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30 ANOS DA ASPMA
PRESIDENTES
A Associação dos Servidores da Prefeitura do Município de Araucária- ASPMA foi fundada em
31 de agosto de 1981, por uma comissão eleitoral de funcionários, que deu posse para o então
primeiro presidente. O principal objetivo da ASPMA era ser uma espécie de cooperativa
subsidiada por recursos dos próprios associados, que iriam contribui com um valor de CR$ 100,00
(Cem Cruzeiros). Como o valor foi considerado muito alto para época, Inácio Mikos, membro da
comissão teve a ideia de cobrar um percentual sobre o vencimento
básico de cada associado. Com a aprovação do presidente, decidiu-se
então cobrar 1% sobre o vencimento de cada associado.
Para os associados o valor ficou acessível, porém para a Associação não
dava para bancar as despesas básicas, e como tinham que montar estrutura para atender aos
servidores, compravam e muitas vezes não podiam pagar. Mudaram de endereço várias vezes
tentando a sobrevivência e mesmo assim, viviam sob muitas dividas.
Em 1986 foi eleito Ivo Padilha, sócio-fundador que ajudava como voluntário o ex-presidente Felix
Incot. Padilha assumiu tendo conhecimento das dificuldades da associação desde o início.
Como não possuíam sede própria, dependiam de parcerias com a Prefeitura Municipal, que ajudava no pagamento do aluguel.
Como na época registravam-se os maiores índices de inflação, ficava muito difícil de honrar compromissos com os fornecedores
e manter a sede. Por isso, com a ajuda dos voluntários, Padilha buscava recursos extras através de
promoções e bingos.
Para ajudar os sócios em suas necessidades básicas, a ASPMA mantinha convênio com mercados e
farmácias, além de uma cooperativa que vendia os alimentos com um preço mais acessível e
disponibilizava cerca de duas toneladas de carne bovina e suína direto do produtor.
Padilha conta que como pegou a entidade desde o início, foi muito difícil, pois o começo sempre é
mais complicado, não havia recursos e nem muitos sócios. “A ASPMA era uma criança que
tínhamos que ensinar a andar, e que agora nos gratifica em saber que essa criança já está adulta e
sendo bem orientada a passos firmes.”diz.
Além da amizade com os sócios e companheiros de trabalho da época, Padilha ficou com um
sentimento de dever cumprido, aprendeu muito e considera que sua parcela de trabalho ajudou no
progresso da associação.
Em 1989 seu mandado acabou, e Padilha decidiu que não iria se candidatar mais, estava cansado e
não via muitas pessoas ao seu lado para continuar com o trabalho.
No ano de 1990 o presidente eleito foi Rubens Cabrini, que ficou no cargo por um ano.
Em 1992 Osvaldo Souza Poly foi eleito a presidência da Associação, e ocupou o cargo por 10 anos.
(Não se tem informações no arquivo sobre a presidência de Rubens Cabrini e Osvaldo Souza Poly,
e os mesmos não se disponibilizaram a dar entrevistas. O espaço da revista esta aberto para ambos
os depoimentos futuramente).
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A DIRETORIA DA ASPMA
Em 2002, Miguel Nunes foi
eleito ao cargo de presidente
da ASPMA. Segundo ele, na
época a associação passava
por uma crise financeira, com
saldo negativo de R$ 320 mil
e com a experiência vivida
pelas gestões anteriores, pediu
aos associados uma semana
para o inicio da suas
atividades e usou esse período
para verificar tudo o que
r e a l m e n t e h av i a , d e s d e
material, documentação,
equipamentos, dívidas etc.
U m a s e m a n a d e mu i t o
trabalho e enfim Miguel pode
começar a atender os
associados, ajudando-os em
tudo que lhe era de alcance.
Enfrentou diversos problemas,
principalmente financeiros,
mas com muito trabalho em
2007 adquiriu um consórcio
com a Caixa Econômica
Federal, no valor de R$200
mil. No pagamento da 9°
parcela, foi contemplado e
além do valor da carta
recebeu a correção monetária
e juros no valor de R$24 mil.
Mesmo com a contemplação

a ASPMA decidiu não
comprar nenhum imóvel até a
liquidação de todos os débitos,
que aconteceu em março de
2010.
Já com as dividas quitadas,
utilizou a carta do consórcio
para o investimento em um
i m ó ve l q u e s u p r i s s e a s
necessidades da Associação,
foi quando apareceu um
imóvel no Jardim Iguaçu, a
apenas algumas quadras da
Prefeitura Municipal.

Como não foi utilizada a
Carta de Crédito na época da
contemplação, os juros e
correção foram correndo,
então quando da aquisição do
bem, o valor total era R$248
mil, porém o imóvel em
questão estava R$285 mil. O
restante do valor foi
pago em duas vezes.
Uma entrada no
valor de R$10.000,00
para a regularização
dos documentos, e
mais uma parcela de
R$27 mil na
assinatura e entrega
das chaves, que
aconteceu em
Outubro de 2010.

Para adaptar o imóvel às
necessidades
da
ASPMAforam necessárias
algumas reformas, que logo
ficaram prontas, e no dia 24
de janeiro de 2011 a ASPMA
iniciou o atendimento em sua
nova sede.
No geral, os associados
ficaram impressionados com a
nova estrutura, além do
conforto, a região escolhida
para a sede é de muita
tranqüilidade e acessibilidade.
“Na sede também
conseguimos manter o curso
de informática e criamos uma
sala privativa para o
atendimento especifico dos
associados
que
procuram.”emplica Nunes.

Confira na próxima página
uma entrevista em que o
presidente nos conta um
pouco de sua experiência com
a ASPMA.
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CONHECENDO O PRESIDENTE
A Associar entrevistou o atual presidente
Miguel Nunes, 48 anos e um filho.
O que fazia antes de assumir a
presidência da ASPMA?
MN - Sou concursado como Agente de
Segurança, mas ja fiz dentro da prefeitura
diversas atividades,. Fui instrutor de xadrez com
o projeto nas escolas para professores e alunos
e também, em comunidades carentes. Nos anos
de 1993 e 1994 trabalhei na Secretaria de Cultura
e Esporte, na época entregava de bicicleta todas
as correspondências para os outros setores.

Por que resolveu se candidatar para o cargo?
MN - Fui diretor de Esporte e Cultura da entidade em 1996 e
1997, e vendo a forma que era administrada a associação,
resolvi ser candidato porque percebia que muitas das ações
praticadas hoje poderiam ter sido colocada em prática
anteriormente mas nao via a funcionalidade, como a
informatização e facilidade de liberação de vendas no
comércio, incentivo as atividades esportivas, etc.

Candidatou-se quantas vezes até realmente ser
eleito?
MN - Fui candidato por duas eleições, 1998 e 2000. Foi um
aprendizado, também me ajudou a conhecer como pensavam
os associados. Fui eleito em 2002.

O que fez com que você não desistisse diante de
tantas dificuldades?
MN - Tenho por mim que quando se está a frente de uma
entidade que tinha a grandeza de seus associados, não se
podia deixar de ver o sonho de um grupo de pessoas ir a
falência sem fazer nada, ficando de braços cruzados. Como já
tinha sido candidato por duas vezes, naquele momento não
pensei nos problemas da entidade, apenas dialoguei com
meu grupo da época e resolvemos assumir a
responsabilidade de dar uma nova vida à ASPMA.

Nos conte um pouco dessa sua trajetória com a
ASPMA, alguns momentos marcantes, crises...
MN - Eu sempre digo que apesar de eu não ser nenhuma
pessoa bonitinha (risos), o que eu mais contribuí para a

Desde que assumiu, qual foi a maior dificuldade que

associação foi com algo que eu posso dizer que tenho e faço

enfrentou?

muito bem, que é ser simpático, ter muita paciência, saber

MN - Na verdade, quase tudo é uma dificuldade, claro que no

ouvir os problemas das pessoas e dar uma solução para os

momento que estamos atravessando é bem mais confortável,

nossos associados que nos procuram nas suas necessidades.

principalmente porque quitamos todas as dívidas que

Os momentos marcantes foram as reformas na chácara,

assumimos. Muitos podem não entender o porque se levou

realização das atividades esportivas, atender as necessidades

tanto tempo para normalizar esta situação, mas ela se deu

do ser humano e a criação de espaço para que eles possam

pela razão da mensalidade da época nao ser suficiente para

passar momentos de lazer.

manter nem as obrigações administrativas físicas e pessoais.
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CHÁCARA DA ASPMA
Desde 2004 a associação vem
investindo na chácara,
localizada no Campina da
Barra, que estava em um estado
de total abandono. Era difícil,
até mesmo para fazer um
churrasco pois não havia local
adequado para isso. Pensando
em acabar com essas situações,
fo i f e i t a , e m 2 0 0 4 , u m a
ampliação na churrasqueira ao
ar livre, essa ampliação hoje é
conhecida como o salão
Laranja, no início o salão era
realmente como uma
churrasqueira, com as laterais
abertas, porém haviam muitos
mosquitos, principalmente
durante o verão, pensando nisso
foi colocado vidro em toda a
sua volta, fechando totalmente
o salão. Concluído, o ambiente
é locado em todos finais de
semana para festas e eventos
onde nossos associados podem
receber amigos e familiares.

Além do salão Laranja, outros
dois salões foram construídos
para a utilização dos sócios. O
salão Verde comporta 160
pessoas, e conta com um palco
para shows e apresentações. A
cozinha com fogão industrial,
geladeira e freezer também
facilita bastante a utilização do
espaço.
Em dezembro foi concluída a
construção do novo salão, com
churrasqueira, ampla cozinha, e
vários itens para o lazer como
mesas de sinuca, truco, xadrez,
entre outros.
Pensando no lazer, a ASPMA
i nve s t i u t a m b é m e m u m
parquinho para as crianças e
um campo de futebol que já
sediou alguns campeonatos
entre os associados. O campo
está sendo reformado
novamente para melhorar ainda
mais a qualidade da grama e de
sua estrutura.

FAÇA VOCÊ TAMBÉM SUAS FESTAS NA ASPMA!
Desde que foram
construídos os salões,
muitas festas já foram
realizadas na
associação, destacando
casamentos,
aniversários, chás de
bebê, festas de 15 anos
e muitos outros
eventos.

6

NOVO SALÃO

No ano, 2011, um novo salão foi construído na
chácara da ASPMA para melhor atender os
associados. Com um espaço de 208m", o ambiente
acomoda cerca de 80 pessoas, com o conforto de
dez mesas e cadeiras artesanais em madeira,
ventiladores de teto, quatro mesas com bancos de
concreto na área externa, um completo bar, com
churrasqueira, geladeira, freezer, fogão e forno
elétrico.
Para o lazer dos associados o novo salão foi
equipado com quatro mesas de sinuca, sendo duas
oficiais, uma mesa de truco, uma de xadrez, uma
de pebolim e sistema de som. Com isso, a ASPMA

realizará torneios de sinuca e truco, com excelente
premiação, toda ultima sexta- feira de cada mês,
iniciando em março.
Os associados e acompanhantes podem ainda
desfrutar de aulas de dança de salão que
acontecem toda sexta-feira das 19 às 21 horas no
novo salão.
Com conforto, segurança e ótima iluminação, o
local possui um horário diferenciado, podendo ser
utilizado de segunda a sexta-feira, das 17 às 23
horas, por qualquer sócio, sem necessidade de
agendamento. Em breve, também abriremos aos
fins de semana.
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ENCONTRO ANUAL ASPMA
associados. Entre esse
prêmios destacou-se um
carro e uma moto zero KM.

O 7° Encontro Anual dos
Associados da ASPMA,
organizado pela entidade em
parceria com o Paraná Banco
e a Caixa Econômica
Federal, reuniu cerca de 2
mil associados.
O evento foi realizado no dia
16 de Dezembro, no Ginásio
Joval no Parque Cachoeira.
Segundo o presidente da
ASPMA, Miguel Nunes,
foram gastos para a
realização
da
confraternização R$148 mil
reais em estrutura, show e
aquisição de260 prêmios que
foram sorteados para os

To d o s o s p a r t i c i p a n t e s
acompanharam passo a passo
os sorteios, e alguns ate
marcaram os números
sorteados.
Os ganhadores dos prêmios
principais são os funcionários
da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Laertes Gober,
presenteado com um GOL
G5 zero KM, e Cleunice
Capote, ganhadora da moto
Dafra 150cc zeroKM.
A festa ficou ainda mais
animada após o sorteio do
carro, quando o sortudo
Gober deu seu depoimento e
festejou com sua família e
amigos ao som da Banda
Fashion que veio de Curitiba
e agitou a festa até meia
noite.%

Mais de 260 prêmios sorteados
!"#$% &'% ($% )*++,% '% ($*%
$,-,% .'+,/% ,(-+,0% 123%
4+5$6,0% 7,+*$% &60-+68(6&,0/%
'9-+'% -'"':60,+'0/% % 7,;<'0/%%
;'"*&'6+*0/% 7'++,% &'% 4*00*+/%
"*:*&,+*0% &'% +,(4*0/% % $696%
0=0-'90/% 0,90% *(-,$,>:,0/%
+ ? & 6 , 0 /% % : ' 9 > " * & , + ' 0 /%
),$4(-*&,+'0/%'%,(-+,0@
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7º Encontro Anual dos Servidores

Festa dos aposentados FPMA
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Laertes Gober foi o sortudo que
ganhou o carro
confiante. A cartela
escolhida foi a de
numero 1972, que agora
é considerado o seu
número de sorte.

Laertes Gober, (56) é sócio da
ASPMA a mais de 18 anos.
Sempre foi aos eventos anuais, e
até já tinha sido comtemplado,
mas com prêmios menores.
Uma tarde reuniu-se com alguns
amigos do trabalho e foram até a
sede da ASPMA para buscarem
as cartelas. Pegou um número
qualquer pois não estava muito

No dia da festa Laertes
estava mais esperançoso
que ia ganhar algo, mas
não que seria o grande
prêmio.
Ficou concentrado
acompanhando todo o sorteio,
número a número, mas os
prêmios foram acabando e com
eles a esperança de Laertes. No
ultimo e maior prêmio, o carro
GOL G5 0Km, já não havia mais
esperanças, mas mesmo assim o
motorista não deixou de
acompanhar. E ao ver que faltava
apenas um número para

preencher a cartela, tendo mais
q u at ro p e s s o a s n a m e s m a
situação o coração acelerou, o
nervosismo era grande, e quando
sortearam seu número, a emoção
tomou conta, Gober não se
conteve e saiu pulando, muitos
amigos de trabalho e familiares
vibrando junto e o abraçando.
“Alguém tinha que ganhar, dessa
vez fui eu. Mas não deixem de
acreditar e no próximo sorteio
estarei torcendo por cada um de
vocês!”,diz Laertes
Como o sortudo já possuía um
carro, deu o prêmio para a filha,
Carolina Gober, 18 na noite de
Natal. Laertes conta que a filha
se emocionou muito e agora está
em processo de habilitação para
poder desfrutar de seu presente.

Cleunice Capote Levou a MOTO

Cleunice Afonso Capote da Silva,
(35) conta que é sócia da ASPMA
desde que entrou para trabalhar
na Prefeitura de Araucária, há 13
anos. Sempre prestigiou as festas
promovidas pela associação, mas
ganhava apenas os brindes dados
a todos os sócios, nunca foi
sorteada.
Mas dessa vez acreditou que havia
chego sua hora. Por conta da sua
mudança de residência deixou
para buscar a cartela apenas dois

dias antes de acabar. Para dar
sorte escolheu o numero da nova
casa para a cartela. Cleunice
acredita que o número 242 foi
que deu sorte. Pouco antes de ir
para a festa, brincou com um
colega de trabalho falando que se
contentava com a moto e deixava
o carro para ele. O carro seu
colega não ganhou, mas sobre a
moto ela estava certa!
Seu nome apareceu entre os
possíveis ganhadores quando foi
sorteado o 18° dos 20 números
totais do sorteio. “Apareceu o meu
nome e de outra pessoa, e então
sortearam o número 24 que era o
meu. Foi muito emocionante, pois
estava lá em cima, as meninas
começaram a me abraçar e eu não
conseguia descer. Todo mundo me
mandando torpedos. Na hora

você não enxerga nada, não
acredita.” diz Cleunice.
Em junho de 2011 Cleunice
conversou com o presidente da
ASPMA a respeito dos sorteios,
pois ficavam duvidosos uma vez
que a urna era transparente e o
numero sorteado era o mesmo da
matricula dos sócios. “Agora o
método do sorteio e a organização
do evento melhoraram muito. É
muito legal quando falam o seu
nome ou de algum colega, todo
mundo fica torcendo. Espero que
continue assim” conclui.
A sortuda não possui habilitação
para pilotar a moto, por isso
preferiu vendê-la, pagar umas
contas e guardar o restante para
dar entrada na casa própria que é
seu grande sonho.
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SEMANA DO SERVIDOR
A Semana do Servidor do
ano de 2011 foi um sucesso
d ev i d o a o n ú m e ro d e
participantes-1600
servidores.
A abertura das atividades foi
no dia 26de Agosto.
Gincana, jogos e
a p r e s e n t a ç õ e s
artísticas,for mavam a
disputa. Dentro dessas
modalidades várias
atividades, como futsal,
vôlei, basquete, tênis de
mesa, xadrez, truco, bola 8,
atletismo, salda a distância,
arremesso de peso, teatro,
dança, mágica, poesia, caça
ao tesouro e muito mais.
A gincana arrecadou um
total de 1,5 toneladas de
alimentos, além de livros e
revistas, que foram
encaminhados a APMI,
escolas e CMEIs de
Araucária. A ASPMA
acredita que a arrecadação
aumente nos próximos anos
do evento que agora é parte
do calendário anual.

Os Preparativos para 2012 já começaram
A Semana do Servidor
de 2012 começa em
outubro e será um
pouco mais curta que
a do ano passado. O
encer ramento está
previsto para o fim do
mês de novembro.
Algumas modalidades
espor tivas como o
basquete e o atletismo em geral foram
retiradas das atividades. Os mais

procurados como futebol, futsal, vôlei,
tênis de mesa, dança e as gincanas
continuam no calendário. Por isso
preparem seus atletas, que este ano
promote.
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Júlia Gonzales Poly comemorou ao lado de
seus pais, Carlos Poly (repórter fotográfico da
Secretaria de Governo) e Kelly Lopes
Gonzales (professora da rede estadual de
ensino), e mais 70 convidados, seus seis
aninhos com uma festa com tema de
Bailarina no Salão Verde na Chácara da
ASPMA.
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FESTA DOS APOSENTADOS

“O Fundo de Previdência
Municipal é Autarquia
Municipal (FPMA), com
autonomia administrativa,
técnica e financeira, com
personalidade jurídica
de direito público,
d e s t i n a d o
especificamente aos
programas de
previdências em favor
dos servidores
públicos do Município
de Araucária.” É
regulamentado pela
L e i mu n i c i p a l n °
1493/2004.
O
Fundo
de
Previdência é
responsável
pelas
aposentadorias, pensões e
b e n e f í c i o s. A t u a l m e n t e é
administrado por dois conselhos,
o Administrativo e o Fiscal. O

C o n s e l h o
Administrativo é o
que delibera, e é
composto por nove
membros. O Fiscal
tem função de
fiscalizar o destino de
verbas e benefícios, e é
composto por cinco
membros.
Hoje o FPMA atende cerca de
600 aposentados, e a cada mês,
quase 20 funcionários se

aposentam, assim atendendo
cada vez mais pessoas.
Desde 2009, o FPMA faz um
evento anual para que todos os
aposentados se reúnam e
festejem juntos. Em
2 0 1 1 o e ve n t o
aconteceu no dia
02 de dezembro e
reuniu 300
aposentados e
s
e
u
s
acompanhantes,
no restaurante
Alban. Para a
locomoção, a

Viação
Tindiquera
disponibilizou um ônibus. A
festa começou as 11 horas com a
chegada dos convidados. Os
c o nv i d a d o s fo r a m
recebidos com alguns
brindes e já foram
diretamente para um
almoço e logo após
começou o bingo com
cerca de 120 prêmios,
como televisores,
microondas e muitos
outros. Depois de toda
a animação do bingo,
todos se divertiram
muito no baile com a
banda Chaleira Preta
O evento teve o patrocínio da
Caixa Econômica Federal, do
Banco do Brasil, e o apoio da
ASPMA.
O Encontro de 2012 já começou
a ser organizado. Preparem-se!
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Vem aí o 1º Concurso da ‘Mais bela
Aposentada da ASPMA’
Um concurso inédito vai eleger a
aposentada mais bela da ASPMA, com
premiação para as três primeiras
colocadas, e de brindes para todas as
participantes.
As inscrições para o concurso iniciam no
dia 13 de fevereiro e podem ser feitas na
sede da associação, na Rua Raimundo
Suckow, 129- Centro, ou pelos telefones:
(41)3642-4155 ou (41)3642-7796.

REGULAMENTO:

O Concurso que tem a intenção de eleger a aposentada mais bela e simpática da ASPMA, acontecerá no Salão
Verde da chácara da ASPMA, no dia 14 de abril as 19h00.
As inscrições iniciam dia 13de feveireiro e irão até 23 de março, na sede da ASPMA, Rua Raimundo Suckow,
129- Centro. de segunda a sexta- feira, das 09h00 às 17h30 ou pelos telefones: 3642-4155/ 3642-7796.
As inscritas participarão de três ensaios, que se realizarão no salão verde da chácara da ASPMA nos dias 02, 05 e
09 de abril.
Confira o regulamento do concurso:
1- Da Participação;
1.1- O concurso será dividido em categorias, conforme a faixa etária das candidatas.
1.2- Só poderão participar as aposentadas que forem associadas da ASPMA.
2- Da inscrição;
2.1-As inscrições ocorrerão no período de 13 de fevereiro á 23 de março.
2.2- As inscrições podem feitas na sede da ASPMA ou pelos telefones: 3642-4155/ 3642-7796.
3- Da avaliação
3.1- O julgamento será realizado por um júri indicado pela Comissão Organizadora.
3.2-Os Critérios a serem avaliados serão:
-Simpatia
-Beleza
-Elegância

BODAS DE CEREJA
Waldomiro Gomes Pereira e Antônia Ribeiro
Pereira
Completaram no dia 07/02/12, 59 anos de casado.
As famílias Gomes, Ganzer, Siqueira, Almeida, Gober e Pereira são
ramificações desse casal que já vive em Araucária há 40 anos.
Que as bençãos de Deus estejam sempre presente na vida deste
casal!
É o que desejam seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos.
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seja mais um sócio da aspma
Ser sócio da ASPMA garante muitas vantagens. Acesso aos
convênios realizados com muitos comerciantes em
Araucária; à contratação de plano de saúde com
descontos; às linhas de empréstimo com taxas de juros
inferiores a praticadas no mercado. Cursos de informática,
aulas de dança de salão, entre outros benefícios.
Há ainda a possibilidade de usufruir de toda a infraestrutura presente na chácara da ASPMA localizada no
bairro Campina da Barra, assim como a filiação com a
ASPP (Associação dos Servidores Públicos do Paraná) para
usufruir de toda sua estrutura. No final de ano, o associado tem a oportunidade de participar de uma
confraternização, concorrendo a inúmeros prêmios.
documentos necessários para a filiação, Rg, CPF,
Contra-Cheque, Comprovante de Endereço, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento,1 foto tamanho
3X4, Nomes dos dependentes e data de nascimento, Valor da Taxa de Filiação: Salário básico até R$ 1.500,00,
Taxa de 2% sobre o salário. Salário básico acima de R$ 1.500,00:
R$ 30,00 (Nenhum associado paga mensalidade superior a R$ 30,00, Após a assinatura da filiação, todos os
benefícios podem ser utilizados, sem carência.
Filiar-se a ASPMA é muito fácil. Basta comparecer munido dos documentos citados na sede da ASPMA, na
Rua Raimundo Suckow, 129, Jardim Iguaçu.

FÁBIO CESAR DOS SANTOS
Em momentos como esse não há palavras para descrever todo o
sentimento de luto que a Associação junto da família tem passado.
Infelizmente, o relógio da vida terminou para nosso querido Fábio. O
rapaz de 35 anos que cuidava das instalações elétrica com um grande
sorriso no rosto e uma aura enorme faleceu no dia 04 de fevereiro.
Fábio que estava presente em todos nossos eventos, sempre contando
suas histórias, disposto a ajudar qualquer um, deixou marcado em nós um
pouquinho de si e levou de cada um dos associados e funcionários da
ASPMA um pouquinho também.
Afinal, como dizia o grande Chaplin, “Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e
não nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós.” Fábio foi um
desses.
Em nome dos funcionários e associados, a ASPMA deseja à família e amigos próximos que
Deus ilumine o caminho dos que ficam e ajude no desafio da superação.
Nosso querido Fábio já está seguro nas mãos d'Ele, observando e como sempre, cuidando de
todos lá de cima.
Essa é a homenagem da ASPMA ao nosso querido amigo.
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ARAUCÁRIA, 122 ANOS

A
região
conhecida
inicialmente como Tindiqüera
ou Freguezia do Iguassú
comemora no dia 11 de
Fevereiro seus 122 anos de
emancipação.
O nome Araucária surgiu por
sugestão
do
Dr.
Victor
Ferreira do Amaral, sendo
decretado em 11 de fevereiro
de 1.890 a municipalidade da
região que devido ao grande número de
imigrantes poloneses, italianos e alemães,
teve um surto de progresso.
Toda esta história está registrada em
documentos, fotos antigas e estudos, mas
também reside na memória de quem fez e
ainda faz a cidade.
Afinal, não é apenas em casas e plantações
que se constrói a história de uma região.
Uma multidão, talvez anônima, talvez não,
ali transitou ou viveu, construiu muito
mais
que
u m

muro, deixou sua marca, algo que será
passado à seus descendentes como uma
história de vida e amor. Afinal, quantos
casais apaixonados as ruas dessa cidade
não viram? Quantos corações partidos?
Quantos filhos que nasceram? Pessoas que
morreram? Famílias se alegraram? É a
história de vida de cada cidadão.
Pode ser que um dia os documentos
sumam, mas o rastro da história dessa
cidade, do que ela fez e foi para seus
morados, nunca
vai desaparecer.
D i e y n e ,
professora
de
história frisa que
“A
história
também
reside
na memória das
pessoas,
que
ouvem e levam os

fatos adiante”, ou seja, ela nunca morre!
Araucária é assim para gente, uma cidade
que presenciou histórias de vida e que ao
menos tempo, criou novas histórias e
marcou a cada morador que ali viveu. O
aniversário não é só da cidade, é de todos
nós araucarienses que vemos nossa cidade
aos poucos crescer e ganhar foco. Os 122
anos é de vocês!
Uma homenagem da ASPMA para a cidade
de Araucária e seus ilustres moradores!

