A ASTELPAR – de forma inédita e pioneira - comemorará o Dia Mundial dos Avós em um
Almoço Festivo, em 26 de julho próximo - sexta-feira -, na Sede Campestre da Associação do
Pessoal da Caixa Econômica Federal. Neste ano, nossa querida TELEPAR, também, completaria
50 anos. A Empresa, fisicamente, deixou de existir, porém, permitiu um grande legado entre
seus ex-funcionários (respeito humano, honradez e a vontade de dar o melhor de si em todas
as tarefas). Todos, sem exceção, têm orgulho de ter trabalhado e contribuído para a grandeza
dessa Empresa, considerada nota 10 do Sistema TELEBRÁS. Nesta oportunidade, igualmente, a
ASTELPAR comemorará o seu 24º Aniversário – Jubileu de Opala -, e, simbolicamente, o Jubileu
de Ouro da TELEPAR – Ano 50 .
Como Participar
A presença ao Encontro será automaticamente confirmada com a aquisição de convite já
disponibilizado na ASTELPAR, na Rua Cândido Lopes, 289, 5º andar, Sala 519 (Galeria Tijucas) –
Centro – 80.020-060 – Curitiba – Paraná até 10/07/13. Telefones: (41) 3224-2367/30132677; Fax: (41) 3223-5722. Os preços dos convites são: para Associados da
Astelpar – R$20,00; e para os Não Associados – R$35,00.
A Programação
Será intensa, das 11h às 17h, do dia 26 de julho (sexta-feira), compreendendo as
Comemorações do “Dia dos Avós” e do “Jubileu de Ouro da TELEPAR” (Almoço,
Bingo, Homenagens e Baile da Saudade). Além disso, haverá diversas brincadeiras
e montagem de exposição de objetos - fáceis de transporte – a serem expostos –,
buscando a interação de todos os participantes.
Exposição de Relíquias dos Teleparianos
No dia das Comemorações, será montada exposição instantânea no local. Para
tanto, a Comissão Organizadora do Evento (Paulo Arrruda Bond, Silvio Seiji Kuroda, José

Francisco Cunha, Surei Assad e Lis Gabardo), nomeada pela Diretoria da ASTELPAR, solicita aos
participantes que levem documentos e/ou objetos – desde que sejam fáceis de transportar para a idealização de mais essa iniciativa. O envolvimento e a participação, neste dia
memorável e significativo, serão muito importantes.
Patrocinadores/Parceiros

Já confirmaram suas participações especiais, como Patrocinadores/Parceiras, a OpusMúltipla,
Phidellis, Musitel, Audiplan, Caixa Econômica Federal, Lig Táxi e Rimatur. Nos próximos dias, a

Comissão Organizadora do Evento aguarda demais participações, para abrilhantar ainda mais
este Evento Festivo, Comemorativo e Inesquecível.
Dia Mundial dos Avós

É comemorado no dia 26 de julho, por ser a data comemorativa ao Dia de Santa Ana e São
Joaquim, Pais de Maria e Avós de Jesus Cristo. Em Portugal, a celebraçaão é feita por
intermédio de eventos, que prestam homenagem, demonstrando carinho e apreço a todos os
Avós. Os Netos e Filhos presenteiam simbolicamente os seus Avós, de forma a agradecer o

apoio e dedicação destes à Família e mostrar o quanto são importantes para os seus
familiares.
ASTELPAR/TELEPAR
A ASTELPAR comemora neste julho/13 seu 24º Aniversário – Jubileu de Opala.
Durante todo esse período, articula e representa publicamente seus mais de 1.000
Associados. O seu crescimento se deu rapidamente graças à caracterísitca de
vanguarda dos seus Administradores, que estão sempre à frente de importantes
decisões ao longo da sua História.
A TELEPAR foi fundada em 27 de novembro de 1963 e neste 27 de novembro/13
estaria completando 50 Anos, seu Jubileu de Ouro. Empresa exemplar, considerada
na época Companhia de 1º Mundo, tornou-se referência nacional e internacional,
sendo uma das Empresas destaques do Sistema TELEBRÁS, pela sua competência e
pioneirismo, tanto em valores humanos como empresariais.

