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Concursada como Atendente Infantil há 18 anos, tenho uma filha linda de 19 anos, sou
formada em Secretariado e Gestão Pública, e sempre querendo aprender mais e mais,
gosto muito de sair, conhecer lugares, teatro, amo dançar,etc.
Atualmente estou no Programa Adolescente Aprendiz e ministro aulas de Rotinas
Administrativas, ética e Cidadania e Qualidade de Vida, procuro sempre inovar as minhas
aulas, amo o que faço e amo meus alunos.
Sou associada na ASPMA há 16 anos, e sempre digo que é o trabalho da noite, pois é a
minha segunda casa. Conheço o Miguel faz 10 anos, fui fazer um empréstimo, e como ele
sempre faz com os associados, com toda sua simpatia me
ouviu e falou da estrutura da associação, e é assim até
hoje: uma amizade duradoura.
Estou como Diretora Administrativa da ASPMA, e enquanto
membro da Diretora creio que somos uma equipe onde
trabalhamos muito, comento sempre que quando temos
disponibilidade e queremos fazer algo não precisamos ter
um nome de membro da diretoria.
Fui conhecendo a associação e me envolvendo nos trabalhos que o Miguel enquanto
Presidente vem administrando. Ano passado estávamos na chácara e ele falou que ia
deixar a chácara “a menina dos olhos”, e assim aconteceu: reformou os dois salões,
construiu a lanchonete e reformou o campo de futebol que está todo iluminado.
Este ano foi muito especial para mim, pois o Miguel deu-me liberdade para organizar,
juntamente com a equipe, o Concurso da Mais Bela Aposentada que foi um sucesso.
Na semana do servidor 2012 o Miguel delegou tarefas para toda equipe, e eu fiquei na
responsabilidade de cuidar com muito carinho das Apresentações Artísticas, que foi lindo
saber que temos servidores públicos talentosos. E também com toda a equipe o tão
famoso Concurso o Mais Belo Servidor e a Mais Bela Servidora 2012, que posso dizer
todos são ganhadores, por aceitarem o convite de suas secretarias e pela coragem e atitude, não posso dizer que foi
perfeito, pois sempre tem um acerto aqui e outro ali, mas o evento foi maravilhoso.
Estou feliz por fazer parte da ASPMA, e agradeço o Miguel por sempre me dar esse voto de confiança.
Izabela Maria Calizário
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SORTEIO DO PRÓ-LABORE
Este espaço é dedicado ao sorteio mensal do
Pró-Labore que é a taxa retribuída pelas
prestações dos valores recolhidos pelo
administrador da Prefeitura de Araucária, que
vem sendo sorteada para os participantes. Isso,
desde que foi criado o decreto nº 23.774/2010
que regulamenta a forma de rateio.
Confira os sorteados do mês de Outubro:
Claudete Dugs Portes, Ione Maria Newmann, Conceição Aparecida Costa
Carvalho, Marli Nogueira da Silva, Janete Araújo Amaral, Elizangela Rode, Yasmin
Nabozny, Ana Maria Jankowski de Carvalho, Sergio Soczek, Eclair Alves de
Oliveira, José Roberto Fontes, Jasira Gonçalves, Eli de Lara e Josicléia Jarbas de
Oliveira.
Sorteados do mês de Novembro:!
Arlete Guriski, Divalda Moraes, Rogério Thomazi, Jair Santana, Valmir Ribeiro,
Jean da Silva, Marizete Formaio, Leila de Maraes, Rafael Torquato, Eliete
Cordeiro, Denise Guimarães, Vitória Luczyszyn, Cayra de Oliveira, Giovanny
Cocicov e Luis Candeo.

CONSTRUINDO NOSSA REVISTA
A revista associar, vai entrar na sua 12º edição, para poder continuar informando nossos
associados dos fatos e relatando os acontecimentos de cada mês, estamos fazendo uma
enquente sobre o que você sócio gostaria de ver ou ler nas próximas revistas.
CURIOSIDADES

CHARGES

RECEITAS

DICAS SAÚDE E
BELEZA

ENVIE SUAS SUGESTÕES PELO SITE DA ASPMA: aspmapr.gov.br , FACEBOOK:
www.facebook.com/aspma.assocservmunicaraucaria OU E-MAIL: aspmapr@hotmail.com
e Telefones 3642-7796 / 0800643-7796

Depois do mês de outubro ser marcado pela
campanha de mobilização para prevenção do
câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa,
agora é a vez dos homens. O mês de novembro é
internacionalmente dedicado às ações relacionadas
ao câncer de próstata e à saúde do homem. O mês
foi escolhido pois o próximo sábado (17) é o Dia
Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.
O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no
mundo e o de maior incidência nos homens. As
taxas da manifestação da doença são cerca de seis
vezes maiores nos países desenvolvidos.
Cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem
em homens com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de
mortalidade reduzidos. No Brasil, é a quarta causa de morte por câncer e corresponde a 6% do
total de óbitos por este grupo.
4

5

3

ABERTURA SEMANA DO SERVIDOR

A abertura da
Semana do Servidor
foi realizada dia 19 de
Outubro às 20 horas e
contou com a presença
do Prefeito Albanor Zezé,
Presidente da ASPMA
Miguel Nunes e representantes de
todas as secretarias participantes
do evento. Para agitar a festa
contamos com a animação da
Banda Xeque Matt.
4
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CANDIDATOS A MAIS BELO(A) SERVIDOR(A)
Uma das modalidades mais esperadas da Semana
do Servidor 2012 é a eleição do mais belo e mais
bela servidora da Prefeitura Municipal. Os desfiles
foram realizados na chácara da ASPMA dias 22 e 26
de Outubro, e contaram com a participação de
uma equipe de jurados conceituados.!
No primeiro contato dos participantes com o
público, cada um desfilou caracterizado de acordo
com sua função, e falou um pouco sobre o que faz
em seu departamento, explicando como funciona
sua secretaria.
Já na segunda etapa os candidatos desfilaram com
traje de gala.!
A ASPMA elaborou uma enquete para que todos
possam votar no participante que considera mais
belo. Para participar da votação acesse o site da
ASPMA: www.aspmapr.org.br . O site aceita um
voto por computador por dia, vote de quantos
computadores e quantos dias quiser. O resultado
será divulgado dia 30 de novembro no baile do
chopp no clube de campo.
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1° BAILE DO CHOPP
DIA 30 DE NOVEMBRO ESTAREMOS REALIZANDO A FESTA DE ENCERRAMENTO DA
SEMANA DO SERVIDOR E O PRIMEIRO BAILE DO CHOPP DA ASPMA.
O EVENTO MARCA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA
SEMANA DO SERVIDOR.
LOCAL: CLUBE DE CAMPO
HORÁRIO: 19:00 HORAS
INGRESSOS: R$ 12,00 COM DIREITO A UMA CANECA, APENAS
NA SEDE DA ASPMA, NAO SERÁ VENDIDA NO LOCAL.
OBS: CADA ATLETA E ASSOCIADO TEM DIREITO A COMPRAR 3
CANECAS ATÉ O DIA 26/11 APÓS ESTA DATA ESTARÁ LIBERADO PARA
OS DEMAIS SERVIDORES.
VAMOS COMEMORAR O DIA DO SERVIDOR COM MUITA ALEGRIA, O SHOW VAI FICAR
POR CONTA DA BANDA FAMA.

Informações na sede da ASPMA, Rua Raimundo Suckow, 129- Centro, ou pelos
telefones: (41) 3642-4155/(41)3642-7796
6
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XADREZ/TRUCO/BOLA-8
ANIVERSARIO
DE 15 ANOS

Nos dias 20 e 21 de outubro
realizamos os torneios de
Truco, Xadrez e de Bola 8
com super talentos, as
partidas foram pensadas,
trabalhadas, até a finalização
com os campeões respirando
aliviados pelas conquistas.
Ambos os
eventos,prestigiado pela
presença das mulheres,
enriqueceram a Semana do
Servidor 2012.
Parabéns a todos os
participantes, e organizemse melhor pois a mulherada
tomará conta das atividades.

7

FUTSAL

Os jogos de Futsal da Semana do Servidor já estão a
caminho da segunda fase, com previsão para final
nos dias 12 e 13 de novembro. As secretarias
parecem bem animadas e competitivas. As partidas
estão acontecendo de acordo com as tabelas
divulgadas, no Ginásio de Esportes do CSU, venham
prestigiar e torcer.
As equipes participantes são as seguintes
secretarias: SMAD/ SMFI A e B, SMGP, SMPL, SMSP A e
B, CÂMARA e SMEL masculino e SMED B, SMAS/SMAG,
SMSA, SMPL/SMUR/SMOP, SMGP e SMAD feminino.

8

VÔLEI 4X4

As disputas pelo vôlei, tanto
masculino como feminino foram
bastantes acirradas. Desde o
início dos jogos notou-se o
equilíbrio entre as equipes e
grande disputa na modalidade.
Depois de algumas
desclassificações devido a
W.O, que acontece quando um
ou os dois times não
c o m p a r e c e m p a r a j o g a r,
classificaram 12 (doze) times,
entre masculino e feminino para
a próxima fase. As finais serão
no Ginásio da Escola Archelau,
de 19 a 23 de novembro.
Os times classificados são:
SMEL, SMSP A e B, SMAG/
SMAS, CÂMARA e SMED
masculino e SMED A, SMGP,
SMSA, CÂMARA, SMAS/SMAG
e SMSP feminino. venham
prestigiar sua secretaria.
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FUTEBOL 7

Os jogos de Futebol 7 são
realizados no campo do CSU
apartir das 18:00 horas como
havia sido estabelecido nas
tabelas.
Foram inscritos 21 times,
juntando masculino e feminino.

Desses dez, foram
classificados para
segunda fase: SMAS/
SMAG, SMPL/SMUR/
SMOP B e C, SMSP A
e B e SMSA no
masculino e SMSA,
SMED A e B, e SMPL/
SMUR/SMOP
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MÚSICA E INTERPRETAÇÃO

As apresentações de música e interpretação aconteceram dias 22 e 26 de
Outubro, na chácara da ASPMA. Confira os participantes e as músicas que cada
um interpretou.
SMUR/SMPL/SMOP- Valderes e Simone- Música: ‘Wave’ de Tom Jobim
SMMA/SMCT- Marcos Antônio ( Mohan) e Matheus Henrique- Música: ‘You and
me’ de Soja
SMSP 1- Gidalto Vaz e Miriã- Música: ‘Índia’ de Roberto Carlos
SMED- Deodato Meira- Música ‘Tunai’ de Frisson
SMSP3- Eduardo Neves Fagundes- Música ‘Romaria’ de Elis Regina
SMEL- Ângela Maria e Gabriel Padilha- Música ‘Como eu quero’ de Kid Abelha
SMED- Dayse Pamplona- Música ‘Eu sem você’ de Paula Fernandes
SMSP 2- Cleverson Padilha e Adair Aparecido- Música ‘Tocando em frente’ de
Almir Sater
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TEATRO

A etapa contou com a participação das secretarias de Segurança Pública,
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação.
As apresentações foram maravilhosas, muito divertidas e educativas com perfil de
conhecimento profissional.
Parabéns aos participantes.

9
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

No dia 25 de Outubro às 16:00 horas aconteceu
no Museu Tindiquera a abertura das exposições
de artes visuais e artesanato. O evento contou
com a presença da Secretária da SMGP Rhuanita
Drodz e a Primeira Dama e Secretária da SMAS,
a Sra Uriema Rita Ehlke Gomes, além dos
participantes que apresentaram seus trabalhos.
A exposição dos trabalhos permanecerá no
Museu até dia 25/11.
Também prestigiaram a abertura os alunos do
programa adolescente aprendiz.
Compareçam para prestigiar os trabalhos.
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CASAMENTO
CASAMENTO

No dia 03/11 o casal
Sanderson e Carmen
oficializaram sua união
em grande estilo no
salão verde da chácara
da ASPMA.
Eles e os convidados se
divertiram com o baile de
máscara.
Parabéns e Felicidades
ao novo casal.

14
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CONHECENDO O SERVIDOR
Meu nome é WUESLEI FABIANO DA COSTA, tenho orgulho em dizer que sou Guarda
Municipal de nossa Cidade desde 2003. São nove anos de dedicação a essa corporação
que tanto tem feito pela segurança de nosso Município, durante esses nove anos muitos
foram os cursos de formação e qualificação voltados para a área de segurança, todos
ofertados pela SENASP/MJ – Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério de
Justiça e pela SENAD/MJ – Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do ministério da
Justiça, Sou bacharel em Direito, formado em 2009 pela FACER –
Faculdade Educacional de Araucária, tive a honra de ser
aprovado pelo exame da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
em 2010 pelo concurso 2009.3, sou pós-graduando em Direito Tributário e Processo
Tributário pela UniCuritiba, já desempenhei as funções de Supervisor Operacional
no início dos trabalhos, em 2010 fui convidado a ser diretor do Departamento de
Assuntos Sobre Drogas, setor esse de extrema importância para nossa segurança,
pois trabalha no combate à criminalidade pelo viés da prevenção envolvendo toda a
comunidade nesse processo, em 2011 fui convidado para assumir o Comando Geral
da Guarda Municipal, onde tive a melhor experiência profissional de minha vida,
porque trabalhar com um grupo que é totalmente comprometido com a população
de Araucária só pode resultar em grande satisfação para qualquer profissional.
Só tenho a agradecer a Deus e a todos os colaboradores da Gloriosa Guarda
Municipal pelas experiências vividas no desempenho de nossa, necessária e bem
executadas, função de aumentar a segurança pública em nossa Cidade.
MEUS FILHOS, MINHA VIDA, OBRIGADO DEUS PELA EXPERIÊNCIA MARAVILHOSA
DE SER PAI, E PRINCIPALMENTE DE SER PAI DESSAS CRIATURINHAS LINDAS QUE
AMO TANTO E FAZEM MINHA VIDA VALER A PENA....!!! AMO VOCÊS MEUS FILHOS!

!"#$%&'
Errata: na Edição passada
publicamos o nome errado da
aniversariante, o correto é:
Fabiane. Ela comemorou seus 15
anos tão esperados, com sua
família e convidados no salão
verde na chácara da ASPMA no
dia 11 de Agosto de 2012.
A ASPMA agradece pela
preferência do local para
comemoração do evento. A festa
foi comemorada com muito
glamour e alegria. !
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OUVINDO A SERVIDORA
“A Semana do Servidor já faz parte da minha
programação de fim ano. Virei atleta. Ganho muitos
hematomas, poucos jogos, mas faço muitos amigos;
passo a conhecer melhor até as pessoas com as quais já
havia me acostumado no dia a dia, apenas
superficialmente.
Juntamos livros, revistas, brinquedos, roupas, alimentos...
d a n ç a m o s ,
interpretamos... pedimos
sangue! Uau!
Virei cantora, quem diria?! Interpretei Tom Jobim num palco.
Arrasamos, eu e minha companheira Valderes... recebemos muitos
aplausos. Ah! Os amigos da plateia, eles são mesmo fantásticos.
Aliás, o que seria de nós todos, novos atletas e artistas, sem a
plateia.
Ser expectadora das competições é uma das grandes satisfações dessa super Semana. Muito
eletrizante, amigos na passarela, parceiros nas gincanas, conhecidos dos dois lados dos campos de
jogos. Engraçada a sensação, todos em campo fazendo parte de
uma só equipe, a equipe dos servidores de Araucária, e torcer por
um dos lados, paradoxalmente, jamais significou torcer contra a
equipe oposta. Ganhamos sempre!
Ufa! É muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, dá
trabalho, exige alguma dedicação, mas recompensa. Alimenta-nos
com a certeza de fazermos parte de algo realmente grande e
muito, muito especial. Algo que construímos todos juntos.
Não posso dizer que não sinto uma certa nostalgia, um certo vazio pela proximidade do fim das
atividades. Estou torcendo muito pra que o mundo não acabe em 21 de dezembro, já que ano que
vem estarei ainda mais preparada pra participar dessa deliciosa confraternização que tanto mexe
com todos nós colaboradores do município.
Através dessa integração estamos construindo um espaço
realmente importante de descoberta e aperfeiçoamento, tanto de
nós mesmos como dos nossos colegas.
Um abraço especial aos integrantes da minha equipe, pela
paciência... insistência.
Agora a espera pelo
encerramento, e alguns
receberão troféus, outros medalhas ou menções honrosas... mas
ainda que não tenhamos atingido um lugar no pódio, há uma
certeza: somos todos campeões!
Parabéns aos organizadores e a todos os participantes.” Palavra
da servidora Simone Aparecida Marques.
14
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15 anos
Dia 29 de Setembro Bruna Ponzoni comemorou seus 15
anos em alto padrão na chácara da ASPMA.
A festa contou com a participação de amigos e
familiares. A decoração foi toda confeccionada por sua
mãe Cassiana Ponzoni.
Muitas felicidades!
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GINCANA
Neste ano a SEMANA DO SERVIDOR, que a ASPMA realizou,
organizamos quatro Gincanas Sociais:1º brinquedos e roupas; 2º livros
e revistas; 3º alimentos e a 4º doação de sangue. Parabéns a todas as
Secretarias participantes pelo empenhoe e pela grande arrecadação de
produtos. Destinação – Os volumes recebidos forão destinados
prioritariamente para
as entidades: o sangue ficou com o
HEMOBANCO, orgão que colheu as doações, os livros e revistas foram
para a BIBLIOTECA PÚBLICA, os alimentos para a entidade SKNOOR
(Creche da Comunidade do Tupy) e as roupas para a casa lar FAVI.
Quanto aos brinquedos o Sr. Paiva como já conhecido de todos pelo
brilhante trabalho de papai noel e promotor de festas para as crianças
recebeu os brinquedos arrecadados pela campanha.
As pontuações serão divulgadas no dia do encerramento da SEMANA
DO SERVIDOR dia 30 de novembro no CLUBE DE CAMPO.

TABELAS DE PLANOS DE SAÚDE
O Plano é com co-participação de 20% em consultas
e exames, onde os procedimentos de alto custo não
poderá ultrapassar R$ 50,00 por evento.
A ASPMA, em parceria com a UNIMED CURITIBA
oferece a você associado, o melhor plano de saúde
do mercado comercializado pelo Grupo Vital.
“PLANO FLEX”. informações 3642-7796
FAIXA
UNIMED

ENF.OB

ENFER

APTO. OB

APTO

00-18

145,06

93,55

174,19

104,82

19-23

160,52

107,47 197,77

106,77

24-28

166,48

112,86

204,30

134,32

29-33

203,95

146,55 264,06

192,81

34-38

212,11

153,89 273,92

202,47

39-43

237,41

176,68 350,96

277,87

59+

663,91

560,38 708,62

628,00

FAIXA
AMIL

ENF.OB

APTO OB

ENFER

APTO

00-18

88,79

147,99

77,20

103,30

19-23

115,43

192,38

100,36

134,29

24-28

126,97

211,63

110,39

147,71

29-33

138,40

230,68

120,33

161,01

34-38

152,25

253,74

132,36

177,11

39-43

167,48

279,12

145,59

194,82

44-48

216,05

360,07

187,81

251,32

49-53

248,46

414,08

215,98

289,01

54-58

310,58

517,60

269,98

361,27

59+

529,12

881,83

459,96

615,49

Plano Estadual com co-participa;cão - Medial 300
Demonstrativos de valores.
44-48
314,86 246,35 365,14
291,78
Dependentes legais: conjuge e filhos
49-53
388,22 312,34 474,93
399,23 Co-participação em consulta:R$ 15,00
Co-participação em exames: de R$ 5,00 a R$ 30,00
$#()*)+#,-./.#01#2334+#1)5*-.#6)1)#0-.#)#6.17)#/0#(8*09):#50*0#/.#.55)6;.<=)>#
54-58
422,94 343,56 507,55
431,14 Quando o atendimento for feito na Rede Amil, não
haverá cobrança de co-participação.

8º Encontro Anual dos Associados da aspma
Venha comemorar o!
aniversário de 31 anos da ASPMA!!
Show com a Banda Fashion!
Dia 14 de dezembro, às 19 horas, no
Ginásio Joval do Parque Cachoeira

Você deseja ser o ganhador de um NISSAN MARCH com 6.500KM e de muitos
outros prêmios?!
Informe-se com a ASPMA: 3642-7796
Patrocínio:

Realização:

!

! Os Servidores Públicos da Prefeitura que ainda não são sócios da ASPMA e desejam concorrer aos
prêmios que serão sorteados na confraternização de final de ano, poderão se associar até o dia 16 de outubro,
$#()*)+#,-./.#01#2334+#1)5*-.#6)1)#0-.#)#6.17)#/0#(8*09):#50*0#/.#.55)6;.<=)>#
recolhendo
3 mensalidades
! e se comprometer a permanecer afiliado por no mínimo 6 meses.

!

!

Mais informações, entrar em contato com a ASPMAL, das 09:00 às 17:00, pelos telefones: (41) 3642-7796

