
Editorial
E as comemorações dos 70 
anos da Assutef-CT continuam!

Caro Assufetiano,

No mês de ju-
nho a Assutef-CT 
comemorou 70 anos 
de existência. Para 
celebrar esta data 
magna, foi realizado 
no salão do Santa 

Mônica Clube de Campo uma grande co-
memoração com um magnífico jantar e 
um movimentado baile, com a presença de 
cerca de 400 pessoas. Neste evento marcan-
te, foram homenageados os ex-presidentes 
da Assutef-CT de gestões anteriores, que 
muito contribuíram para que a nossa que-
rida associação chegasse aos 70 anos.

No início de julho, mudamos nossa 
Sede Administrativa para a Avenida Silva 
Jardim, 775, ao lado da Sede Centro. Ve-
nham conhecer  o nosso novo local, com 
muito mais espaço e modernidade para o 
seu atendimento. Aguardamos sua visita!

O mês de agosto se iniciou com uma 
data muito importante para todos da fa-
mília assufetiana: a comemoração do Dia 
dos Pais. Que possamos reflitir e entender 
o seu verdadeiro papel, como exemplo de 
caráter, guia, herói, educador e porto se-
guro, representando no desenvolvimento 
dos filhos, a formação de cidadãos de bem 
e úteis à sociedade.

Nos mês de outubro, estaremos rea-
lizando uma Assembleia para votarmos a 
alteração de alguns itens do nosso Estatuto, 
procurando torná-lo mais dinâmico e atual 
com a realidade que vivemos. Esperamos a 
participação de todos os associados e asso-
ciadas nessa momento que trará benefícios 
a todos.

Ainda como parte das comemorações 
dos 70 anos, estaremos realizando a Festa 
da Família Assufetiana no dia 14 de de-
zembro, com grandes atrações o longo de 
todo o dia. Fique de olho na nossa progra-
mação e venha participar dessa nossa con-
fraternização!

Abraço a todos!

Referente ao comunicado 08/2019, sobre realização de Débito Automá-
tico em Conta Corrente, informamos que, devido a problemas que ocorre-
ram no sistema da Caixa Econômica Federal, o aceite da autorização está 
passando por instabilidades não permitindo o procedimento. A administra-
ção da Assutef-CT está monitorando o andamento dos devidos ajustes, e tão 
logo o problema for solucionado pela área de TI da CEF, comunicaremos 
nossos associados. Para esclarecimentos de dúvidas, pedimos que entrem 
em contato com a Sede Administrativa, pelo telefone 3233-0493. Pedimos 
desculpas pelos transtornos.

Convidamos a todos os associados e asso-
ciadas a conhecerem o novo espaço da Sede 
Administrativa da Assutef-CT, que está atual-
mente atendendo no Bloco V4 da Sede Centro 

Comunicamos aos segurados que, a partir do mês de setembro de 2019, 
os prêmios (mensalidades) e o capital do seguro de vida, através da Previsul 
Seguradora, serão corrigidos em 6,88%, conforme cláusula contratual.

Autorização de Débito CEF

Reajuste dos valores da Apólice de Vida Previsul

Roland Baschta Junior
Presidente

2o Quadrimestre 2019

AVISOS IMPORTANTES

Sede Administrativa: novo local

do Câmpus Curitiba, situado na Avenida Sil-
va Jardim, 775 (fundos) – telefone (41) 3233-
0493, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h.



E na manhã do domingo do Dia das Mães, 
a associada Diane Rizzotto Rossetto, do 
Departamento Acadêmico de Matemática, 
recebeu sua linda cesta de café da manhã 
em homenagem ao seu dia (foto). O sorteio 
aconteceu no dia 09/05 (quinta-feira) entre 
todas as mães associadas que constam de 
nosso cadastro como titulares e não houve a 
necessidade de inscrição prévia.

E em mais uma campanha ‘Doe o que não 
usa mais’, promovida pelo Departamento de 
Responsabilidade Social, coordenado pelas 
diretoras Antonia Colombo e Ligia Assis, a 
Associação arrecadou mais de 200 peças de 
roupa e outros itens como: espelho, cama e 
berço, etc. A entrega foi feita no dia 22 de 
agosto na Associação Paranaense de Apoio 
a Criança com Neoplasia (APACN) e re-
cepcionada pelos representantes da institui-
ção, Dalva e Marcelo (foto). A Assutef-CT 
agradece a colaboração de todos!

A associada e colaboradora Sirlene 
Antonio foi a sortuda na campanha do 
Consórcio Ademilar!

Ela foi contemplada com uma mini-caixa 
de som portátil, um copo e um kit churrasco. 
Sirlene recebeu os brindes do presidente 
da Assutef-CT, Roland Baschta Junior 
e da representante da empresa Ademilar, 
Francielly Oliveira (foto).

O convênio oferece aos associados o 
melhor plano de consórcio ao cliente, de 
acordo com o projeto e sua necessidade, 
atendendo desde a compra da cota até 
a contemplação. Consulte para mais 
informações.

Para comemorar as datas festivas, foram 
realizadas a Feira do Dia dos Namorados 
no 11 de junho e a Feira do Dia dos Pais, 
no dia 22 de agosto (fotos). Ambas as feiras 

ACONTECEU

No dia 05 de agosto aconteceu 
a entrega dos brindes aos nossos 
bicampeões de assiduidade! A associada 
Cinthia Marie Ota (28 presenças) e o 
associado Marcos Eduardo Pivaro (28 
presenças) receberam suas caixinhas de 
som do professor Guilherme Machowski, 
representando a Academia Ph.D Sports 
e da vice-presidente da Assutef-CT, 
Vanessa Constance Ambrosio (foto). 
Parabéns aos ganhadores!

E a Academia Ph.D 
Sports premia associados

Confira as vantagens oferecidas:
• Área de musculação com equipamentos 

de primeira;
• Amplo horário de atendimento;
• Várias modalidades oferecidas (zumba, 

pilates, funcional) durante todo o dia;
• Uso da Sede Rebouças (que fica a menos de 

uma quadra da Sede Centro da UTFPR) e 
de ampla rede em vários bairros da cidade;

• Disponibilidade de vagas para os depen-
dentes dos associados (esposos, esposas e 
filhos menores de 21 anos).

• E tudo isso por APENAS 35,00* mensais 
por pessoa (plano anual).
Faça uma aula experimental e comece JÁ 

a mudar sua vida para melhor, com mais saú-
de e disposição!

Mais informações e inscrições na Sede 
Administrativa da Assutef-CT ou pelo site: 
www.academiaphd.com.br
* Taxa de custeio.

A Assutef-CT e a 
Academia Ph.D Sports 
renovam a parceria!

Sorteio Dia das Mães

Entrega doações ‘Doe o que não usa mais’

Sorteio Kit Ademilar

Feiras movimentam o Câmpus Curitiba

aconteceram no pátio central da Sede Centro 
do Câmpus Curitiba. Agradecemos a partici-
pação dos associados expondo e a nossa co-
munidade da UTFPR visitando o evento!



PROGRAMAÇÃO 70 ANOS

E foi uma noite espetacular e inesquecível!
A Associação dos Servidores da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (ASSUTEF-CT), foi fundada no dia 26 de junho de 1949, 
quando um grupo de professores e servidores técnico-administrativos 
se reuniram para analisar os interesses comuns das pessoas que faziam 
parte do corpo funcional da Escola. Era o início de uma associação de 
servidores, voltada, sobretudo, para o bem-estar da sua comunidade. 
No ano de 2019, a Associação, como é carinhosamente chamada, come-
mora os seus 70 anos.

E como principal evento dessa comemoração, no dia 28 de junho, 
o tão aguardado baile dos 70 anos da Associação dos Servidores da 
UTFPR foi realizado. O presidente Roland Baschta Junior recepcio-
nou os quase 400 convidados no belíssimo Salão CTB do Santa Mônica 
Clube de Campo. O serviço do buffet ficou por conta da empresa Catrin 
Eventos, que serviu um delicioso jantar.      

E na semana que antecedeu o Baile dos 70 anos aconteceram vá-
rias atividades. O início das comemorações aconteceu no dia 19 de 
junho, quando foi realizada uma confraternização na qual parte da 
diretoria e da equipe administrativa se reuniu para uma foto oficial, 
vestindo a camisa comemorativa especialmente confeccionada para a 
ocasião.

Durante a semana do dia 24 a 27 de junho, aconteceu a exposição 
em comemoração aos 70 anos da Assutef-CT na sala de exposições da 
Sede Centro do Câmpus Curitiba da UTFPR. Foram expostas dezenas 
de fotografias com as mais variadas lembranças de outros tempos, como 
os eventos sociais (bailes e festas adulto e infantil) e esportivos (jogos 
da Ascefraternização / Assutefraternização e Jogos da ASPP), além de 
camisetas esportivas utilizadas em jogos e competições, muitos troféus 
conquistados e canecos do antigo Baile do Chopp. Contamos também 
com o acervo do diretor de relacionamentos e nosso querido pipo-
queiro Didi, que trouxe outras fotos de momentos marcantes de sua 
vida dentro da UTFPR e também de nossa querida associação. Foi 
uma viagem no tempo que permitiu aos visitantes conhecer um pouco 
de nossos 70 anos de história.

No dia 24 de junho (segunda) foi realizado o Minicurso de Cozinha 
Trivial. A diretora de aposentados Nercinda da Conceição carinhosa-
mente ensinou a preparar pratos deliciosos como: feijão, arroz, purê de 
batatas, carne refogada, nhoque à bolonhesa e saladas. Na terça-feira, 
dia 25, os associados e associadas puderam relaxar com a Quick Mas-
sage. Também no final da tarde de terça-feira, houve apresentação do 
coral feminino Boca do Brilho, um dos vários grupos vocais da UTFPR 
Câmpus Curitiba coordenado pela maestrina Priscilla Prutner. 

E um salve para as ganhadoras das 
TVs sorteadas durante o Baile dos 70 
anos! A SmartTV de 49 polegadas foi sor-
teada para a mãe da associada e membra 
da diretoria, Marly Maciel. Já a TV de 39 
polegadas foi sorteada para a associada 
Katia Pinho, professora do Departamen-

to Acadêmico 
de Física.

E ainda fo-
ram sorteados 
ingresso para o 
UCI Cinemas aos associados e pessoas da 
comunidade da UTFPR que participaram 
das comemorações. Os sortudos foram: 
Mairynk Godoi, Vera Lucia Delfino, 
Anna Terezinha Ribeiro Caruso, Elza 
Moreira, Inácia Souza, Jurema Ramos, 
Sandra Tonet e Sergio Moribe.

Durante a parte formal do evento,  presidente Roland entregou as 
homenagens aos últimos 8 presidentes, num momento de muita emo-
ção. Na sequência, o diretor do Câmpus Curitiba, Marcos Flavio de 
Oliveira Schiefler Filho e a vice-reitora da Universidade Tecnológica, 
Vanessa Ishikawa Rasoto, engrandeceram os trabalhos da Assutef-
-CT. A animação ficou por conta da superbanda New York e teve a 
presença dos robôs de led, que empolgaram todos os presentes du-
rante sua apresentação. No meio da festa, aconteceu o tão aguardado 
sorteio das duas TVs, uma delas realizada por meio de uma rifa e outra 
sorteada entre os presentes (ver box). 

A diretoria da Assutef-CT agradece a presença e o prestígio de 
todos!

Presidente Roland Baschta Junior discursa durante a cerimônia de abertura 
do Baile dos 70 anos.

A animação do baile ficou por conta da Banda New York.

Outras atividades dos 70 anos da Assutef-CT
Na tarde de quarta (26), aconteceu uma divertida apresentação 

de Zumba no pátio central da Sede Centro, liderada pela professora 
Fabiana Cordeiro e suas alunas. Na manhã de quinta-feira (27) teve 
atividade para a criançada: filhos de associados receberam orientações 
de higiene bucal, com dicas para tornar o cuidado com os dentes algo 
interessante e divertido. E finalmente, na noite quinta-feira (27), um 
grupo de associados se reuniu na Sede Social para partidas de truco.  

E no aniversário da Asociação quem 
ganhou foram os associados!

Para ver todas as fotos e momentos marcantes dessa comemoração, acesse o site www.assutef.com.br



FIQUE POR DENTRO

GESTÃO RENOVAÇÃO! 2018-2020

Presidente: Roland Baschta Junior (DEPED)
Vice-presidente: Vanessa Constance Ambrosio (EDUTFPR)
1º Tesoureiro: Nelson de Lima Moura (DEMAP)/2º Tesoureira: Marília Alarcon Guidolin 
(DIRPLAD) / 1º Secretária: Vera Lúcia Delfino (Aposentada)/ 2º Secretária: Vilma França 
(Aposentada).

CONSELHO FISCAL

Titulares: Carlos Henrique Mariano ASSAE)/ João Carlos Roso (DAMEC)/ Maria Teresa 
Garcia Badoch (DAQBI)/ Paulo Humberto Ferrazza (Aposentado)/ Walter Hélio de Lima 
Martins (Aposentado)
Suplentes: Carlos Kazuhiko Hara (DEOMA)/ Denise Rauta Buair (DEPED)

DEPARTAMENTOS

Social: Maroly Coletti (Aposentada)/ Planejamento e Investimento: Jorge Carlos Cor-
rêa Guerra (Aposentado)/ Jurídico: Guilherme Gobetti (DESEG)/ Esportes: Rodrigo Deren 
Destefani (DIRPPG)/ Turismo: Maria Joana do Nascimento (DIRPLAD) e Cinthia Marie Ota 
(SEBEN)/ Convênios: Vera Lucia Delfino (Aposentada)/ Aposentados: Ligia de Assis (Apo-
sentada), Anelise Surek (DIBEN) e Nercinda da Conceição de Oliveira Pereira (Aposentada)/ 
Responsabilidade Social: Antonia Colombo (Aposentada)/ Cerimonial: Gilson Eloi Mafuza 
(GABIR)/Relacionamentos: Edivaldo ‘Didi’ Nogueira.

COORDENAÇÕES ESPORTIVAS

Carteado: Luiz Tabajara dos Santos (Aposentado) e Luiz Carlos Frangullys (DEPAD)/ Ciclismo: 
Marly Maciel (DISAU)/ Badminton: Keiko Veronica Ono Fonseca (DAELN/CPGEI)/ Natação: 
Claudio Eugenio Canabrava Barbalho (DAELN)/ Peteca: Sandroney Fochesatto (PROPLAD).

• SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Silva Jardim, 775 - Rebouças | 41 3233-0493 

SEDE SOCIAL

Av. Silva Jardim, 589 – Rebouças

• SEDE CAMPESTRE
Rua Ambrosio Thomazzi, 188 - Sítio Cercado | 41 3349-2613

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Av. Silva Jardim, 589 - Rebouças | 41 3224-5570

Jornal Gestão RENOVAÇÃO! 2018-2020
Projeto gráfico: Fabysom Leonardy Novais
Texto e revisão: Vanessa Constance Ambrosio
Diagramação: Vanessa Constance Ambrosio
Fotos: Larissa Quiarim Blasco, Maria Joana do Nascimento e divulgação
Impressão: Copiadora Copicom / Tiragem: 310 exemplares

Expediente

Confira os dias e os horários:

ALONGAMENTO 
Professora Sirlene 
Segundas e quartas 
Das 12h às 12h50

ZUMBA 
Professora Fabiana 
Segundas e quartas 
Turma 1: Das 13h às 
13h50
Turma 2: Das 17h às 
17h50

Associados(as): ISENTOS 
Não-associados (as): R$ 40,00/mês

Local:  As duas atividades são realizadas na 
Sede Social, localizada na Av. Silva Jar-
dim, 589. 
As inscrições podem ser feitas na Sede Ad-
ministrativa, no Bloco V4 da Sede Centro 
do Câmpus Curitiba, situado na Avenida 
Silva Jardim, 775.

Viagens e passeios: fique atento a programação de Turismo Estique-se e divirta-se:
pratique as aulas de 
Alongamento e Zumba!

O Departamento de Turismo da Assutef-CT, em parceria com a Serra Verde Express e a 
Nichele Turismo, promove os seguintes passeios e viagens:

ENTRE EM CONTATO PARA SABER MAIS
Maria Joana  -  41 3310 4935
Cinthia Marie Ota -  41 3310 4993
assutef-ct@utfpr.edu.br

DESCONTO ESPECIAL
PASSEIO DE TREM NA CLASSE TURÍSTICA • Ida de Trem para Morretes na classe turística.

• Almoço típico incluso com Barreado.
• Retorno rodoviário.

INCLUI

PASSEIO DE TREM PARA MORRETES – PR
22 de setembro (Domingo)
Reservas até 10/09/2019 

APARECIDA – SP
04 a 06 de outubro
Reservas até 15/09/2019
Mínimo de 20 pessoas

SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
12 e 13 de outubro
Reservas até 15/09/2019
Mínimo de 20 pessoas 

PASSEIO ILHA DO MEL 
26 de outubro (Sábado)
Reservas até 18/10/2019
Mínimo de 12 pessoas

BARCO PRÍNCIPE DE JOINVILLE – SC
24 de Novembro (Domingo)
Reservas até 18/10/2019
Mínimo de 20 pessoas

CASCANÉIA – GASPAR – SC
12 de Outubro (Sábado)
Reservas até 20/09/2019
Mínimo de 20 pessoas

MARIA FUMAÇA – CORUPÁ/ RIO NE-
GRINHO – SC – ESPECIAL DE NATAL 
15 de Dezembro (Domingo)
Reservas até 08/11/2019
Mínimo de 20 pessoas

NATAL LUZ – SERRA GAÚCHA
18 a 22 de Dezembro
Reservas até 08/11/2019
Mínimo de 20 pessoas

Mais detalhes sobre cada viagem pode ser encontrada no link:  www.assutef.com.br/confira-as-
-novas-viagens/
Para reservas e adesões: procure a Sede Administrativa pelo telefone 3233-0493 ou Joana, 3279-6809 
ou e-mail: marjoana@utfpr.edu.br


