agora viceversa e repita várias vezes até dominá-los.
2. TOME OITO COPOS DE ÁGUA.
De acordo com os especialistas, isso não é opcional, é obrigatório se
quisermos que nosso cérebro funcione de uma maneira ótima. E se
estamos estressados, devemos aumentar para 16 copos de água ao dia.
90 por cento do volume de nosso cérebro está composto por água e é o
principal veículo das transmissões eletroquímica.
3. OXIGENIZE-SE.
Faça exercícios, caminhe diariamente. Antes de uma reunião importante ou de um trabalho que necessite de concentração, respire fundo.
Respire em 4 tempos, segure o ar em 16 e exale em 8. O doutor Otto
Warburg, Prêmio Nobel de Fisiologia, fez uma experiência na qual conseguiu converter células sãs em malignas, através do simples procedimento de reduzir-lhes o oxigênio. Fique rodeado de plantas. Sabia que
uma só planta pode remover partículas contaminadas do ar em um espaço de 9 metros quadrados?
As plantas aumentam a ionização negativa do ar e o carregam de
oxigênio, aumentando nossa produtividade em 10%. Algumas plantas,
como as dálias, provaram ser as melhores para isso.
4. CONSUMA ALIMENTOS PARA O CÉREBRO.
É conveniente para o cérebro que comamos cinco porções de fruta e
verduras ao dia - sementes, grãos completos, cogumelos, azeite
extravirgem e proteínas. O peixe literalmente proporciona a formação
de novas células nervosas.
5. PENSE POSITIVAMENTE.
Os pensamentos negativos geram químicos que bloqueiam a
conecção entre os neurotransmissores. Como dizia Henry Ford: "Se pensas que podes ou que não podes, sempre estarás com a razão".
6. ESCUTE MÚSICA BARROCA.
A música é a porta para terrenos interiores; chega a lugares fora de
nosso alcance. Ajuda a criatividade e a expressão pessoal. Facilita o
aprendizado. Um fazendeiro comprovou que ao colocar música barroca para suas vacas, houve um aumento na produção de leite e de glóbulos
brancos.
7. LIBERE SEU CÉREBRO.
Se não o usarmos, o perderemos. Jogue xadrez, resolva palavras-cruzadas, aprenda a tocar um instrumento, faça matemática, viaje a lugares
novos, vá a exposições de arte, leia, estude algo.
Escreva e desenhe com as duas mãos. Abra sua mente a novas experiências e formas de pensar. Tudo isso faz com que o cérebro funcione
melhor. Podemos concluir que neste chamado "Milênio da Mente", a
única maneira de ser competitivo e manter um equilíbrio em nossas vidas, é alimentar o espírito e é não trabalhar demais, e sim, trabalhar melhor!
Dr.André Vermeulen
Diretor-Chefe da Neuro Link- AS
Fonte: internet
Atenção: Sempre busque a orientação do seu médico.
Não fique em dúvida!

Notícias das Regionais
REUNIÃO EM PONTA GROSSA
Dia 9 de abril realizamos nossa
festa, quando foram homenageados os
aniversariantes do período, que receberam e retribuiram afetuosos abraços.
Tivemos a oportunidade de saborear
um delicioso bolo em companhia dos
representantes da Diretoria da Astelpar, Paulo, Liz, Cleomar, Maria Lucia
e Maria da Luz.
A celebração dos aniversários representa um importante espaço para
congregar os associados, mas também
para sanar dúvidas, resolver pendências, dar sugestões e receber informações. Nessa oportunidade, recebemos
muitas informações da Astelpar, através do Diretor de Suplementação Sistel, Cleomar J. Gaspar.

Neste encontro foi colocada em
prática a idéia sugerida na reunião
passada, para que as pessoas que estivessem fazendo algum trabalho, ou
confeccionando algum artesanato,
trouxessem para que fosse feito um
sorteio. O momento foi muito especial e ficou muito lindo! Na ocasião,
foram sorteados sete mimos que sairam das mãos das "meninas da Telepar".
Também ficou combinado o calendário para as próximas reuniões que
são: 17 de setembro e 19 de novembro de 2008.
Contamos com a presença de todos para o próximo encontro.
Abraços da Loeli.

Clínica e
Cirurgia
de Olhos
Rego Barros Oculistas Associados

Dr. Luiz Augusto Rego Barros
Dr. Luiz Guilherme Rego Barros
Credenciado Bradesco Saúde
Lentes de Contato - Microcirurgias
Miopia, Astigmatismo e
Hipermetropia a laser
Catarata com implante de lente
intra-ocular através da Técnica
da Facoemulsificação - Pterígio
Cirurgia de Pálpebras - Vias Lacrimais
Oftalmopediatria
Rua Voluntários da Pátria, 400 – 2º andar
Tel. 3222-2233 e 3222-3794

Saúde = Qualidade de vida
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Jantar Mensal
Era primeiro de abril,
mas ninguém
duvidou do jantar mensal e
muita gente
compareceu
para confraternizar com os
amigos. Da
mesma forma
aconteceu em
6 de maio,
quando tivemos uma boa
presença de
associados, na
Churrascaria
Paiol.
Este encontro, que se realiza na primeira terça-feira de cada mês, integra cada vez
mais os associados da Astelpar, que se
reunem num local agradável e com um
bom churrasco.
Para não esquecer, recorte o calen-

dário dos próximos encontros:
1º de JULHO
5 de AGOSTO
2 de SETEMBRO
Veja fotos dos jantares no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Convênio de Seguros
Aproveite as vantagens deste convênio

Seguro de Automóveis e Residências
Os Associados da Astelpar e seus dependentes (pais, filhos e cônjuges)
possuem vantagens e descontos especiais para a contratação de seguros

Parcelamento 11 Vezes Sem Juros
Carro reserva Gratuito por 7 Dias
Assistência Vip 24 Horas
Centrais de Atendimento Exclusivo
Ligue agora mesmo ou mande um e-mail e veja como é simples e fácil economizar

Aniversariantes
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 junho: José Carneiro de Oliveira(1) Luiz Carlos de Paula Souza(1) Jarbas Fonseca da Silva(2) João de Jesus de Oliveira(2) Arnold Rehme(3) Carlos Antonio Cordeiro da Luz(3)
Anna Tavares Machado de Lima(4) Antonia Nivalda Palharin de Toledo(4) Ivo Lemos(4) Antonio Carlos de Moraes(5) Aparecida Guglielmetti da Silva(5) Ilda Vieira da Silva(5) Josias Neves
Nunes(5) Marcos Daurélio Gusso(5) Odair Luiz Scamocin(5) Arlindo Malinoski(6) Geraldo
Jorge Heil(6) Gilberto Joel Salles(6) Levina Eda de Carvalho(6) Mario Jesus Schmidt(6) Roque
José Muller(6) Antonio Aparecido Poiani(7) Ivone Elizabeth Christians(7) Regina Coeli de Souza(7) Laertes Bertoli Guimarães(8) Antonio Carlos de Carvalho(9) Maria Amélia G. de Arruda(9)
Risashi Fujisawa(9) Eden Ribeiro Rocha(10) Elvira Motta(10) Hatiro Tamaru(10) Liberato da
Costa(10) Paulo Ywagatuma(10) Arly Dias Gomes(12) Darcy Maria de Jesus(12) Loeli Lourdes
Sobczak(12) Antonio Mackert(13) Maria de Lourdes Estela(13) Rose Maria Madalena Leffel(13)
Tabajara Schmidt(13) Ademar Bordim Chaurais(15) Anamir Cristina Rodrigues(15) Ivo Motta(15)
Paula Maria Carvalho Paiva(15) Yolanda Ferreira L. Faustino(15) Claudete Aparecida
Myszkowski(17) Edna Broto Bornia(17) Luiz Zamboni(17) Maria Luiza Vallejo(17) Olívio
Knapik(17) Heleno de Oliveira Santana(18) Luiz Carlos Domingues(18) Rosangela Nogari(18)
Anneliese Platz(19) Gerson Luiz Stella(19) Adão Ledinel Nascimento(20) Antonio Mazzer(20)
Odovacir Moro(20) Roman Lysko(20) Sonia Mara Malucelli(20) Avides Reis de Faria(21) Ismar
Luiz Rosa(21) Turnambei Havryluk(21) Adelaide Maria de Souza Freitas(22) Leonilda dos Santos Lima(22) Maria Lazara Rodrigues(22) Erno Rodolpho Bernert(23) Liz Mary Oliveira dos
Santos(23) Nadia Waculicz(23) Arcelino Alves da Fonseca(25) Eunice Pessoa de Andrade(25)
Lisete Gonçalves Cordeiro(25) Maria Jimovskei(25) Alberto Fontoura Holmes(26) Izolde
Gutzmann Grubhofer(27) João Cardoso de Oliveira(27) José Osowsky(27) Lucia Dubas(27)
João Carlos Cortiano(28) Diloé Paulina do Nascimento(29) Jorge Gabriel de Souza(29) José
Pedro Junkes(29) Nilton da Rocha Bueno(29) Pedro de Oliveira Bezerra da Silva(29) Pedroair
José Buest(29) Roseli Vasylysin Laffitte do Canto(29) Satico Nagata(29) Enrique Fernandez de
Aramburo Pardo(30) Fernando Ribeiro de Melo(30) Luiz Henrique V. Silva Pinto(30) Masachi
Nakamura(30) Nilza Maria da Silva Itice(30)
Do mês de julho: Carlos Zamboni(1) Djair Moreira Nelsen(1) Silas Roberto de Carvalho(1)
Walda Picolo Furlan(1) Antonio Budel Maestrelli(2) Ivo de Moraes(2) Juracy Marodin(2) Livinio
Schumacher(2) Lourdes Alves Ribas(2) Emilia de Jesus Ferreira(3) Lia Mara Lievore Martins(3)
Eglacir de Andrade Manassés(4) Jayme Carneiro de Campos(4) Nereide Fontoura(4) Adalgiza
Dutra Borges(6) Levi Mulford Chrestenzen(6) Luiz Alberto Ribeiro(6) Seite Takamatsu(6) Sirley
Maria da S. Ploszaj(6) Walmor Medeiros(6) Abdo Alexandre(7) Henderson Antonio Jansson(7)
Joana Gomes Rossini(7) Francisca Ferreira Ribeiro(8) Vitorino de Almeida(8) Maria do Rocio
Miqueleto Américo(9) Amelio Reinutt(10) Itamar Gineste(10) João Benedicto da Silva(10) José
Vieira de Almeida(10) Ney Cardoso Prestes(10) Vilson Toso(10) João Manente(11) Cesare
Vesce(12) Maria Conde de Oliveira(12) Marli Maximiano Garcia(12) Roque Ricardo Piekarz(12)
Stefania Kulikowski Villordo(12) Valdir Barbosa Campos(12) Vivian Hey Martins(12) Noe Francisco de Paula(13) Perci Pedroso(13) Vera Lucia Heggler(13) Vera Regina Klemm(13) Arlindo
Vasconcelos(14) Isaura Zachelkiewicz(14) Jorge Ico da Silva(14) Minehiro Fujimoto(14) Teresa
de Brito Rodrigues(14) Heinrich Georg Platz(15) Paulo Barão(15) Gumercindo Cordeiro
Senoski(16) Margarida Domingues Ferreira(16) Raimunda Neves Mourão(16) Silvio Seiji
Kuroda(16) Walter Kreder(16) Augustine Wolff(17) Gelir Reginatto Flores(17) Percy Armando de
Souza(17) Antonio Marcelino Lopes(18) Gentil Amaro(18) Wilson Luiz da Silva(18) Diva Helena Makiolke Covesse(19) Jorge Horácio Rodriguez Estrada(19) Agostinho dos Santos(20) Antonio Carlos Bochnia Stocco(20) Elidio Boniotti Júnior(20) Anália Coelho Fischer(21) Heitor Domingos Soares(21) João de Souza Bessa(21) Guido Gonzales Muraro(22) José Adão de Oliveira
Jesus(22) Paulo Pinha Sobrinho(22) Lia Terezinha Rovigatti(23) Zenildo Angelo Jacomini(23)
Halina Franczyk(24) Mário Campanholi(24) Alceu Steff(25) Adilson Ledoux O. Nascimento(25)
Claudio Kaminski(25) Enedina Pagani Morais(25) Irineu Victorio dos Santos(25) Leonilda Maria
Anciliero(25) Valneide Rosa Rios Rodriguez(25) Lis Gabardo Waluszko(26) Rosilda de Fátima
Furtado Keppen(26) Roza Maria Maoski Ramos(26) Agacyr Cordeiro de Azevedo(27) Dante
Luiz Chiquim(27) Aroldo Gehrke (28) Aureliana Martins da Silva(28) Francisca Cesário(28)
Osmar Alberto Kanitz(28) Ulysses Alves Filho(28) Bruno Hummig(29) Paulo Tuczynsky(29)
Roque Luiz Sutil Mainardes(29) Sadayo Tsuchie Rubel(29) Alice Haruko Yamaji(30) Marina
Pereira(30) Pedro Rosseto(30) Ozir Maestrelli(31)
Do mês de agosto: Afonso Rodrigues do Nascimento(1) Dionisio Rossa Carraro(1) Felix
Pinto dos Santos(1) João Olinto(1) Teodosia Michalizsen(1) Edna de Araujo P. Wrubleski(1)
Dorival Andrade Ferreira(2) Bernadete Chiarelo(2) Francisco de Paula Barbosa(2) João Batista
Filho I(2) João Batista Filho I(2) Iraci A de Andrade(3) Manuel Antonio Maia(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)
Annita Schitkowski(7) Darwin Renaud(7) Margarida da Luz(7) Maria da Silva(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) 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 da
Penha Rodriguez Conceição(15) Ovídio kaor Kondo(15) Roque Baggio(15) Alair Lisboa dos
Santos(16) Ivo Wagner Armstrong(16) Jaci Otilia Marszalek(17) Maria Elena Marques(17) Antonio Carlos Schlichting(18) Eunice Pereira Iarochinski(18) Jacques Louis Jean David(18) Ladeslava
Doubas(18) Olívio Bertodo 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 dos Santos(19) Anadir Ferreira Pinheiro(20) Dino Bussolaro(20) Ari Alvino Sava(21)
Luiz Carlos Delgado(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) Setsuko Matsubara(25) João Maria Martins(25) Antonio Tadeu de Sá(26) Fernando
Formagio(26) Luiz Fernando Antunes Lino(26) Maria Justina da Silva(26) Orlei Roberto Godar(26)
João da Silva(28) 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)

Participe dos jantares mensais da Astelpar!
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Festa dos Aniversariantes
Festa de aniversário é um momento que sempre deixa boas recordações.
Os abraços, os cumprimentos para os aniversariantes, o encontro de
convidados que são amigos de longa data, mas não se viam há algum
tempo, deixam o ambiente da Astelpar feliz, com o brilho nos olhos de
todos os participantes.
Todos se preocupam em aparecer bonito na foto, pois ela pode ser
publicada no jornal. As "meninas" então, nem se fala, sempre procurando a melhor posição para serem fotografadas.
Reunidos em volta da mesa, cantamos o "parabéns para você", e nos
deliciamos com os quitutes e com o bolo de aniversário, sempre
aompanhados de refrigerante.
Você que é aniversariante no mês, não deixe de comparecer nesta
festa. É sempre na tarde da última quarta-feira do mês.
Parabéns a todos os aniversariantes!
Veja mais fotos no site da Astelpar: www.astelpar.org.br

Venha à Festa dos Aniversariantes do mês!

