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CAMINHADA ECOLÓGICA

ENTREVISTA

GESTÃO DE

Sou funcionária pública há 20 anos e oito
meses. Entrei na Prefeitura em Agosto de
1992, como atendente infantil. Fiz concurso para auxiliar de saúde bucal e passei,
iniciei em 2000 esta nova
função no Posto Costeira.

ENTREVISTA

DIRETORIA

ENTREVISTA

MENSAGEM ÀS MULHERES

APOSENTADA

Agradeço ao Miguel, pela oportunidade, e
a confiança e parceria. Acredito que tenho
muito a aprender, e com tudo isso fiz muitas amizades verdadeiras e está sendo
muito gratificante....

Em 2005 o Miguel Nunes me
convidou para fazer parte da
Diretoria da ASPMA. Fiquei
surpresa, pois sou uma pessoa tímida. Aceitei com carinho; participo de reuniões,
eventos e gosto muito de fazer parte desta equipe.
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60 ANOS

O sorteio sempre será realizado com a
















Daniela Kubiak
Dirce Rodrigues Westphalen
Edwige Bonetto
Elisandra Medrado dos Santos
Jorge Teixeira de Lima
Laércio Tolentino da Silva
Luciana Terezinha Filla Silva
Márcia Gadonski Wojcik
Maria Edivina da Cruz
Otília Inês Klamas
Régis Marcel Scheffer Szeliga
Rita Gabriela Rocha
Rosimeri Terezinha de Souza
Terezinha Kociba Zapxon
Zilda Graciano Diniz

presença de um representante da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP), do Fundo
de Previdência do Município de Araucária,
SISMMAR, SIFAR e ASPMA. E uma vez sorteada,
a plaquinha com a matrícula do servidor só retornará na urna após todos terem sido sorteados.

Otília Inês Klamas

O sorteio aconteceu dia 06/03, no saguão da
prefeitura e contemplou os seguintes funcionários:

CASAMENTO

ENTREVISTA
ENTREVISTA

CARREIRA: Começou como Datilógrafa II na época no
Departamento de Educação e Cultura em 1981, e em
18 de Maio fará 32 anos com a função de Assistente
Administrativo.
“Tenho conhecimento do Pró-labore, e sempre fui convidada para participar do sorteio, mas nunca quis ir ver.
Uma amiga disse que eu havia sido sorteada, nem
acreditei! Fiquei feliz da vida, pois pretendo tirar minha
licença prêmio antes da aposentadoria, e o valor vai ser
destinado para o IPTU e vai complementar para a viagem que vou fazer para o litoral na Páscoa.”
HORAS VAGAS: Ouvir músicas e ler
SONHO: Conhecer o Havaí
SONHO DE CONSUMO: Comprar um apartamento
LIVRO: A cabana
UMA QUALIDADE: Sinceridade
UM DEFEITO: Egoísmo
NÃO SAI DE CASA SEM: Óculos
UM PRATO PREDILETO: Barreado
O MELHOR DA VIDA: Amar e ser amado
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Organizada pelos amigos do
Rotary Club de Araucária, a
5ª Caminhada Ecológica
do Companheirismo reuniu
aproximadamente 300 amigos que, entusiasmados com
a bela manhã de domingo,
caminharam 9km, saindo do
complexo de secagem, moagem e armazenamento de
grãos Aleixo Panek até a
chácara do Luís Panek, onde
puderam apreciar um delicioso almoço em ótima companhia. Membros da diretoria
da ASPMA estavam presente e agradecem a agradável
manhã propiciada pelos amigos.

5

GESTÃO DE PESSOAS X RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos é algo retrógrado, ultrapas-

sibilitando um desenvolvimento responsável e

sado e sem nenhuma visão estratégica, sim-

ético, respeitando-se as características individu-

plesmente algo mecanicista que visa única e ex-

ais, construindo e mantendo um ambiente e cli-

clusivamente cuidar da folha de pagamento, de

ma de trabalho propício à motivação, ao bem

contratação dos profissionais numa organiza-

estar e satisfação dos colaboradores.

ção, bem como cumprir formalidades e exigên-

É essencial um gestor com visão sistêmica, tra-

cias legais.

balho em equipe, bom relacionamento interpes-

Gestão de Pessoas é uma revolução de mentali-

soal, capacidade empreendedora, planejamen-

dade, quebra de paradigmas da forma como o

to, capacidade de adaptação e flexibilidade, lide-

trabalhador é enxergado enquanto pessoa que

rança, criatividade, iniciativa e dinamismo. En-

pensa, que tem sentimentos e uma vida fora da

fim, precisamos de gestores e não de chefes.

organização. Gestão de Pessoas possui a subli-

Sem polemizar, mas no intuito de esclarecer, a

me função de humanizar as organizações,

nomenclatura é o que menos importa, pois o es-

abrangendo participação, capacitação, envolvi-

sencial é que haja a capacidade de enxergar as

mento e desenvolvimento do bem mais precioso

pessoas como um diferencial, retendo os talen-

que é o Capital Humano. Deixou de ser simples-

tos e deixando de lado a visão de pessoas como

mente a área burocrática tornando-se o agente

um mero “recurso”, buscando o bem comum e a

principal de transformação atuando estrategica-

satisfação do coletivo.

mente e com isso trazendo resultados efetivos
nessa mudança cultural.
Na administração pública o Capital Humano é o
grande diferencial para o pleno atendimento das
necessidades da população. Para isso é muito
importante o investimento nas pessoas que
compõe os mais diversos setores públicos, pos-

Gestão de Pessoas ou Recursos Humanos???
Façam suas apostas!
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Soeli do Rocio Nunes Lechinhoski
Tantas coisas passam pela nossa cabeça ao
longo dos anos...Tantas coisas acontecem de
modo diferente daquilo que pensamos, imaginamos, planejamos...
CARREIRA: Em Março de 1980, cursando o
último ano do Magistério, aos 17 anos, comecei
a trabalhar como professora na Escola Alderico
Zanardini Ozório. O contrato era CLT. Em
01/03/88, fui nomeada ao cargo de professora
normalista efetiva no primeiro concurso realizado em Araucária. Trabalhei sempre meio período. No final de 88 ocorreu a primeira eleição de
diretores: grande conquista para a Gestão democrática. Fui eleita diretora da Escola Marcos
Freire. Em 1997 fiz o curso de estudos Adicionais na área de Deficiência Mental no Instituto
de Educação, em seguida cursei Pedagogia e
até agora são três especializações:
* Educação Especial e Inclusão;
* Educação Especial; Síndrome e Deficiências/
Conduta Típica;
* Psicopedagogia.
Mais um concurso agora como Pedagoga, novos desafios...

Agora sim, 50 anos de idade e 33 anos de serviço finalmente APOSENTADA... do primeiro
padrão. Mas, com um novo desafio pela frente:
compor a Equipe de Ensino Fundamental da
SMED, nesta nova gestão.
AMIGOS: muitos! É injusto citar nomes, mas os
especiais sabem quem são...
FAMÍLIA: amor, segurança... Tudo...
HORAS VAGAS: Leitura
LIVRO: O castelo de Inverno de Jhon Boine
SONHO: Conhecer Roma
SONHO DE CONSUMO: Uma casa nova
NÃO SAI DE CASA SEM: Batom
UMA QUALIDADE: Sinceridade
UM DEFEITO: Estressada
PRATO PREDILETO: Todos
DIFICULDADE: Superação...Deus...
PARAR??? Só quando "DEUS" quiser...

7

TERESINHA CORTELINE SCHERER

Nasci no Estado do Rio Grande do Sul,

parceria com Rafael Paraná.

mas desde o ano de 2000 passei a residir no

Portanto, só tenho a agradecer as pesso-

Paraná, Estado que escolhi para residir e traba-

as deste abençoado Estado que me acolheram,

lhar e assim estar junto de meus dois filhos, que

sempre com muito respeito pelo meu trabalho e

aqui fixaram residência.

muito carinho pela minha pessoa.

Ao chegar aqui prestei concurso público
em Campo Magro, Curitiba e Araucária.
Optei por exercer a função de pedagoga
em Araucária desde 21 de agosto de 2003, passando pelas Escolas: Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, Profª Maria Aparecida Saliba Torres, Profª Terezinha Mariano Theobald,
Irmã Elizabeth Werka e Profª Egipciana Swain
Paraná Carrano, onde fixei vaga em 2006.
Desde o ano de 2010 exerço o cargo de
diretora eleita, atualmente na 2ª gestão a partir
deste ano de 2013.
Nossa Escola possui o seu próprio Hino,
escrito e gravado pela Profª Roseli Moteleski em

Meu compromisso é corresponder à confiança recebida com dedicação e responsabilidade.
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Maria Regina dos Santos Tazoe

Maria Ivanilda Palhano Grillo
Professora com formação em Magistério, graduada em Pedagogia, e especializada em Deficiência Mental e Transtornos em Condutas Típicas.
Trabalho a 24 anos no Município de Araucária, sendo 17 anos na Escola Municipal de Educação Especial Agrícola Pe. José Anusz. Tive a
oportunidade de ser eleita pelos segmentos desta Unidade Escolar pelos anos de 2008/2009,
2010/2012 e 2013/2015 sempre com o compromisso de desenvolver um trabalho coletivo e participativo, priorizando a organização escolar com
muito respeito a todos os envolvidos para juntos
realmente ter uma gestão democrática efetiva.

Ingressei na Prefeitura de Araucária, em 1992,
com meu primeiro padrão na Escola Elírio. O segundo padrão também consegui fixar nesta mesma escola. Gosto da comunidade e do grupo de
trabalho, que são os motivos pelos quais permaneço aqui. Quis ser diretora para fazer um trabalho diferenciado, sempre valorizando as diferenças, com ética e responsabilidade, alicerçada por
uma gestão democrática. Depois de muito tempo
na direção e com o apoio do grupo, acredito estar fazendo um bom trabalho. O que me entristece é o fato de não termos a nova sede da escola,
apesar de todas as reuniões, reinvindicações realizadas, pois as administrações que passaram
não demonstraram ter interesse na construção
do prédio. Iludindo a comunidade escolar, prometeram o que não cumpriram mostrando a falta
de consideração com os profissionais e a comunidade. Nesta nova gestão administrativa, aguardamos um posicionamento diferente.
Agradeço a todas as professoras, pedagogas,
cozinheiras e serventes pelo apoio e seu maravilhoso trabalho, pois a direção só funciona se o
trabalho é feito em conjunto.
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de trabalho disponíveis, e continuamos recebendo menos que os homens pelo mesmo trabalho realizado.
Acreditamos na força e na capacidade da mulher, pois quando a família esta passando por dificuldades, é ela quem luta para vencer os obstáculos, levanta o seu companheiro e seus filhos,
fortalece toda a família.
Nós mulheres somos fonte de vida e de energia,
lutamos até o fim por aquilo que acreditamos, defendemos a paz, o amor e a justiça.
Queremos trabalhar ao lado dos homens, com
direitos construindo uma sociedade mais justa e
mais humana.
Por sermos apaixonadas por tudo o que fazemos, acreditamos que o mundo pode e será ainAs comemorações do 08 de março estão mundialmente vinculadas às reivindicações femininas
por melhores condições de trabalho, por uma vida mais digna e sociedades mais justas e iguali-

da melhor com a força da mulher.
Que Deus abençoe e ilumine todas as mulheres...

tárias. Essa luta é antiga e contou com a força de
inúmeras mulheres que nos vários momentos da
história da humanidade resistiram ao machismo e
à discriminação.
No Brasil, a mulher vem cada vez mais se destacando, começamos em 1932 com a conquista do
direito ao voto e em 2010 elegemos a primeira
mulher presidenta.
Hoje somos 97 milhões de mulheres no Brasil, ou
seja, 51% da população, sendo que 40% das
nossas famílias são chefiadas atualmente por
mulheres. A taxa de desemprego feminino vem
caindo, mas ocupamos apenas 45% das vagas

Belquis de Fátima Ferreira
Secretária Municipal de Assistência Social
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VILA ROMANA: Quem não sabe aceitar as pequenas falhas das mulheres não aproveitará suas grandes virtudes.

A GRACIOSA: Eu, que sou filho da mulher mais guerreira deste mundo, sei muito bem o quanto a
mulher é importante na vida de um homem.
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FADA MADRINHA: Mulher ... Palavra tão simples que contem significados tão grandes!
Mulher... não precisa de uma data para que nos lembremos de sua sublimidade todo dia é dia da mulher!

LOJA SANTISTA: Mulher... símbolo de amor, perseverança e desprendimento. Guerreira, amiga, emotiva, carinhosa, dedicada .... poderia
escrever aqui milhares de adjetivos... mas eles todos se traduzir em uma só palavra: Mulher.

O BOTICÁRIO: A história da mulher é a história da pior tirania que o mundo conheceu: a tirania do mais fraco sobre
o mais forte.
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LOJA PARANÁ: Aquele que conheceu apenas a sua mulher, e a amou, sabe mais de mulheres do
que aquele que conheceu mil.

VANILDA COSMÉTICOS: As mulheres existem para que as amemos, e não para que as compreendamos.
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Regina Maria Maia Padilha
CARREIRA: Iniciei em 1998 como professora leiga, na Escola
José do Patrocínio, fui uma das primeiras professoras na
época. Retornei aos estudos e conclui o magistério. Nesta
época eu já era casada e tinha três filhos. Meus pais e meu
marido que me deram apoio e cuidaram das crianças para
que eu pudesse estudar. A demanda na escola foi crescendo,
então mudamos para outro espaço maior, onde estou atualmente. Antes era chamado de Vespertino Pimpão e atendia
do pré ao oitavo ano, e foi municipalizado como Escola Municipal Thomas Coelho. Trabalhávamos com dualidade administrativa: Vespertino Pimpão e Escola Thomas Coelho. Trabalhei com ensino regular por 10 anos, com ensino Especial
25, 19 na Escola Joelma do Rocio Túlio. Como diretora estou
duas gestões consecutivas, fiquei uma gestão fora e atualmente estou como diretora, hoje com a escola nova com o
nome de Arnaldo Maia (in memorian), que foi funcionário da
Escola como Inspetor de alunos, e foi um dos primeiros fundadores da comunidade. (se emociona em falar do pai). Gos-

to muito do que eu faço, acredito na educação
de qualidade e o ser humano aprende sim, lógico dentro de sua limitação, e nós temos que acreditar, e o
professor faz a diferença.
SONHO: Continuar a carreira com garra e me aposentar com
saúde, e continuar ajudando as pessoas.
SONHO DE CONSUMO: Uma casa melhor do a que eu tenho.
UM LIVRO: O mundo de Sofia
PROGRAMA DE TV: Jornal Nacional.
O MELHOR DA VIDA: É poder estar ajudando e aconselhando as pessoas a transpor as barreiras encontradas por eles.
NÃO SAI DE CASA SEM: bíblia que é a minha bússola, é um
acalento para minha vida para direcionar o nosso trabalho.
UMA QUALIDADE: Amor pelo próximo e muita paz.
UM DEFEITO: Não gosto de explicar duas vezes a mesma
coisa, e a pessoa persiste fazendo errado.
PRATO PREFERIDO: Macarronada.

MENSAGEM PARA AS MULHERES
“Não desistam dos seus sonhos, vão atrás que são capazes, porque nós mulheres somos guerreiras e quando acreditamos nós conseguimos”.

HORAS VAGAS: Vendo Natura, Boticário e Avon.
SONHO: Conhecer Fortaleza
SONHO DE CONSUMO: Comprar um Eco Sport
LIVRO: A vida sempre vence
O MELHOR DA VIDA: Ter amigos e paz de espírito
UMA QUALIDADE: Sinceridade e Amiga
UM DEFEITO: Sempre tenho razão
PRATO PREDILETO: Lasanha
NÃO SAI DE CASA SEM: Rezar
Marilene Fernandes

CARREIRA: Faz 21 anos que trabalho na Prefeitura, 10
anos como Educadora Infantil, 8 anos como professora
na casa da criança na Secretaria Municipal de Assistência Social, e atualmente estou como coordenadora na
casa da criança Davi.

MENSAGEM PARA AS MULHERES
“ Que as mulheres lutem como eu lutei, fiquei viúva e criei meus três filhos sozinha, sem depender
de homem nenhum...”
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60 anos
Valdomiro e Antônia
60 anos de casados dia 07/02/2013
Vocês não mudaram nada. Aliás,
o amor entre vocês parece até ter
aumentado. Parabéns!
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O amor permanece além do tempo,
vocês são a melhor prova disso,
pois foi através do amor que se uniram,
construíram família,
formaram um lar abençoado,
lutaram juntos em busca de melhores dias para todos,
e agora é hora de comemorarem as bodas de ouro,
Já disseram que tudo passa,
mas o amor e a fé permanecem,
e vocês graças a Deus,
se alimentam dessas duas coisas,
e contam com o companheirismo um do
outro.
Que Deus continue abençoando-os unindoos no amor e no companheirismo...

MAIS INFORMAÇÕES:
3642-4155
E EM NOSSA PÁGINA NO
FACEBOOK

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DIA 24 DE ABRIL

