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Sempre trabalhando na Secretaria de
Saúde, nos primeiros dois anos prestando serviços na secretaria e a sete
trabalhando na Estratégia Saúde da
Família (ESF) do quadro urbano onde transporto funcionários das unidades de saúde para realizarem visitas
em domicílio, os quais trabalham
com prevenção em saúde. Durante
esses nove anos de trabalho como
motorista, tive a felicidade de conhecer inúmeras pessoas, fazer várias
amizades, entre elas com o Miguel
da ASPMA, pessoa esta, que sempre
está com as portas da associação
abertas e pronto a te receber e ajudar da melhor forma possível, sem contar a simpatia das colegas que
lá trabalham. Durante todo esse tempo de filiado na

ASPMA e gostar de esportes tive a
oportunidade de representar a entidade em competições promovidas pela
ASPP, o que culminou com o convite
do presidente Miguel para compor a
diretoria de esportes na organização
dos jogos dos servidores, que aconteceu no ano passado e foi um sucesso. Com isso só tenho que agradecer
a confiança em mim depositada e dizer que sempre estarei disposto a colaborar para que cada vez mais a associação cresça de mãos dadas com
seus filiados.

Gilmar Dudek
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Um pouco de dinheiro a mais, pode ser uma conta a
menos, não é mesmo? Confira quem foram os sortudos
que levaram o Pró-labore do mês de Abril. Além dos
quatro entrevistados a lista de sorteados contou ainda
com: Patrícia Andretta; Paulo Roberto Wille; Adriana
Gonçalves; Sirlei Kremer Luiz; Daniele Aparecida de
Carvalho Medina; Rosangela Sales de A. Gonçalves;
Tania Berte; Veronica Maria Gabriel; Cristiane Perretto;
Sandra do Carmo Torquato de Souza; Silvana Elisa de
Morais Schuber.

Roberto Hideo Seima

Juraci de Fátima R. Camargo

Funcionária pública e sócia
da ASPMA há vinte anos,
atualmente esta na função de

Ficou
sabendo
pelos
amigos da escola, dois
dias após o sorteio,
quando foram dar os
parabéns por ter ganhado,
então foi conferir no site da
prefeitura para ter certeza.
“O valor veio em boa hora,
pois nesta época tem
seguro,
IPVA, IPTU.
Tinha conhecimento do
Pró-labore, pois algumas
pessoas da escola já
tinham sido sorteados.”

Inspetora de alunos. Ficou
sabendo que foi sorteada
pela sobrinha Evelyn, nem
acreditou, logo ligaram da
ASPMA
para
fazer
a
matéria, ainda assim entrou
no site da Prefeitura para
garantir e ficou muito feliz
em ser uma das sorteadas.
Não sabe o que vai fazer
com o valor recebido. Sabia
do Pró-labore pois o esposo
Antônio Camargo, que é
aposentado, foi sorteado
duas vezes.

Sueli Ortiz Novinski

Atendente Infantil desde 1991,
trabalha na Escola Aleixo Grebos.
Ficou sabendo por uma amiga que
viu no site da Prefeitura e foi ver se
era verdade. “Veio em boa hora,
pois comprei um carro, e com este
valor vou pagar a primeira parcela!”

Sebastiana Lúcia de Paula

Aposentada e sócia da ASPMA desde 1987, não sabia nada sobre o
Pró-labore. “Fiquei muito feliz! Veio
em boa hora, pois com o temporal
que deu, descobriu toda minha casa
e tive que fazer conta na loja de
material de construção. Graças a
Deus não vou ter que atrasar as
contas”.
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Eu sou Cláudio Cassiano Morales, sou
professor da rede particular na década de 80 e
atuando nas escolas estaduais e municipais
desde os anos 90. Minha formação é nas ciências humanas (filosofia, pedagogia e teologia)
e ciências exatas (Matemática e ciências) e
pós-graduação em metodologia da educação
superior e educação especial e inclusiva. Atuai
durante todos estes anos como representante
ativo junto aos sindicatos dos Professores
APP e SISMAR e membro do conselho escolar, conselho fiscal junto as unidades educacionais.
Tenho como ideal a qualidade e firmeza de minhas ações e de estar a serviço da
comunidade educacional incondicionalmente.
Durante todos estes anos fui observando, aprendendo com as pessoas e contribuindo para construir o respeito aos direitos
humanos, a vida em comunidade, o conhecimento como passaporte para a cidadania.
Como reconhecimento desta trajetória,
no final do ano de 2012 foi conduzindo a função de diretor escolar para o triênio de 2013 a

2015. Amigos, vizinhos, pais, alunos e colegas
de profissão, igualmente tiveram influencia para que eu aceitasse mais este desafio.
(compromisso).
Acredito nesta dimensão: de coordenador, articulador, propositor.
Tendo como principio a gestão democrática, a organização comunitária o respeito
às lideranças, as parcerias com a sociedade
organizada, as decisões comunitárias e o bem
comum. Os valores humanos, a gratidão, a
solidariedade e a cidadania com certeza é o
que faz a diferença para a função a que por
ora me proponho.
Neste momento agradeço a toda minha equipe que me apoia e a qual eu respeito
e me honro e também a todos da equipe do
governo municipal que eu procurei e fui muito
bem atendido em nome da unidade escolar
Prefeito Aleixo Grebos.
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Depois de nascer em Cerro Largo, Rio
Grande do Sul, migrar ainda criança para
Quatro Pontes, no oeste do Paraná e depois
para Curitiba na juventude para estudar, o
professor Henrique Rodolfo Theobald veio
para Araucária em 1992 para assumir o cargo
de professor conquistado por concurso
público. Com histórico de militância no movimento estudantil e em movimentos comunitários, logo passou a participar do movimento
sindical como representante da escola e em
1995 foi eleito Presidente do SISMMAR. Fez
parte da diretoria do sindicato dos professores
por 9 anos. A militância sindical o levou a
participar ativamente da criação do Fundo de
Previdência Municipal, do qual foi Conselheiro
nas primeiras gestões, assumindo sua presidência por dois mandatos. De 2005 a 2008 foi
Diretor Geral e depois Secretário da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, onde
participou do maior programa público de
qualificação profissional do país numa parce-

ria público privada entre o Município, a
Petrobrás e o SENAI, resultando na qualificação de 13 mil trabalhadores, na criação de duas escolas do SENAI e de uma escola do
SESI. Em 2012 foi eleito Diretor da Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade, função que
desempenha atualmente.
Formado em Filosofia pela PUC/PR e
Mestre em Educação pela UFPR, Henrique
Theobald também é professor de diversos cursos da FACEAR, onde faz parte do Conselho
de Ética como representante da área sóciofilosófico-antropológica.
Em todo percurso de sua vida pública,
Henrique Rodolfo Theobald sempre foi militante político, pois acredita que as condições de
vida das pessoas dependem das decisões políticas. Nessa perspectiva conduziu boa parte
do processo que levou ao PCCV dos Servidores Municipais de Araucária, a partir do Magistério, apoiando a formação do SIFAR e a extensão do PCCV a todo o funcionalismo municipal. Também a criação do Fundo de Previdência com independência e controle dos servidores foi uma luta conduzida pelo Professor
Theobald, como é conhecido.
Oriundo das colônias alemães, aprendeu que o associativismo/cooperativismo é o
principal princípio de organização das pessoas
em torno dos interesses comuns, por isso é
associado da ASPMA, participa de suas atividades e usufrui de seus benefícios na medida
de suas necessidades.
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Giane Simone de S. Chicoz

Olga Andrea Kocholy

Sueli T. da Silveira

Ana Maria Barbosa

Celso Rodrigues

kelly Cristina O.
Gomes

Carine Domingues

Elieser Cordeiro
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Lilian Inês da Silva

Maria de Fátima Oliveira

Edineia de Souza

Edna Rosário

João Baptista de
Almeida

José Padilha
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Para falar de minha vida profissional como
Funcionário Publico, devo iniciar contando de meu
primeiro emprego, onde foi que recebi toda a base da
minha formação profissional. Posso dizer que neste
local de trabalho (uma frutaria na cidade de Campo
Largo), aprendi sobre a pró-atividade, assiduidade,
fidelidade, motivação e tantas outras coisas. A partir
deste emprego tive a oportunidade de iniciar a faculdade de Administração, por esta tive então outras
experiências maravilhosas em empresas de grandes
representações comerciais no mundo todo. Quando
aconteceu o concurso no ano de 2010, enxerguei a
chance de mudar totalmente minha vida profissional,
mas não acreditava na chance de alcançar se quer
uma vaga, foi quando DEUS me surpreendeu me fazendo então passar no concurso de Fiscal de Obras
em primeiro lugar. Muita sorte posso dizer, muitas
bençãos de DEUS. Foi então que o medo tomou conta de mim, já que trabalhava em uma empresa de
venda de eletrodoméstico, e tinha recebido recentemente a oferta de coordenar equipes de todo o Paraná, sendo assim, enfrentei uma decisão difícil pois
tinha uma rotina totalmente dinâmica, desafios diferentes todos os dias. Foi quando fui convocado pela
prefeitura e nomeado no dia 21 de fevereiro de 2011.
Iniciei o trabalho de fiscalização das roçadas no município, coordenando, monitorando, fazendo previsões, atendendo a população.
Pela forma com que venho desenvolvendo
meu trabalho, e com a mudança de Secretário na
SMOP, recebi uma oportunidade e vejo como um
grande desafio Coordenar o Departamento de Manutenção - SMOP, onde atendemos mais de 200 prédios públicos, entre eles: escolas, CMEIs, Centro de
Saúde, Casas da Criança e todos os outros departamentos externos ao Paço Municipal. Hoje nosso departamento conseguiu através do secretário de obras
(Clodoaldo Pinto), digo que é através do secretario
pois, ele quem paga do bolso o nosso programa, que
gerencia todas as atividades de manutenção. Sendo
assim, a unidade (Escola, CMEIs, etc...), que neces-

sita de uma manutenção abre uma chamado online, e
no mesmo momento recebemos o chamado, filtramos
a necessidade, coordenamos a urgência e atendemos dentro de uma programação das equipes. Minha
responsabilidade no departamento, além de fazer a
gestão de contratos de prestação de serviços, estão
incluídas compras, visitas técnicas junto aos demais
colaboradores. Posso dizer com toda certeza, que
hoje com menos ainda de três anos de trabalho na
PMA, tenho o maior orgulho de fazer parte deste departamento, e equipe, que com muito afinco e responsabilidade, tem trabalhado para que os prédios
públicos estejam funcionando em condições de trabalho aos demais colegas de outras secretarias. Me
acho um cara de sorte: no ano passado fui sorteado
no sorteio de final de ano da ASPMA, mas como o
regulamento diz para estarmos na festa para recebermos o premio, não recebi a geladeira, pois não estava presente. Este ano no mês de ABRIL, mais uma
vez a sorte sorriu pra mim e ganhei uma bela cesta
de páscoa, mesmo não sabendo que tinha sido contemplado pela ASPMA. Através de um colega de trabalho que me avisou liguei na sede da associação, e
segundo alguns funcionários da Associação, mesmo
não tendo direito a cesta recebi a mesma, que serviu
para presentear nesta data, uma criança que mora
próximo a minha residência a qual não tinha condições de comprar chocolates. Para finalizar, gosto
muito da associação e assessoria que a mesma me
da, cada vez que ligo ou visito a sede. O que gosto
de sentir é o amparo e a empatia dos funcionários, já
que quando buscamos a associação, sempre é porque temos algum problema, dos diversos tipos, desde
um problema de espaço para comemorar junto com a
família uma data especial, um aniversário, ou até
mesmo um problema de ordem financeira, tudo isso
sei que posso contar com a associação e seus funcionários, mesmo que passando por momentos difíceis, por muitas complicações pessoais, o importante
de tudo é que na essência, a associação é sim uma
grande força e fundamento quando necessitamos de
uma mão amiga.
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Tenho alguns projetos: vou fazer uma viagem que está programada há muito tempo para a
Suíça, na casa da minha irmã, e lá pretendo fazer
alguns cursos ligados a artes.
Agradeço a Deus em 1° lugar, a família,
colegas, e aos amigos que acreditaram em mim
nesta longa caminhada.”

Funcionária Pública desde 1982 é auxiliar
de Enfermagem. Trabalhou no Posto Santa Mônica
por dois anos, foi convidada para fazer o primeiro
curso de Técnico de Odontologia do Paraná pela
Fundação Caetano Munhoz da Rocha. Nesta época estava grávida. Trabalhou muitos anos no Posto
de Saúde Boqueirão, Posto de Saúde Costeira,
Saúde da Mulher e do Idoso e por último na Escola
Especial Joelma, na APAE e Escola Agrícola.
“Aprendi que é muito importante acreditar
no que se propõe a fazer, muitas pessoas me ajudaram e nunca deixei de acreditar nelas.
Trabalhei na comunidade, participei de
muitos eventos e aprendi a trabalhar em equipe e a
ouvir. Gostaria de dizer aos meus colegas que foi
muito importante conhecê-los, fiz muitas amizades
verdadeiras que contribuíram para o meu crescimento.
Nestes últimos seis anos que trabalhei na
Escola Joelma, tornei-me uma pessoa melhor, tanto profissional, pessoal e espiritual, porque fez a
diferença, pois lá me identifiquei muito com os alunos, e ganhei muitos netos que me chamam de
vovó, pois são puros de alma. Lá adaptei o aprendizado de todo esse tempo de trabalho.
A família está muito contente, mas sabem
que a mãe não vai parar em casa. Os colegas estão felizes e os mais chegados não saem da minha
casa.”
O que vai fazer agora? Depois de anos
trabalhando e se dedicando ao trabalho?

funcionária pública e sócia da ASPMA
desde 1986, na função de servente, sempre
trabalhou no prédio da prefeitura trabalhou como
servente e fazendo café.
Falando sobre a aposentadoria, a família
ficou muito feliz, pois dizem que ela já trabalhou
demais, e ajudou os dois filhos na faculdade, e já
estão formados.
Fez grandes amizades durante esses
anos na prefeitura, os colegas de trabalho falaram
que ela tem que fazer uma grande festa para
comemorar a aposentadoria.
O que vai fazer agora? Depois de anos
trabalhando e se dedicando ao trabalho?
“Agora vou descansar, dançar e viajar,
fazer alguns cursos, uma vez por ano vou para
Aparecida do Norte e vou continuar indo,
etc...Esses dias andei de metrô, foi a maior
emoção pois nunca tinha andado.”
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Nascido aos 16 dias do mês janeiro
de 1953, natural de Santa Catarina, hoje
com seus 60 anos de idade, nos conta um
pouco de sua trajetória de vida.
Zimmermann fixou residência em Araucária
entre as décadas de 80 e 90, e com seu jeito simples de ser foi conquistando seu espaço junto a sociedade araucariense, desde
o mais humilde até as famílias de tradição.
Convidado a participar da política
local, acabou por se tornar vereador do
município no ano de 2000 e legislou até
2004, considerado um dos mais atuantes da
época, sempre pautado na ética e
seriedade, deixou a câmara de vereadores
certo de ter cumprido o seu dever de
político
e
cidadão
araucariense.
Zimmermann diz ter acumulado no decorrer
dos anos conhecimentos e experiências
que só a faculdade da vida pode oferecer.
Formado
em
marketing
e
publicidade, fundou em 1984 a empresa
Projeart Promoções e publicidade em SC e
assim iniciou sua caminhada profissional,
realizando eventos culturais, shows,
exposições, feiras, etc, em vários estados e
municípios, inclusive Araucária onde
Zimmermann foi criador da Festa do Pinhão
de Araucária tendo sido realizada 4 edições
do evento, tendo participado também dos
eventos promovidos pela PMA. Ainda na
década de 80 Zimmermann trabalhou na
extinta TV TUPI (São Paulo) por um período
não muito longo, mais foi o suficiente para

tornar-se amante dos filmes, seriados e
desenhos antigos da TV, na época eram
antigos
imaginem
agora.
Assim
Zimmermann passou a guardar pedaços de
filmes e materiais relacionados a desenhos,
novelas e shows da TV, materiais estes que
muitas vezes eram jogados como lixos da
emissora, formando assim um precioso
acervo cultural, que hoje em uma atitude
nobre vem compartilhar com as pessoas de
bom gosto, que querem matar a saudade
dos
velhos
tempos,
dos
artistas
consagrados da época.Quem não lembra
do Drops Dulcora, chiclete Ping Pong,
refrigerantes Crush, Mirinda, Grapet,
Guarinda, Cera Canário, entre outros, é isso
ai, tudo esta neste acervo maravilhoso.
Em uma conversa formal com o
amigo Zimmermann entramos no assunto
de coisas antigas, foi quando ele revelou
possuir um acervo muito interessante de
filmes e seriados antigos da TV, e que
gostaria de poder compartilhar estas
raridades com os amantes de musicas e
filmes antigos, e assim logo que de imediato
convocamos uma reunião com a diretoria
da ASPMA e discutimos o assunto, e
acabamos por fechar uma parceria com
Zimmermann e seu filho Fernando C.
Zimmermann que é o responsável pela
parte técnica das apresentações.
E assim nasceu o CINE RETRÔ
ASPMA para os associados.

Superman 1
Christopher Reeve

1978

Filmes e seriados antigos da TV

Cine Retrô ASPMA
Uma maravilhosa viajem no tempo
Apresentações todas as
Quartas-feiras as 19:30h
na chácara da ASPMA
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A DAMA EO VAGAB UNDO -WALT DI SNEY ( LONGA METRAGEM EM NEGRITO)
A ESC UNA DO DIABO 1965
A FAMILIA ADDAM SEPISODIO 0 2- MORTÍCI AE O PSIQUIATRA DUBLADO_(3 60P)
A FAMÍLIA BUSCAPÉ #2 - DUBLADO - COMPLETO_(360P )
A FEITIC EIRA
A FUGA DE TAR ZAN -1936
A ILHADO TEZO UR O-19 50-C/BO BBY DRISCO L
A IN VASÃO DOS DISCO SVOADO RESA MAQU INA DO TEMPO -CO LOR
A MAR CA ZORRO COM GUY W ILIAN-1 TEM P.TV
A MORTE DE ULTRAMAN - ADEUS ULTRAM AN -OR IGINAL PRIMEIRA VER
A NOVIÇA VO ADOR A - COMPLETO - EP ISÓDIO 5_(360P )
A NOVIÇA VO ADOR A SÉRIES E DESENHOS TVSINO PSE 1-2_AR QUIVOS
A PODER OSA ISIS SÉRIES E DESENHOS TV SINOPSE_ARQUIVOS
A SUPER MÁQUINA SÉRIES E DESENHOS TVSINOPSE 1-2_ARQUIVOS
AGENTE 86 - A BATALHA DE JERICÓ [PT-BR]_(360P)
ALBUQUER QUE-FAR OESTE LEG.COLOR
ALÉM DAI MAGINAÇÃO (DUB LADO) O SOL DA MEIA NOITE COMPLETO SEM PARTES
ARQ UIVO MORTO EP07 TEMPO DE ODIAR AVI
AR RANCADA P ARA AMO RTE –C/JEFF CHANDLER
AS AVENTURAS DE RO BIN HOOD SÉRIES E DESENHOS TV SINOPSE 1-7_ARQUIVOS
AS AVENTURAS DE TINTIN SÉRIES E DESEN HOS TV SINOPSE_ARQ UIVOS
AS AVEN TURAS DO SUPER HOMEM P RIMEIR O EPISÓ DIO (PARTE 1)
AS AVEN TURAS DO SUPER HOMEM P RIMEIR O EPISÓ DIO (PARTE 2)
AVENTURA SUBMAR INA
B AT MASTERSON
B ATMAN 1966
B ONANZA LINHA DE SANGUE COMPLETO ( DUBLADO )
B ONANZA - DUBLADO -C OMPLETO_(360P)
B ONANZA 2 DUBLADO COMPLETO
C AP ITÃO MARVEL - CAPTAIN MARV EL SÉR IES E DESEN HOS TV SINOP SE 1-2_ARQUIVO S
C AR RO CO MANDO TJ HOOKER DU BLADO EPISODIO INTEIRO
C ASAL 20 SÉRIES E DESENHO S TV SINOPSE_ARQUIVOS
C AV ALO DE FER RO
C ENADUB LADA - O FILHO DE TARZAN
C HAGAS DE FOGO -1951 C/KIRK DOUGLAS
C HAP ARRAL
C HIPS - S02E01 - ALTOSE BAIXOS
C HIPS T2E3 CRISE FAMILIAR
C IRCUS BOY SÉRIES E DESENHOS TV SINOPSE_AR QUIVOS
C OMBATE - COMB AT! SÉRIES E DESENHOS TV SINOPSE 1-3_ARQUIVOS
C ONTRA TODASAS BAN DEIRAS C/ANTONI –QUIN 1952
C YBOR GO HOM EM DE 6 MILHÕES DEDÓ LARES SÉRIES EDESENHOS TVSIN OPSE_AR QUIVOS
DAKTARI DESENHO S E SER IADO S TVSINOP SE_ARQU IVOS
DANIEL B OONE EPISÓDIO 1 COMPLETO ' KENTUCKY'
DANIEL B OONE EPISÓDIO 1 COMPLETO ' KENTUCKY'
DANIEL B OONE #3 - EPISÓDIO_ O C ASAMENTO - DUBLADO – C OMPLETO
DANIEL B OONE 4 DU BLADO COMPLETO
DIO COM O TI AM O –GIGLIOLA CINQUEN TIDR KILDARE SÉRIES E DESENHOS TV SINOPSE_ARQUIVOS
DU RANGO KID
TERR ADE NINGUÉM (DUB LADO)
DU RANGO KID O RIO PERDIDO (TRAIL OF THE RUSTER S) DUBLADO
DU RANGO KID OS SAQUEADORES ( WEST OF DODGE CITY) DUBLADO
DVD3 O ZORRO-GAY WILIAN
E O VENTO LEVOU
EL FUGITIVO 1X01 FEAR IN ADESERTC ITY
EL FUGITIVO 1X02 THE WITCH[ 1]
EL FUGITIVO 1X03 THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN
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Jucelma Silveira Martinatto

É Assistente Social, está lotada na Secretaria de Saúde
há nove anos. Já ocupou os cargos de Coordenadora do NIS 24
horas e da UPA, e atualmente é ouvidora da SMSA. Jucelma é
casada com o também servidor Sandro José Ribeiro dos Santos e
tem quatro filhas, três biológicas e uma adotiva.
“Fui mãe aos 21 anos, hoje minha filha mais velha,
Leticia tem 18 anos, a Laura com 12, a Luiza com 06 e a Camilly
com 03 anos. O nascimento de cada uma delas fez parte de um
momento importante da minha vida. Quando a Leticia nasceu eu
havia concluído a minha graduação, na minha formatura ela tinha
01 mês, lembro que a amamentei minutos antes da colação de
grau. Quando a Laura nasceu, trabalhava no Hospital Nossa
Senhora das Graças, e estava concluindo minha primeira
especialização pela Universidade de Brasília. Quando engravidei
da Luiza, já trabalhava em Araucária, foi quando assumi pela
primeira vez a coordenação do NIS – 24 hs. Em Dezembro de
2009, conciliava meu trabalho em Araucária com o Hospital do
Trabalhador, foi lá que conheci a Camilly. A mãe, índia Kaigang
da Reserva Rio das Cobras em Nova Laranjeiras, saiu da Aldeia
para trabalhar em Curitiba, quando engravidou. Camilly nasceu no
Hospital do Trabalhador, filha de pai desconhecido, e a mãe
doente que não apresentava condições para cuidar da menina.
Enquanto Assistente Social do Hospital, segui todos os trâmites
legais e de medidas de proteção, uma vez que a família extensa,
ou seja, os familiares da mãe que moram na Reserva indígena,
não queriam a criança. Encaminhei relatório para a Juíza da
Primeira Vara da Infância e Juventude em Curitiba, que
determinou o seu acolhimento Institucional após alta hospitalar.
Ao receber a sentença da juíza, senti um alívio em saber que
aquela criança iria para um lugar onde receberia os cuidados que
necessitava, no entanto, me questionei se aquilo seria o melhor
que poderia ter feito por ela, uma vez que sabia que a mãe seria
destituída do poder familiar , e que ela não seria acolhida pela
família extensa. Tratava-se de uma criança inadotável, uma vez
que a FUNAI é contra a colocação de criança indígena em família
não indígena. Durante os dois meses em que ficou no Hospital,
fiz vínculo afetivo com ela, pois a mãe comparecia muito pouco, e
após seu abrigamento onde permaneceu por 01 ano e 01 mês,
fazia visitas para vê-la. A mãe biológica da Camilly faleceu aos 27
anos de idade, após 07 meses do seu abrigamento, foi então que
consegui sua guarda provisória. Camilly foi então acolhida por
nós, e ganhou mãe, pai, irmãs, avós, bisavós, tios, primas. Além
de uma família, ela recebeu amor, proteção, cuidados, teve
acesso a todos os direitos, até então restritos e limitados. Após
um ano, saiu a sua adoção, hoje ela é minha filha legítima. A
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história dela, não foi tão simples assim, foi uma luta pessoal e
judicial muito grande, mas graças ao apoio de amigos e
familiares, a minha advogada, a sensibilidade da juíza, e sem
dúvida, a minha persistência e determinação, ela está conosco.
Nunca esteve em meus planos adotar uma criança, mais o meu
amor de mãe falou muito mais alto quando a conheci, a
acompanhei por dois meses vendo-a todos os dias, nos
separamos quando ela foi abrigada, e nos reencontramos para
que ela fosse minha definitivamente. Hoje sinto-me uma mulher,
uma mãe realizada, tenho quatro filhas maravilhosas, que são
motivo de orgulho. Cada uma delas tem uma necessidade
diferente de acordo com a idade, e mesmo muitas vezes cansada,
procuro dar atenção, carinho, cuidado, amor. Sempre conciliei
casa, filhas, trabalho e estudos, pois nunca parei de estudar,
sempre demonstrei para elas que tudo é possível, mas é preciso
dedicação. Sei do grande desafio que é criar e educar um filho,
especialmente nos dias de hoje, mas a qualidade da nossa
presença é definitiva na vida deles, estou sempre atenta, sempre
junto, participando da vida das minhas filhas em todos os
sentidos. Procuro sempre passar para elas a importância da
família, da educação, do trabalho, do respeito pelas pessoas, da
solidariedade, humildade, generosidade, da responsabilidade.
Quero que elas sejam grandes mulheres, participativas,
conscientes, que tenham autonomia, que sejam militantes na luta
de garantia de direitos, e que um dia sejam mães também, para
que então, possam compreender a dimensão do que é ser mãe, e
da grandiosidade desse sentimento!!! “
O recado que gostaria de deixar para todos é que nunca
devemos desistir diante de qualquer obstáculo, qualquer
dificuldade. Nossos filhos são reflexos do que somos e de como
agimos, então devemos ser o exemplo. E a experiência que eu
nunca imaginei passar um dia, que é a de ser mãe adotiva, é
maravilhosa!!! Não existe qualquer distinção, qualquer diferença,
o amor é o mesmo, na mesma proporção, amor incondicional.

E CARLA

Feliz Dia das Mães!!

CARLA CRISTINA ROLIN LOUS, sócia e funcionária desde 2005. Exerce a
função de enfermeira. Atualmente trabalha no NISS, é esposa de Pedro
Quintope, que também é funcionário
público e trabalha no SAMU. “Ser mãe
é tudo de bom, não é fácil, é um desafio a cada dia. Para ser sincera não
saberia ser outra coisa a não ser ‘ser
mãe’. Meus filhos são a minha vida, o
Lucas Lous de 13 anos, Matheus Henrique Lous de 10 anos, Caio Augusto
Lous de 08 anos e Sofhia Cristine
Lous Quintope que esta a caminho. As
maiores alegrias de ser mãe é ouvir o
primeiro choro e depois ver eles crescerem. O melhor programa com os filhos é viajar e pescar. Colocamos as
bagagens no carro e saímos sem destino, normalmente onde tem mar e rio,
alugamos um barco e só alegria. O
maior desafio de ser mãe é educar um
filho. SER MÃE É... “Uma dádiva de
Deus, seja mãe biológica ou postiça.
Um desafio a cada dia, recompensado
por um abraço e o sorriso de um filho.”

Toda última Sexta-feira do mês, a ASPMA convida
todos os nossos aposentados para brincarem com
a gente na chácara da Associação , afinal nada
melhor do que passar um momento alegre e
descontraído com os amigos e ainda concorrer a
alguns prêmios.

Um desfile de moda foi promovido pela APAE
Araucária, o evento contou com a participação
dos amigos e da comunidade em geral.
Quem esteve presente pode acompanhar
uma belíssima apresentação de Tango
proporcionada pelos alunos, além de um
desfile de roupas feitas com material reciclável
e de desfiles das lojas parceiras. A ASPMA
estava presente e entregou a APAE alguns
brindes que arrecadou com as lojas parceiras.
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Palavras não conseguem expressar a alegria que sentimos
ao ver nossos queridos amigos realizando o seu sonho.
Sejam muito felizes.
13/04/2013

Aécio e Kátia

Salão Verde

ROGÉRIO MELO FOTOGRAFIAS

Entre em www.facebook.com/ASPMA e
curta a nossa página

