
Palavras do Presidente da ASTELPAR, empossado no dia 8 de dezembro de 2018. 
 
Prezados amigos aqui presentes: 
É com muita alegria em nossos corações que mais uma vez nos reunimos neste 
almoço de final de ano, já tradicional da nossa Associação. 
Olho para os aqui presentes e vejo alegria, sorrisos, olhos brilhantes e vivazes. 
Vejo abraços, beijos, mãos se encontrando. Vejo saudades em cada rosto. Vejo 
a alegria do reencontro de velhos companheiros de incansáveis lutas. Vejo 
amigos de todas as antigas Diretorias da TELEPAR, o pessoal dos escritórios, 
aqueles que trabalhavam nas ruas, estradas, repetidoras, centrais telefônicas, no 
almoxarifado, enfim, vejo os trabalhadores que transformaram a Empresa em 
que trabalhavam, a Telecomunicações do Paraná, na Empresa modelo do Sistema 
Telebrás, porque, tal como a Empresa, também eram modelo de trabalhadores, 
gente que fazia certo desde a primeira vez. 
 
Muitos anos se passaram, mas a amizade e o companheirismo permanecem. 
Nos reencontros aproveitamos para lembrar os velhos tempos da ativa. 
Lembranças de um tempo que deixou saudade e nunca mais voltará, mas que 
num milagre ressurge em nossas memórias e que hoje comemoramos juntos. 
Alguns de nossos amigos nos deixaram. Nas siglas que utilizávamos na TELEPAR 
fizeram uma MB-MA, ou seja, mudaram de endereço. Hoje habitam outras 
paragens, mas é bem possível que tenham pedido uma licença de algumas horas 
e estejam aqui conosco. Parece que vejo entre nós aqueles que se foram. 
Caminhando entre as mesas e abraçando-nos com carinho, dizendo para que 
continuemos assim, amigos até o fim, amigos para sempre. 
 
Hoje, iniciamos mais uma etapa. Um novo mandato. Serão mais três anos de 
trabalho dedicados aos nossos companheiros. Preencheremos mais algumas 
páginas da história da ASTELPAR. Esperamos que sejam páginas coloridas, cheias 
de realizações como aquelas que escrevemos até os dias de hoje. Que o nosso 
trabalho resulte em benefício de todos os Associados. 
Agradecemos aos Diretores que por razões pessoais estão deixando a Diretoria. 
Trabalharam voluntariamente durante anos em prol do bem estar dos 
aposentados. Dedicaram parte do seu precioso tempo utilizando sua competência 
para nós todos. Cardozo, Lis e Maria Lúcia, muito obrigado, companheiros. A 
vocês eu peço uma salva de palmas. 
 
Bem-vindos Fernando, Álido e Cunha. Com vocês continuaremos nossa missão, 
mais uma etapa, mais uma gestão. 
Já está em nossos planos uma grande comemoração dos 30 anos da ASTELPAR, 
um evento para ficar na história. 
O momento é de comemorar. Vamos aproveitar todo o tempo para matar as 
saudades. É hora de abraços. É hora de relembrar velhos tempos. É hora de 
alegria. 
Um bom almoço e muito obrigado pela presença de todos. 
 


