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Um ano
repleto de
novidades

Novas
funcionalidades
no aplicativo

Fusan implanta
Prova de Vida
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Fundações Sanepar

E ditorial
2018 – Um ano repleto de novidades e inovações!
As Fundações iniciam o ano apresentando boas novas aos par-

Instituído, entre outros que você irá conferir nesta edição.

ticipantes e beneficiários, dentre elas, os avanços na comunicação digital, com diversas funcionalidades recém-lançadas no

Mas não para por aí. O seu informativo bimestral que apresenta

aplicativo, trazendo mais facilidades para acessar os serviços dos

o funcionamento e eventuais alterações dos planos também está

planos na palma da mão.

com novo visual e novo nome: Mais Fundações.

Será um ano marcado pelas eleições para os conselhos. A partic-

A edição também apresenta os resultados dos planos em 2017, os

ipação de todos no processo eleitoral é muito importante, candi-

quais apresentam equilíbrio e superavit.

date-se e vote.
Já no encarte, destacam-se as novas regras da prova de vida aos
2018 também será um ano em que a gestão buscará algumas

aposentados e pensionistas da Fusan. Ela é fundamental para a

conquistas extremamente almejadas, tais como, o selo de Autor-

continuidade do pagamento do benefício.

regulação em Governança de Investimentos, aumentar a nota do
IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, conquistar
os dependentes dos empregados com um Plano de Previdência

Boa leitura!

Missão: Proporcionar saúde e benefícios previdenciários, contribuindo para a qualidade de vida da família sanepariana.
Visão: Manter-se como referência em saúde suplementar e ser referência em previdência complementar.
Valores: ética, diginidade da Pessoa Humana, Transparência, Segurança e Comprometimento.
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2018: Um ano cheio de
novidades!

Faça gratuitamente o EAD “Dinheiro, pra quê dinheiro”.
Desde novembro de 2017, já se encontra disponível o curso à
distância, lançado pela Fusan e Sanepar. O objetivo principal é
proporcionar conhecimentos sobre finanças pessoais de maneira prática e eficiente.
O EAD faz parte de uma das ações do programa Educa Ação.
Os conteúdos auxiliam na elaboração de um planejamento para
não gastar mais do que ganha, a constituir reservas e, então,
conquistar a sonhada liberdade financeira. Investir o dinheiro
para que ele passe a trabalhar por você.
Como acessar o curso:
Na Intranet da Sanepar, em “Você precisa saber”.

2018 promete! Têm eleições para presidente, governador, senador, deputados e conselheiros nas Fundações! Tem Copa do
Mundo, e tem muita novidade sendo preparada pelas Fundações.
Parece clichê, mas além de ter paz, esperança, saúde, e amor,
queremos avançar e conquistar:

Avanços:

Aplicativo está com
novas funcionalidades
Serviços na palma da mão
Você já baixou o aplicativo das Fundações? Ele apresenta melhorias constantemente e as mais recentes são as disponibilizações das contribuições dos beneficiários ao SaneSaúde, e do
saldo das reservas dos participantes no FusanPrev.
Com o aplicativo em mãos também é possível pesquisar a rede
credenciada, ligar diretamente para agendar uma consulta ou
exame, acessar os regulamentos dos planos, o informativo, a
carteira digital, entre outras. Você também poderá obter informações sobre as eleições.
Baixe o aplicativo e passe a contar com estas facilidades:
Digite a palavra “Fundações Sanepar” no Google Play ou App Store do seu smartphone ou tablet.

Planejamos avanços no Regulamento do FusanPrev e no Novo
Modelo de Custeio do SaneSaúde, buscando a sustentabilidade
dos planos; na Comunicação Digital, com dados na palma da
mão; no Aumento de Adesão e Contribuições ao FusanPrev,
para melhorar a renda na aposentadoria; na Segregação dos
Ativos do FusanPrev, para casar os investimentos com o pagamento de benefícios; na Auditoria Médica, como forma de
controle e gestão do SaneSaúde.

Conquistas:
Queremos conquistar os familiares dos participantes com um
Plano de Previdência Instituído. Almejamos o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos, a Certificação de
Excelência da Gestão e aumentar a Nota do IDSS – Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar.
Mas isso é só uma amostra! Porque temos outros desafios no
planejamento e estamos no começo do ano!

Informativo está de cara nova

Eleição Fundações 2018
Conheça a Comissão Eleitoral
Representando a Sanepar, os empregados Luiz Paulo Ribeiro da
Costa (coordenador) e Cássia Cristina Assao; representando os
conselhos da Fusan, o Conselheiro e também aposentado Alcir
Empinotti; em nome dos Conselhos da Fundação, a conselheira
Sandra Regina Amorielo; e os empregados da Fusan e Fundação
Sanepar, Luiz César Horning Collaço e Paterline José Corrêa.
Fique atento e Participe: inscrições de candidatos de 05/03 a 15/03.

A primeira edição de 2018, além de apresentar um novo nome
para o informativo, ‘Mais Fundações’, está também com um
layout mais moderno.
O nome remete ao seu principal objetivo que é levar mais informações sobre os planos FusanPrev e SaneSaúde aos participantes e beneficiários, e mantê-los informados quanto às
novidades, eventos e ações das entidades.
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Política de
Investimentos
Juros da carteira de
empréstimos são
reduzidos

Conselho Deliberativo aprova a nova Política de
Investimentos da FUSAN para 2018.

Para os contratos firmados a partir de 2018, nas modalidades de empréstimos de curto prazo e décimo terceiro salário, as taxas de juros serão reduzidas do patamar atual de:

1,25% a.m

para

$

1,10% a.m

Essa medida atende as expectativas dos participantes do
plano, que terão uma fonte de recursos com taxas de juros
vantajosas em relação ao mercado.

A nova versão da Política foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, no último dia 28 de novembro, a Política de Investimentos para o ano de 2018. A nova versão da Política foi
elaborada levando em consideração um cenário bem mais
desafiador, tendo em vista a forte redução da taxa de juros
referência da nossa economia, SELIC, que vivenciamos em
2017 e que se manterá em 2018, e também com a volatilidade que os mercados deverão ter com as eleições no país
neste ano. Estes fatores e a lenta retomada do crescimento
da economia, com certeza, farão com que a meta atuarial
do FusanPREV seja muito mais difícil de ser atingida. Face a
este cenário, serão adotadas novas estratégias de investimentos, buscando atingir o objetivo principal do plano, que
é a sua meta atuarial.
Para você ter acesso na íntegra à Política de Investimentos,
entre em nosso site no Autoatendimento, Investimentos.

Mitos do Resgate de Reserva
Conheça os principais mitos sobre o resgate da reserva de poupança previdenciária

1. A Fusan faz propaganda contra
o saque porque isso é prejudicial
para a entidade.

do ex-Participante.

A Fusan não se prejudica com o saque de re-

com propaganda. Como fundo de pensão, a

servas previdenciárias. O papel da entidade

principal missão da Fusan é proporcionar be-

é administrar um patrimônio que perten-

nefícios previdenciários, contribuindo para a

ce aos participantes. Por ser uma entidade

qualidade de vida da família Sanepariana.

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Fusan não pode ser confundido

sem fins lucrativos, toda a rentabilidade dos
previdência. Ao realizar o saque da reserva

2 . Sou controlado, sei gerir o meu
dinheiro.

previdenciária e optar pelo desligamento da

Conhece o ditado “dinheiro na mão é venda-

Fusan, a entidade deixa de ter o compromis-

val”? Ele não ficou popular à toa. No caso

so de pagamento vitalício da aposentadoria

da previdência, a reserva é construída com o

investimentos é revertida para o plano de
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objetivo de garantir tranquilidade financeira

se aprende do dia para a noite. Existem ten-

na época de maior vulnerabilidade humana,

tativas, erros e acertos no caminho. Cabe,

a velhice. Ao realizar o resgate e ter acesso

portanto, a reflexão: você está disposto a in-

a uma quantia grande de dinheiro de uma

vestir sua reserva previdenciária numa ideia

única vez, o Participante pode colocar seu

de negócio?

patrimônio em risco. Um exemplo corriqueiro

decisões que podem consumir, da noite para

5. Ao ser dono do meu próprio negócio, finalmente terei independência financeira.

o dia, um patrimônio constituído em anos de

Independência financeira é poder usufruir,

trabalho.

sem mais esforços, dos rendimentos de uma

é a tentação de ajudar familiares ou investir em empreendimentos que não dão certo,

poupança acumulada ao longo de muitos

3. Não é tão difícil investir no
mercado financeiro.

anos de trabalho; é fazer com que o dinheiro,

Aplicar recursos no mercado de investimen-

balhe para você. Montar um próprio negó-

tos é uma atividade que requer estudos, co-

cio durante a aposentadoria pode significar

nhecimento e experiência. A Fusan conta com

uma volta à situação vivida no início de car-

especialistas capacitados que se atualizam

reira, quando era necessário investir tempo,

com frequência para gerir o patrimônio dos

dinheiro e energia num propósito que traz

Participantes, encarando os desafios apre-

sustento financeiro.

pelo qual você tanto trabalhou, agora tra-

sentados diariamente pelo mercado financeiro. Todas as decisões de investimento da

(Fonte: trecho de Fachesf - Fundação Chesf

entidade são tomadas depois de analisadas

de Assistência e Seguridade Social)

em diversas instâncias e atendem restrições
e legislação dos órgãos reguladores.

4. Vou montar o meu próprio negócio e ficar rico.
Se mal planejado e administrado, o sonho
do próprio negócio pode virar um pesadelo
da vida real. Com a instabilidade econômica e os desafios de empreender no Brasil,
o cotidiano de empresários pode ser muito duro, especialmente para quem passou a
vida acostumado à segurança do emprego
fixo. Além disso, empreender não é algo que
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Mantenha seu cadastro sempre atualizado
Mudou de endereço residencial, casou, separou, divorciou, trocou o nº do telefone? Não esqueça de avisar as Fundações!
O cadastro atualizado evita transtornos na comunicação com participantes, beneficiários e dependentes. Nada mais importante do que a informação que temos sobre aqueles com quem nos relacionamos.

Resultados 2017
SaneSaúde
2017 no SaneSaúde começou com as despesas de alto custo muito acima da média dos últimos anos. Para se ter uma ideia
a média mensal deste custo em 2016 era R$ 328 mil e em 2017 pulou para R$ 915 mil. As despesas do plano no ano passado
foram 28% acima do registrado em 2016, com 6 meses de resultados negativos, ou seja, a despesa foi maior que a receita.
Tudo estava indicando que no ano o plano fecharia no negativo, inclusive com consumo da reserva, mas ao final o SaneSaúde apresentou um resultado positivo de R$ 3,72 milhões, encerrando o ano em equilíbrio. A reserva acumulada atende ao
exigido pela Agência, mas não é hora de relaxar, porque assistimos um crescimento inesperado de tratamentos de doenças
prolongadas e de custo elevado.
O que contribuiu em muito para esse resultado foram as ações realizadas nas compras diretas de materiais especiais
(OPME), a gestão de glosa e auditoria.
Resultado acumulado do SaneSaúde e Administrativo - R$ mil

Despesa
96.225

Receita
99.948

Reserva SaneSaúde - R$ mil

Exigência da
ANS EM 2023
23.735

Exigência da
ANS P/ DEZ 2017
9.836

Resultado
3.723

Reserva atual
26.186

FusanPrev
O ano de 2017 foi marcado por um cenário político bastante conturbado ocasionando muita volatilidade no mercado financeiro. Apesar disso, o FusanPrev obteve uma excelente performance, atingindo 11,33% de rentabilidade, bem acima da meta
atuarial do plano de 7,94% e um ganho real de 9,26% acima da inflação medida pelo INPC. Um resultado excelente dada às
condições de mercado. Destacamos como contribuição para tal desempenho, a forte alta da bolsa de valores, os títulos
atrelados à inflação e a alocação em fundos multimercados.
O FusanPrev alcançou resultado financeiro de 25,8 milhões, apresentando superavit.
447%

acima da
inflação

14%

acima
do CDI

O resultado da
FusanPrev de

11,33%

equivale a uma
rentabilidade:

Resultado Ajustado - R$ mil

64%

acima da
poupança

Deficit Técnico
(contábil)
-1.315

Ajuste de
precificação
14.948
Resultado
do FusanPrev
13.633

43%

acima do
mínimo
atuarial
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Regulamento do SaneSaúde atualizado
Mudança estende prazos e moderniza o plano.
Nova versão do Regulamento do SaneSaúde entrou em vigor em dezembro 2017 e já está disponível no site. Dentre
as alterações mais relevantes destacam-se a ampliação
do período de solicitação de reembolso, de 60 dias para
12 meses, e o estabelecimento do prazo de 30 dias para
perícia final de tratamento odontológico. Em situações de
rescisão empregatícia, a manutenção do SaneSaúde deixa
de ser vinculada ao FusanPrev, e passam a valer os prazos
legais de permanência no plano, isto aplica-se às novas
adesões, ou seja para quem aderiu ao SaneSaúde até 20

de dezembro de 2017 fica mantida a regra anterior. A nova
lista de procedimentos da ANS, que amplia coberturas do
plano, também já está valendo. Segundo a Diretora-Presidente das Fundações, Cláudia Trindade, “as atualizações
não modificam a cobertura do Plano, tampouco os direitos
e deveres de quem o contratou anteriormente. Também não
geram impacto financeiro e atuarial, pois foram mantidas
as regras de atendimento, contribuição e coparticipação”,
garante Cláudia.

Fundação Sanepar tem mais
uma empresa como patrocinadora
A C.S. Bioenergia S.A. assinou convênio de adesão com a
Fundação Sanepar e passa a ser também patrocinadora da
entidade, operadora do SaneSaúde.
A empresa é prestadora de serviços e geradora de energia a
partir da biodigestão do lodo do esgoto tratado na ETE Belém, a maior estação de tratamento de esgotos da Sanepar.
A C.S. fica no município de São José dos Pinhais, e passará em breve a utilizar também compostos orgânicos dos
resíduos coletados de grandes geradores como o Ceasa,

shoppings e restaurantes.
No dia 16 de janeiro, a Diretoria da Fundação Sanepar, juntamente com as Gerências de Saúde e Relacionamento,
participaram de reunião com a C.S. Bioenergia para apresentação mais detalhada do SaneSaúde e também para a
assinatura do convênio.
A C.S passa a ser a quarta patrocinadora da Fundação
juntamente com a Sanepar, Fundação, Fusan e a própria
Fundação Sanepar.

Ed. 188 | Jan/Fev - 2018

8

Fundações Sanepar

Mudanças no regulamento
do FusanPrev
Encontra-se em andamento a proposta de alteração do Regulamento do FusanPrev. A razão principal das mudanças
é que a estrutura atual do financiamento da pensão por
morte apresenta custo crescente, prejudica a formação
de poupança para a aposentadoria, e torna o plano menos
atrativo para participantes mais jovens. A ideia foi construída sobre uma base que conduz à sustentabilidade e
também mais justo, sem transferir o custo entre as gera-

ções mais nova e mais antiga e as diversas faixas de renda.
Uma antiga reivindicação será atendida, é relacionada ao
Auxílio Doença para participante já aposentados no INSS,
que no regulamento atual não tem direito a este benefício.
Estes ajustes favorecerão a contribuição facultativa, que
aumenta a renda na aposentadoria, pois reduzirão o custo
dos benefícios de riscos. A nova geração agradece!

Programa Viva Mais
Respire
Em janeiro do ano corrente, a Fundação Sanepar iniciou
os atendimentos aos beneficiários que se inscreveram no
programa antitabagismo.
Em Curitiba, foram formados grupos nas unidades da Sanepar: Tarumã, Prado Velho, Sede e Jardim Botânico. Nas
regionais, os grupos formados foram nas cidades de Ponta
Grossa, Matinhos, Cascavel, Guarapuava, Paranavaí, Toledo
e Umuarama.
O programa Respire é oferecido gratuitamente a todos os
beneficiários do SaneSaúde, titulares e dependentes, que
desejam parar de fumar.

O tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar,
composta por médico, psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta. Tem duração de 12 meses, e neste período, são
realizados encontros em grupos e consultas individuais,
além de monitoramentos telefônicos. Os medicamentos,
caso necessários, estão incluídos no tratamento.
Se você ainda não se inscreveu no programa e tem interesse em participar, ainda dá tempo. Entre em contato com a
Central de Relacionamento das Fundações Sanepar o mais
breve possível. Aproveite esta oportunidade!

Tira dúvidas
Posso realizar consulta com um médico que não
seja credenciado à Fundação? Terei reembolso
neste caso?
Sim. Neste caso os beneficiários pagarão diretamente aos
prestadores de serviços e terão direito a requerer o reembolso das despesas efetuadas, conforme as tabelas de serviços
aprovadas pela Fundação Sanepar e obedecido o percentual
de coparticipação nos eventos, independentemente do valor
pago pelo beneficiário. A diferença entre o valor do serviço e o
do reembolso é de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
Lembrando que para serviços prestados fora do Paraná, não
há reembolso.
Ed. 188 | Jan/Fev - 2018

Quantas pessoas posso cadastrar para ter direito
ao pecúlio?
As pessoas e o percentual com que cada um será beneficiado, fica a critério do participante, assim como
também as porcentagens, não havendo limite para o
número de indicados.
Confira seus indicados no autoatendimento no site das
Fundações. Você pode alterá-los a qualquer momento.

www.fundacaosanepar.com.br

Fundação Sanepar

Caderno A
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Espaço do aposentado
E di ç ã o 1 88 | JAN/FE V 2 018

Viva bem, Viva M ais!
“Caros amigos das Fundações Sanepar e Medicina Preventiva/Fundações!
Inicialmente, desejo manifestar meu reconhecimento e agradecimento pela vossa dedicação, cuidado e incentivo para conosco, que já fazemos
parte do passado da Sanepar.
Vossas reportagens, mensagens, artigos, entrevistas e dicas, são um verdadeiro estímulo e alerta para quem deseja viver uma vida saudável.
Todos são assuntos importantíssimos e dicas atuais que se constituem verdadeiros sinalizadores de um bom viver para quem deseja viver bem.
Mas, para não ficar só nas palavras, informo que dia 19 de novembro de 2017 tive o prazer de completar os 42 km da Maratona Curitiba, em 5h40m.
Pode não ser muita coisa, mas se considerarmos que conclui sem dores, luxações, distensões, etc., apenas com o cansaço natural do trajeto,
penso que está dentro de vossas orientações, considerando meus 64 anos.
Fico por aqui, um grande abraço à toda a equipe Fundações e, em especial, à Cláudia Trindade, Dirceu Wichnieski, Marcos Todeschi, Mário Penna,
e ao meu caro Pompei da Silva, pois ainda que hoje honrosos e queridos Diretores, todos foram/são meus contemporâneos, amigos e colegas de
trajetória sanepariana por muitos e bons anos!”
Um grande abraço a todos!
Luis Carlos Arbelo Vieira, aposentado há 05 anos.
Realizações da Assepan de Novembro e Dezembro de 2017

Em 2018 teremos nosso encontro com
as pensionistas associadas da Assepan e
também reuniões com representantes e
aposentados das regionais.

Vale dos Anjos em Rodeio SC – NOV /2017

As Fundações parabenizam seus aposentados
pela data especial comemorada em 24 de janeiro. Nosso muito obrigado pelo seu trabalho e

éns o
b
a
r
Pa sentad
Apo

por sua participação em nossa história. Desejamos que seus dias sejam cheios de alegrias,
conquistas e repletos de sonhos.

24/01 - Dia Nacional do Aposentado.

Jantar com aposentados e pensionistas da
Regional de Curitiba em 08/12/17 no restaurante Cascatinha.
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JÁ PENSOU TER SEU BENEFÍCIO
SUSPENSO DE UMA HORA PRA OUTRA?
Isso pode ocorrer com quem não realizar a Prova de Vida! A partir deste ano os aposentados e pensionistas deverão comparecer em
qualquer agência da Caixa Econômica Federal - CEF para a realização da Prova de Vida.
O novo procedimento foi implantado para conferir mais segurança aos participantes do FusanPrev em relação a pagamentos indevidos.
Não perca o prazo, verifique abaixo as datas de comparecimento:

janeiro, fevereiro e março – De 01 a 29 de março de 2018;

Nascidos em:

abril, maio e junho – De 02 a 30 de abril de 2018;
julho, agosto e setembro – De 02 a 30 de maio de 2018;
outubro, novembro e dezembro – De 01 a 29 de junho de 2018.

Para a realização da Prova de Vida, é necessário comparecer no guichê de qualquer CEF, munido dos seguintes documentos: RG, CPF
e a CONVOCAÇÃO (será encaminhada via Correios para sua residência).
Os assistidos que não realizarem a Prova de Vida terão seus benefícios suspensos. Para as regularizações feitas até o dia 05 de cada
mês, os pagamentos serão realizados no dia 15 do mesmo mês, caso contrário, o pagamento só será realizado na próxima folha de
pagamentos conforme o calendário FUSAN (2° dia útil do mês).
Saiba mais em www.fundacaosanepar.com.br. Se necessário entre em contato com nossa Central de Relacionamento pelo telefone
(41) 3307 9100 ou procure seu Representante Regional.

B ENEFÍC IOS C ON C EDIDOS -

Nov,Dez /17 e Jan/18

Aposentados

ADALBERTO PEREIRA BORGES - AFONSO FARINON - AFONSO PINHEIRO DE SOUZA - ALICIO CARLOS DE PAIVA - ALINOR RODRIGUES JUNIOR - ALMEDINA CONCEICAO MULLER CORREIA - ALVAIR SANTA ROSA - AMERICO INACIO
GONCALVES - AMILTON GARCIA - ANTONIO CARLOS AJARILLA - ANTONIO CLAUS DA COSTA MAHLMANN - ANTONIO DONOSETES DA SILVA - ANTONIO FAUSTO VIEIRA - ANTONIO FERMINO PEREIRA FILHO - ANTONIO FRANCISCO
PENHA MARTINS - APARECIDA YURIKO MASSAKI TOMOIKE - APARECIDO BORIM - APARECIDO DOMINGOS MOREALE - APARECIDO FONTANA - ARNALDO GOMES DA SILVA - AUGUSTO CEZAR LEAO DOS PASSOS - BENEDITO PEREIRA
DE MENDONCA - CELIA REGINA SALGADO - CELSO RODOLFO DE OLIVEIRA - CEZAR NUNES AVELAR - CLARETE BECHER - CLAUDIA MARIA LAZARO - CLEOMAR FERREIRA KUHN - CRISTIANE SCHWANKA - DANIEL BERNARDO DUARTE
- DEBORA REGINA FERNANDES - DENILSON GALMACCI - DENISE MARIA BECHEL SIPINSKI - DEOGENES SERENISKI - DEVANIR CAMPAGNOLI - DULCE MARIA RIBEIRO DA LUZ LEMES - EDILES INES DE FRANCESCHI - EDSON LUIZ MACEDO - EDUARDO IUKIHARU KAWASSAKI JUNIOR - EDVALDO KULCHESKI - EGIDIO STRAPAZZON - ELIASIBES EUGENIO DE CAMARGO - ELIZABETE APARECIDA NANUNCIO NOSZCZYK - ELIZABETE DOS SANTOS VILASBOAS - ELIZABETE
GONCALVES MANTINE - ELOIZE MOTTER RODRIGUES - ELSO LUIZ OENNING - ELSO PIONKOSKI - ELY CARLOS DE ALVARENGA - ERNANI JACON - ESTANISLAU GOMES PINHEIRO - EVA MARIA CANDIDO - EZEQUIEL JADASK - FERNANDO
CELSO PULNER - FRANCISCO ACIR GOBO - FRANCISCO ADEMIR CORREA - FRANCISCO CHAVIER DE SOUZA - FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES - GERSON ALVES DA SILVA - GERSON LUIZ ZAVATZKY - GILBERTO APARECIDO ROSA
- GILSON BISS - HELIO DE PAULA GOTTARDE - INELVE MARIA BRUSTOLIN - INES GRIMALDI DURANTE - IRACEMA DALL AGNOL DE SOUZA - ISIDIO CHIMANSKI - ISRAEL DE OLIVEIRA DIAS - IVANILDE MARIA MUXFELDT KLAIS - IVO
BEVILAQUA - IVONE APARECIDA AVELINO - JAIR SILVERIO DOS SANTOS - JOANA MARIA MUCHAU SANTOS - JOAO ANTONIO PEDRO - JOAO CORREIA - JOAO DA SILVA - JOAO GABRIEL NETTO - JOAQUIM BERNARDINO DE SOUZA
NETO - JORACI GUEDES DE CARVALHO - JOSE ADAUTO DE AGUIAR - JOSE ADEMAR CAPELETTI - JOSE ADILSON MENDES - JOSE ALVES CARDOSO - JOSE ANTONIO LONARDONI - JOSE ANTONIO UBA - JOSE AQUINO DE ALMEIDA - JOSE
CARLOS DA SILVA - JOSE CARLOS DOS SANTOS - JOSE CARLOS LUCIANO - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - JOSE DE MORAES - JOSE EVANGELISTA DE ALMEIDA - JOSE GERALDO VICENTE - JOSE LUBAS - JOSE RISSI NETO - LAIR
DE PAULA VENANCIO - LEONARDO KOSLOSKI - LUCIANE MARIA KUMMER DE CARVALHO BRANDT - LUCINDO RIGOLE - LUIS ANTONIO LAROCCA - LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO - LUIZ DOS SANTOS ROCHA - LUIZ GARCIA BATISTA
TONELE - LUIZ ISMAEL DA SILVA PIGNOTTI - LUIZ VALTER ORLANDINI - MARCO ANTONIO FRANCISCO MOURA - MARCOS GADOTTI - MARGARETH ESPLUGUES KEIK - MARIA AMELIA RICKLI COSTA - MARIA ANTONIETA ALCANTRA
- MARIA CELIA HOBMEIR BARBOSA - MARIA CRISTINA CANACA MOREIRA SIMON - MARIA JULIETA RIBEIRO DE SOUZA - MARIA LUCELIA FERREIRA DA SILVA - MARIA TEREZA ROMAGUERA MELLO - MARINHO CANDIDO - MARIO
CESAR RUFINO - MARIVALDO QUERINO DOS SANTOS - MIKIO SUKEKAVA - MILTON FRANCISCO DOS SANTOS - MIRIA FATIMA CASTILHO - MIRIAM ELIZABETH COSTA GAIOTTO - NELIO GILBERTO FERNANDES - NELSON ALVES DOS
REIS - NESTOR GOMES DA SILVA - NILSON LUIZ DE BRITO - NOEL QUINUPIA DOS REIS - NOELI ROBERTO - OLIVINO WACTAWSKI - ORLANDO CAMARGO - OSCAR FRANCISCO CAMILO - OSVALDO CIL - OSVALDO LOPES DOS SANTOS
- OSVALDO LUIZ NOLLI - PAULO PEREIRA DE SOUZA - PEDRO VERSI GALVAO DOS SANTOS - RAFAEL HIROMITSU NAGAYAMA - RAUL PEDRO - RAULINO MARTIGNAGO - RICHARD POLI SOARES - RUBENS APARECIDO PIEROLI - SALETE
ROECKER - SAULO MASSUCATO - SELMA MARIA DA COSTA - SERGIO ROBERTO BISS - SHIRLEY DE FATIMA RIBEIRO - SILSO SENE - SOLANGE FATIMA BUENO PAOLIELO - SUZI MARA PADILHA - TERESA LUCIA DOMINGUES - VALDEVINO FURMA DA SILVA - VALDIR BENTO DE SOUZA - VALDIR LUIZ DOS SANTOS - VANOEGMA JOAO NICOLAU - VERA CRISTINA LAMBERTI COSTA - VICENTE DE PAULA LAURINDO - VICENTE FERNANDES DA SILVA - WALDEMIR BENINI
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Nome

Cidade

ARMINDO ANTONIO DE MOURA

SANTO ANTONIO

FERNANDO MATRAS

PONTA GROSSA

ISRAEL DE OLIVEIRA DIAS

LONDRINA

JOANES FELIZARDO ANTUNES

GUARAPUAVA

JOAO LUIZ DOS SANTOS

CURITIBA

JOSE CARLOS DOS S DAMIAO

SANTO ANTONIO

JOSE LINO ZVETCH

CURITIBA

JOSE XAVIER DE SOUZA

LONDRINA

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

CURITIBA

NADIR LOPES

APUCARANA

OSMIR JOSE SEMICEK

CURITIBA

