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Confira o resultado dos torneios de truco e
sinuca

Entrevista com as diretoras da APAE
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Confira como foi o bingo dos aposentados

Confira o resultado da promoção dos namorados

SISMMAR

APOSENTADAS

Entrevista com as aposentadas Terezinha e Maria Lucia

Manifestação em prol dos servidores

ENTREVISTAS

PROPOSTA

Entrevista com as associadas Marina, Erotilde e Ana

Proposta de regulamento para locação da
sede campestre

HOMENAGEM
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Homenagem as telefonistas

Confira a Bodas de prata e o casamento que
aconteceram na chácara da ASPMA

JANTAR DANÇANTE

ANIVERSÁRIOS

Confira os 15 anos da princesa Flávia

Confira as fotos do jantar dançante

Iniciei na Prefeitura em Abril de 2004, na
Secretaria de Saúde na função de motorista. Já
trabalhei em vários setores da SMSA, e em cada
uma delas adquiri algum conhecimento de cada

setor de trabalho. Conheci novos amigos e
aprendi muitas coisas com cada um deles (as).
Atualmente trabalho na Central de Ambulância.
Eu já tinha ouvido falar da ASPMA, desde
o ano de 1994 quando o Miguel era meu
adversário no campo de futebol nos jogos da
AECIAR. Naquela época eu trabalhava na
empresa Araucária de Transporte coletivo.
Sempre gostei de participar dos eventos
esportivos que a ASPMA organiza para os
associados, e em 2012, com os jogos dos
servidores Públicos, o Miguel me convidou para
fazer parte de sua equipe de trabalho: hoje estou
como um dos Diretores de Esportes da ASPMA e
trabalhando muito com os eventos.
Adilson Ferreira dos Santos
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O já tradicional sorteio do pró-labore fez mais
alguns felizardos, confira quem foram os sortudos
que levaram o Pró-labore do mês de Maio e de
Junho. Além dos dois entrevistados a lista de
sorteados contou ainda com: [Em Maio] Maria
Rankel Toledo; Caio Leon Morato de Lima; Arildo
Vaz; Mitzy Petry; Wilson de Jesus Ramos de Lima;
Lindacir Moraes Lopes; Antonio Kubis; Alisson da
Cruz dos Santos; Genésia de Souza Maciel;
Michele Figueredo Vargas; Cleverson Padilha de
Lima; Luciana do Rocio F. de Freitas; Joaquim da
Cruz; e [Em Junho] Joana Maria Brito de Lima;
Solange Moreira; Pamela Cristina Ribeiro; Elizabete
Gawlak; Nei Eduardo Branco; Cintia Mayumi
Tsutsumi; Maria Araci dos Santos; Cristiano Luis
Svonka; Edison de Almeida Oliveira; Jocimara
Andrade de Lara; Arnoldo Griiner; Elisamery Mirian
Trindade; Maria do Carmo dos Santos; Joelma
Aparecida da Silveira; Maria Célia Domingos dos
Santos. Parabéns a todos!

Melissa de Cássia Keune

Funcionária pública há quatro anos, é
atendente infantil: ama trabalhar com as
crianças. Foi premiada pelo pró-labore e diz
que não tinha conhecimento do PRÓ LABORE,
mais quando ligaram da ASPMA para fazer a
matéria, foi e perguntou para as colegas de
trabalho como funcionava, e falaram que uma
vez por mês existe esse sorteio e que quinze
funcionários são sorteados.
“Fiquei surpresa quando me ligaram, e muito
feliz, pois nunca ganhei nada, foi inesperado,
com esse valor pretendo trocar os pneus do
carro, o dinheiro veio em boa hora.”

Valdemar Félix da Silva

Funcionário Público desde 1997. É professor
de música e atualmente está na Secretaria
de Assistência Social.
Tinha conhecimento do Pró-labore, pois já foi
sorteado uma vez. Ficou muito feliz, disse
que o dinheiro veio em boa hora e com o
valor comprou um presente para a esposa e
para casa.

4 APAE DE ARAUCÁRIA

A APAE (Associação dos Pais e Amigos

necessidades educativas em dois turnos com
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Desde sua implantação a Escola de
Educação Básica Edvair José Leme de Campos
na Modalidade de Ed. Especial conta com o apoio
financeiro da Prefeitura Municipal de Araucária e a
partir de 2003 recebe também colaboração da
Secretaria Estadual de Educação, que através do
Convênio de Cooperação Técnico e Financeiro
paga os profissionais que atuam nesta instituição.
Atua junto a pessoas com deficiência a partir de
zero

ano,

atendendo

110

alunos

com

globalização, facilitando a sua inclusão social e
sua compreensão de mundo, de superação das
dificuldades na busca de novas oportunidades. A
estrutura organizacional é constituída por 1
diretora, 1 diretora auxiliar, 2 pedagogas, 14
professoras especializadas, 2 professores de
Educação Física, 1 professora de Arte, 1 Instrutora
de Informática, secretária, auxiliar administrativo,
servente,

cozinheira,

motorista

membros da diretoria da APAE.

e

apoio

dos
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Anilcéia Araujo de Sousa
Diretora APAE Araucária
Formada
em
Letras,
com
Especialização em Educação Especial.
Iniciei meu trabalho como professora em
1998, no Colégio Estadual Professora
Agalvira B. Pinto, em 2010 fui trabalhar na
Escola Edvair José Leme de Campos na
Modalidade de Educ. Especial - APAE
Araucária, na qual seria provisório, apenas
por 3 meses, pois achava que não teria
habilidades necessárias para trabalhar com
alunos com deficiência, mas foi uma

Maria de Fátima Galbiat
Diretora Auxiliar
Professora
com
formação
em
magistério, graduada em história, com
especialização em educação especial e
inclusão. Ingressei na Prefeitura de
Araucária em 1980. Em 1982 iniciei na
educação especial na Escola Ibraim Antônio
Mansur.
Em 1984 iniciei o trabalho na Escola
Tindiquera. Sempre enfrentando desafios fui
para
o
COE
(Centro
ocupacional
Especializado), em Campo Redondo, onde

experiência única, que em menos de um
mês minha opinião já havia mudado, e
então decidi ficar.
A APAE é um lugar que todos os
dias em que quando chegamos para
trabalhar sentimos uma alegria enorme,
pois a recepção que temos dos nossos
alunos é calorosa e única. Além de ser
gratificante
profissionalmente,
pois
ensinamos e aprendemos compartilhando
experiências.
Trabalhar nessa instituição como
Diretora ou independente de nossa
função,
não
é uma
tarefa fácil,
pois envolve dedicação, comprometimento,
responsabilidade e amor pela profissão,
mas com certeza todos os profissionais que
escolhem trabalhar com a Educação
Especial têm essas qualidades e são muito
felizes e abençoados por Deus, por terem a
oportunidade
de
todos
os
dias
compartilharem a companhia de seres tão
importantes e especiais, que são nossos
alunos.

funciona a Escola de Educação Básica
Edvair José Leme de Campos na
modalidade de Educação Especial – APAE,
na qual estou na direção.
Trabalhar na APAE é importante e
gratificante, aqui encontrei amigos e
realização profissional. Procuro desenvolver
um trabalho coletivo e participativo,
respeitando a todos.
A cada dia nos deparamos com
situações desafiadoras, que tentamos
superar com garra, determinação, amor, e
espírito de
solidariedade. Cada nova
conquista é motivo de muita alegria. Acredito
na capacidade de superação de nossos
alunos, e que juntos podemos conseguir
uma educação com qualidade.

6 PROMOÇÃO DOS NAMORADOS

Jeane e Atauilde

Diz a lenda que todo casamento sofre a crise
dos sete anos, e muitas vezes não consegue seguir em
frente. Bom, no meu caso foi ao contrário, minha história
começa assim:
No dia 03 de março de 2004, eu estava
com um problema na fechadura da porta de entrada da
minha casa, quando minha mãe sugeriu que eu
chamasse um velho conhecido da família que fazia este
tipo de serviço. Neste mesmo dia falei com ele, que veio
prontamente até minha casa e resolveu o problema num
piscar de olhos. Precisava de uma ferramenta que ele
tinha chama-se REBITADEIRA. Depois do serviço feito
lhe ofereci um café e ficamos conversando por um longo
tempo. Eu havia terminado o meu primeiro casamento à
8 anos e ele à sete meses e assim contamos um para o
outro nossas mágoas e desilusões passadas. Claro que
tivemos muitas recordações boas para compartilhar, e
naquele dia entre um assunto e outro, um café, um
olhar, sentimos vontade de cuidar um do outro...
Passando uns três dias ele me convidou
para sair. Nosso primeiro encontro aconteceu no dia 06
de março de 2004 e foi maravilhoso, e assim
começamos namorar.
Namoramos dois meses e resolvemos
morar juntos, foi aí que nosso teste de convivência
começou. Nos amávamos muito, mas brigávamos muito
também. Durante sete anos foram sete separações uma
por ano ,todas com muito sofrimento para ambos .
Ele, um homem adorável, mas temperamental,
não aceitava certas atitudes minhas, e eu muito

Giane e Luiz

Marina e Paulo

orgulhosa não baixava a cabeça. Era quando
brigávamos e ele reunia todas as suas coisas e ia
embora e eu chorava muito... Mas se passavam mais ou
menos uns quarenta dias e nós reatávamos pois cada
volta é um recomeço como diz a música. Nossa última
separação foi à dois anos quando completamos sete
anos. Foram anos de amor e brigas entre idas e voltas,
separando e voltando. Que serviram para vermos o
quanto nos amamos e que não vamos conseguir viver
separados.
Posso dizer que sou uma mulher feliz. Meu
amor é muito romântico: sempre me agradando com
café na cama, flores em datas comemorativas ou às
vezes por simplesmente quando lhe da vontade de dizer
que me ama , ele larga tudo e vai até o meu trabalho
para falar pessoalmente: “TE AMO” e volta a sua rotina.
É realmente apaixonante: ele consegue me conquistar
todos os dias.
Hoje estamos bem, com nove anos de
convivência, muito felizes, aproveitando cada minuto
que podemos passar juntos e sonhando em um dia nos
casar e viver até que realmente a morte nos separe. E
se não pudermos nos casar como manda o figurino não
tem problema, pois Quem vive junto com fé casado é.
Sou, Jeane Cristina Rosa tenho 43 anos e o
meu amor e companheiro Atauilde Alberto Hoffmann
tem 49 anos. Nossas musicas: Vai dar namoro - Bruno e
Marrone; Cada volta é um recomeço, e Dois corações e
uma história - Zezé di Camargo e Luciano.

O Casal ganhou um jantar romântico no
Restaurante Madeiro e uma cesta do dia
dos namorados.

APOSENTADAS

Terezinha Poly
Aposentada há dez anos por tempo de serviço, na
função de Assistente Administrativo, curtindo a
aposentadoria com seus seis gatos e quatro cachorros,
como ela diz: “são da casa, mandam na casa”.
Durante todos esses anos, dona Terezinha diz que
a Prefeitura mudou muito, que antigamente era
departamentos e agora virou secretaria, e que passou por
vários departamentos, todos que trabalhavam conheciam
e sabiam tudo o que se passava na prefeitura. Na época,
o pagamento de todos era igual, agora um ganha mais
outro menos. Na época do Prefeito Rizio, era feito tipo um
rodizio, ele dizia que: “Funcionário que fica em um só setor
fica bitolado”. Trabalhou em setores que não entendia
nada, e aos poucos foi aprendendo como funcionava cada
departamento, tinha dias que dava vontade de sair
correndo, mais tinha dias que era gratificante.
Terezinha Poly trabalhou na praça, passou para o
setor de identificação, as pessoas achavam que ela era
policial, ou seja, quem trabalhava na delegacia, ou era
preso ou policial.. (risos). Um fato que marcou muito dona
Terezinha que nesses anos trabalhou no posto de
identificação, foram
duas rebeliões que foram
assustadoras devido a proibição de visitas, e as enchentes
que aconteciam quando chovia, ia parar tudo na
delegacia, era um sofrimento pois quando retornavam
para delegacia encontravam cobra, minhocas, raposa,
mortos, lixo, lodo podre, etc.. Sente saudades da
adrenalina toda, e em 1997 trabalhou na Justiça do
Trabalho até se aposentar.
DEPOIS QUE SE APOSENTOU O QUE FEZ?
“Comecei a cuidar das orquídeas e dos bichos. No
começo tudo é novo, sai muito, viajava, ia ao cinema,
shopping, hoje estou mais tranqüila. Amo ler livros! No
momento estou lendo o quinto livro que se chama
GUERRA DOS TRONOS, DE 880 páginas de George
R.R. Martin, e não vejo a hora de comprar o sexto a hora
que estiver nas livrarias, pois quando o livro é bom você
não vê a hora passar. Na tv a cabo estou assistindo o
seriado deste livro, coleciono filmes e algumas músicas de
MPB, Metálica, entre outros roqueiros, tenho toda a
coleção do filme Harry Potter, Alien, Guerra das Estrelas,
O poderoso chefão, etc.”

MARIA LUCIA BONFIM,

Funcionária pública desde 1991, na
função de servente. É casada com Anilton Bonfim e
tem quatro filhos, treze netos e quatro bisnetos, e a
aposentadoria chegou.
Dona Maria diz “todos esses anos de
trabalho foi muito bom fiz grandes amizades.
Agradeço o senhor Algacir Ophis, que foi quem
indicou todos os caminhos para eu poder entrar na
Prefeitura. Trabalhei na Escola Werka, depois fui
para Escola Papa Paulo que ficava perto da minha
casa, ai fui para Escola Egipiciana, e por último fui
para o CMEI São Francisco de Assis, pois
terceirizou os serviços das escolas. Em todos os
lugares que passei considerava todos como uma
família, pois passamos a maior parte do tempo no
trabalho do que em casa.
A família está amando a aposentadoria,
pois dizem que vou descansar, as amigas já estão
sentindo muita falta principalmente no CMEI São
Francisco, elas falam ‘Tia Lúcia volta, não se
aposenta agora.’No CMEI aprendi muita coisa com
a Tia Iria, a cozinheira do CMEI.”
O QUE VAI FAZER ?
Estou me organizando, e pensando em fazer alguns
cursos na área de artesanato, já vendo algumas
coisas e vou continuar vendendo.
MENSAGEM:
Desejo para todos meus colegas de trabalho que
consigam trabalhar até a aposentadoria como eu
cheguei, me aposentei e com saúde. Vou curtir a
aposentadoria com meu esposo que também está
aposentado.
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Marina Kaminski Timotio

Casada há vinte e quatro anos e tem
uma filha de vinte anos. Na vida profissional,
iniciou no Hospital São Vicente de Paulo, na
função de auxiliar de enfermagem em uma
data bonita: dia 07/07/1977 e ficou lá por sete
anos. Em 1984 concluiu a faculdade de
enfermagem na PUC, em 1986 trabalhou na
Klabin em Telêmaco Borba até 2000, na
função de enfermeira. Retornou para
Araucária, fez concurso e entrou na
Prefeitura em 2003, iniciou na unidade de
Saúde CSU, foi para o Santa Mônica, Clínica
da Mulher, na Unidade de Saúde do Tupy,
CESA, retornou para o Tupy e atualmente
está como coordenadora na Unidade de
Saúde do Rio Abaixinho, e na Unidade de
Saúde Fazendinha como Coordenadora e
Enfermeira.
Marina diz: “está sendo muito
trabalhoso, porém gratificante, temos que
cumprir metas estabelecidas e alcançar os
objetivos, as pessoas moram distantes, e
temos que se fazer presente na casa das

famílias, fazer a diferença, fazer diagnóstico
familiar com a equipe que é multiprofissional,
onde
temos
odontologia,
psicólogo,
fonoaudiólogo,
fisioterapeuta,
médico
farmacêutico e toda equipe de enfermagem.”
Diz que se identifica muito com a
saúde da mulher e as gestantes, a mulher
como um todo. A preocupação maior da
Marina, é que as pessoas não cuidam da
saúde para ter qualidade de vida melhor,
hoje em dia estão mais preocupadas com o
trabalho e outras coisas. A dica é que
devemos nos amar mais, se gostar mais
como ser humano, ser importante.
Maria é apaixonada por esportes e
diz que às vezes pensa que está na profissão
errada, porém saúde e esportes caminham
lado a lado.
Marina conta dois fatos que nunca
esquece: um deles foi à oito anos atrás, na
unidade de saúde Santa Mônica, que uma
criança estava passando mal, foram feitos os
procedimentos e encaminhamos para o
hospital e a família agradece até hoje.
O outro uma criança chegou com
bronco aspiração e com parada respiratória,
foi revertido o quadro e depois encaminhado
para o serviço de referência (PAI) Posto de
Atendimento Infantil, e a criança está bem.
Isso que marca na vida de um profissional de
saúde, é a sensação de dever cumprido.
“Somos responsáveis por aquilo que
cativamos, e o que faz estar na profissão é
ser apaixonado, e amar o que faz.”

ASSOCIADAS
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Ana Aparecida Waldrigues
Erotilde Maria Simões

Sou enfermeira formada pela PUC-PR,
trabalho na rede há treze anos. Fui coordenadora
da US INACIO KRAUSE (Boqueirão) e CSU.
Durante estes treze anos tive o privilégio de
trabalhar com excelentes profissionais e fazer
grandes amigos. Gosto de pensar que por onde
passei ensinei muita coisa, mas que aprendi na
mesma proporção. Tenho saudades de todos os
lugares onde trabalhei e das pessoas que
contribuíram para que eu me tornasse uma
profissional
melhor.
Tenho
paixão
por
atendimento em emergência e como boa
geminiana sou um pouco inquieta, quero fazer mil
coisas ao mesmo tempo o que não deixa de ser
uma característica do profissional enfermeiro,
somos realmente muito dinâmicos. No momento
atuo como enfermeira da estratégia de saúde da
família na unidade Shangri-lá, desde sua
inauguração em 2005, e recentemente passei a
acumular o cargo de coordenação desta unidade.
A missão é difícil, pois as atribuições do
enfermeiro na estratégia são muitas, continuo
sendo responsável por uma das três equipes
composta por quatorze profissionais, e uma
população de aproximadamente quatro mil e
quinhentas pessoas. Aceitei o convite da
secretaria para assumir o cargo de coordenação
porque acredito que posso contribuir com minha
experiência e conhecimento técnico. Minha
principal preocupação no momento é conseguir
manter a equipe motivada, temos enfrentado
dificuldades de toda ordem, apesar dos esforços
da secretaria para suprir nossas necessidades de
recursos materiais e humanos. A demanda por
atendimento na unidade é muito grande e manter
a qualidade do atendimento tornou-se um desafio.
Um dos meus objetivos enquanto coordenadora é
propiciar aos funcionários capacitações dentro da
unidade, visando manter a uniformidade e a
qualidade do atendimento. Felizmente conto com
o apoio da equipe que tem me ajudado muito e
por eles vale a pena todo sacrifício. Alguns
funcionários de bom grado aceitaram assumir
funções que vão além de suas atribuições, desde
organização de salas, arquivos, almoxarifado,
controle de frequência e cursos, a eles todo meu
carinho.

Sócia da ASPMA e funcionária
pública há quinze anos. É formada em
Pedagogia, trabalhou no CMEI Industrial
até 2010; diz que foi bom trabalhar lá, e
que fez grandes e marcantes amizades,
das quais mantém até hoje com a
Marinês, Valdirene que é madrinha da
minha filha Aline, e as professoras Rita e
Alice que não estão mais no CMEI.
Atualmente está trabalhando no
CMEI Berneck que é perto de casa, e
também fez amizades duradouras, diz que
se dá bem com todas do CMEI e
principalmente com a diretora: “existe
colaboração umas com as outras. Temos
um entrosamento ótimo com a família das
crianças, somos uma família.”
É gratificante saber da confiança
que os pais tem com as funcionárias de
cuidar dos seus filhos, e saber que já
cuidou dos pais e agora esta cuidando das
crianças deles.
Diz que nas horas vagas gosta de
viajar, e que a viagem preferida é ir para
Aparecida do Norte e que a próxima já
esta marcada para Outubro. Gosta
também de ficar com os filhos Aline e
Bruno e com a futura nora Aline.
Erotilde diz que tem um sonho, e
gostaria de ver esse sonho seja realizado
um dia, que é uma preocupação grande
para o futuro das crianças,que tivesse
escolas integrais até a adolescência, para
que elas não fiquem ociosas e não entrem
no caminho errado.

10 TELEFONISTAS

Dia 29 de junho é dia das telefonistas e a ASPMA gostaria de aproveitar esse espaço
para homenagear as nossas telefonistas que sempre nos atendem com maestria, juntando
simpatia e eficiência.

Iraci Wolenski

Funcionária Pública há 30 anos,
iniciou na Prefeitura como Auxiliar Administrativo. Ficou por cinco anos, nas normas da
CLT, e depois fez concurso para telefonista,
pois na época era obrigatório e passou em 1º
lugar.
Quando chega o dia da telefonista a
única que lembra do dia é a Janete Wexe: ela
sempre manda flores para nós, pois ela
também já foi telefonista.
Nas horas vagas faço caminhadas a
tarde no Parque Cachoeira, saio com minhas
filhas, e vou para a igreja.
“Ser telefonista é ter paciência, sou
apaixonada pelo trabalho, faço com amor, com
carinho, as pessoas ligam só para ouvir o bom

dia, como eles dizem “ o bom dia mais
gostoso, voz de seda, eu faço questão de
desejar esse bom dia, mesmo que eu esteja
triste, sempre transmito o meu bom humor, a
minha alegria, nunca me viram chorar, procuro
atender da melhor maneira. Ser telefonista é
gostar de falar, se relacionar com o público,
trocar informações, nunca se estressar
com as pessoas, é maravilhoso! Sempre fui
apaixonada pela função de telefonista, e amo
até hoje. Tantas coisas aconteceram nessa
trajetória da minha vida como telefonista.
Tive a oportunidade de ficar mais tempo com
minhas duas filhas, uma tem 24 anos é
casada e a outra tem 15 anos. Fiz grandes
amizades tanto interno como externo, as
pessoas ligam e já sabem quem está falando.
Nas ligações as pessoas começam a contar
suas histórias, e querem desabafar e não
podemos cortá-las, e as ouvimos como muito
prazer. Ouvimos reclamações, sugestões,
elogios ou só para conversar. Nós como
profissionais somos iguais, mas não tem
ninguém melhor que nós, pois fazemos o
melhor, até temos que informar números que
não são da Prefeitura, tipo: materiais de
construção, academia, lojas, etc...”

11
Jardila

Funcionária Pública há 30 anos,
quando entrou na Prefeitura foi trabalhar
no protocolo, era celetista, e fez concurso
para telefonista.
“Gosto muito do meu trabalho, por
isso só vou me aposentar quando eu achar
que devo. Faço tudo com carinho, dou
informações que pedem, e ouço as
pessoas”.
Ser telefonista é gostar da
profissão, gostar do que faz. Considero
muito, pois é a minha vida, fiz muitas
amizades.
O dia da telefonista para nós três é
legal, trabalhamos bastante. Nesses anos
de trabalho, nunca brigamos, somos uma
família, cada uma sabe da vida da outra,
com desabafos, problemas, etc, a Iraci
sabe até para quem eu devo (risos).
Sou muito grata a ASPMA, que
sempre me ajudaram e me atenderam
bem, que Deus os abençoe de coração.
Nas horas vagas assisto tv, e
cuido de três cachorras que amo de
paixão.
Um fato engraçado que ocorreu
nessa trajetória, que já aconteceu várias
vezes com outras pessoas, que alguém
ligou pedindo que fossem buscar um
cachorro que estava na frente da casa
dela, passei o número do centro de
Zoonozes, e a pessoa retornou dizendo
que ninguém foi buscar o cão, e ainda
falou q para eu ir buscar o cachorro, caso
eu não fosse, ela ia trazer o cachorro para
mim.”

Abegail Burda Tocarski

Aos 18 anos iniciei na Prefeitura, em 1°
de Março de 1985, no cargo de telefonista no
Posto do Tietê, dividia os horários com a Maria
Domingas e o Wilson. Doze anos depois o
posto fechou e vim para o posto do centro,
depois fui para a Secretaria Municipal de Obras
Públicas, e em 25/02/1998 comecei a trabalhar
no Prédio, onde estou há 16 anos.
Já trabalhei com várias telefonistas:
Elaine, Maria José, Geysa, Lurdes e agora é
para sempre com a Jardila e a Iraci, somos
grandes amigas.
Ser telefonista é sempre atender com
“bom dia ou boa tarde”, muitas vezes não
retribuídas, ou mesmo que eu não esteja bem,
sempre atendendo com disposição. É ouvir
quando às vezes nos pedem “menina
me escute”, é saber mais que nossos
computadores, é ter todos os números na ponta
da língua.
No dia da telefonista, antigamente
muitos lembravam, hoje em dia somos
esquecidas, a Janete que já foi telefonista
manda sempre uma lembrança.
Nas horas vagas saio para passear
com minha filha de três anos e o meu marido.

12 EVENTO

Sexta-feira, dia 07 de Junho, aconteceu o Jantar Dançante da ASPMA.
Muita música, muita alegria e um clima familiar tomaram conta da sede
campestre da associação. Confira as fotos.
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A diretoria da ASPMA agradece a presença de todos, foi uma noite sensacional, esperamos
todos na próxima.

14 TORNEIOS

Sábado, dia 08 de Junho, foi o dia de colocar as cartas na mesa e de dar aquela tacada de
mestre, pois aconteceram, na sede campestre da associação, os torneios de truco e de sinuca.
Como de costume o clima de descontração e alegria tomou conta de todos os presentes.

BINGO DOS APOSENTADOS

Como já faz parte do calendário dos
aposentados e pensionistas da Prefeitura de
Araucária, no dia 24 de maio, a ASPMA
realizou mais uma vez o tradicional bingo.
Para nós é gratificante poder reunir velhos
colegas de trabalho e poder sentir a satisfação
estampada no rosto de cada um que passa a
tarde conosco. Ouvimos suas necessidades,
suas manifestações de descontentamento e,
muitas vezes, esclarecemos fatos que lhes
são obscuros. Segundo depoimentos de
alguns participantes, “a dificuldade de se
chegar até o local do evento (chácara da ASPMA) é compensado pelo delicioso café
servido e os momentos de descontração que o

15

Paulo nos envolve através de suas
brincadeiras, isto tudo não levamos em
consideração os brindes que são ofertados em
cada rodada. É divertido e nos faz muito bem
o fato do pessoal da ASPMA lembrar que nós
também gostamos de nos divertir”. Essas
palavras é que nos impulsionam a realizar
eventos como estes e cada vez melhores.
Lembramos que o bingo sempre ocorre na
última sexta feira do mês a partir das 15:00hs
e todo aposentado/pensionista pode levar
apenas um acompanhante. Para participar
ligue 3642-4155 e confirme sua presença.

16 MANIFESTAÇÃO DO SISMMAR

SISMMAR

PROPOSTA DE REGULAMENTO
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Pensando sempre em nossos associados, a ASPMA apresenta uma
nova proposta de regulamento para a locação da sede campestre.
Esta proposta aqui apresentada será discutida nos locais de trabalho,
para que assim, possamos melhorar juntos.
1.

A ASPMA,autoriza fazer uso das instalações sendo que o associado fica responsável por seus convidados, bem
como por danos causados no espaço da sede campestre.

2.

O ASSOCIADO pagará pela utilização do espaço locado a taxa de manutenção e conservação.

3.

O custeio de utilização a partir do dia 1º de agosto de 2012 será de R$ 100,00 (cem reais), sendo que o associado, por este valor terá direito a 150 (cento e cinqüenta) convidados.

4.

O sócio fica responsável pela recepção e acomodação de seus convidados no âmbito da chácara.

5.

O associado terá direito a fazer uso deste espaço por 12 horas, sendo horário de entrada e de saída.

6.

Todo o evento deverá ocorrer dentro deste tempo de locação, bem como início da montagem, decoração e retirada total do espaço locado.

7.

A sede campestre é de uso exclusivo dos associados e seus dependentes (marido esposa e filhos), não podendo de forma algum ser sublocado para outros sobe pena de multa de 600,00 (seiscentos reais) por descumprimento deste regulamento.

8.

Os eventos promovidos para as festa de 15 anos e casamentos de filhos de associados, a chácara será locada
com o direito a exclusividade pelo custo de R$ 200,00 (duzentos reais), exceto o campo de futebol e a lanchonete.

9.

A Aspma informa a todo locador de salão, que o mesmo deve ser devolvido nas mesmas condições de limpeza
de piso e paredes, bem como a limpeza da geladeira e do freezer sob pena de multa de custas de limpeza ou
de tintas para pintura nos caso de paredes sujas.

10.

Não é permitido jogar resto de comida, bem como lixo reciclável fora das lixeiras disponibilizadas dentro dos
salões, bem como a responsabilidade por lixos jogados no gramado em torno do salão será do associado.

11.

O sócio titular da reserve, ao chegar na sede campestre, receberá as chaves ou será acompanhado pelo caseiro ao salão e deverá conferir e anotar no verso do termo as irregularidades e estado das paredes, pisos, lâmpadas, cortinas, vidros, banheiros e freezer, pois deverão ser entregue da mesma forma que receber ao final do
evento.

12.

A reserva pode ser feita todo dia primeiro de cada mês por telefone, sendo que o associado tem prazo de 5
(cinco) dias para recolher todas as taxas na sede da ASPMA, sob pena do não cumprimento perder a data reservada.

13.

A partir do dia 01 (um) de agosto, o associado poderá optar por escolher a data de sua preferência recolhendo
uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais), mais a taxa de locação de R$ 100,00 (cem reais), sendo que em caso de
desistência não terá direito a devolução das taxas recolhidas, por ser de preferência.

14.

Proibida a instalação de cama elástica e piscina de bolinha dentro dos salões, bem como, por gelo dentro do
freezer, sob pena de multa.

15.

Observar as voltagens das tomadas, e nunca por mais de um aparelho ligado em extensão evitando com isto
sobrecarga nas tomadas.

16.

O associado receberá os seguintes materiais: dois panos, dois rodos, um balde, duas vassouras, dois tapetes,
duas lixeiras, sacos de lixos e 04 rolos de papel higiênico por banheiro.

17.

Informamos que por ser área de preservação temos vários animais e pássaros no entorno da chácara, por gentileza não maltratar nem assustar os animais.

18.

A Aspma não se responsabiliza por eventuais acidentes tais como: picadas de animais peçonhentos e quaisquer
outros existentes em nossa sede, ou ainda, provenientes de atitudes físicas e morais dos seus convidados, podendo por isso responder regimental, estatutária e juridicamente, por qualquer ato que desabone o nome da
entidade. Fica igualmente esclarecido que nas instalações da ASPMA é terminantemente proibido a prática de
jogos de azar com fins de lucro e ou manifestações de cunho político ou religioso.

19.

O locatário tem que comunicar da desistência do evento agendado, 30 dias antes da data prevista e pagará multa de 50%, após este prazo não terá mais a devolução do custo pelo agendamento. Nos agendamentos para
casamentos e festas de 15 anos, o prazo de desistência é de 2 meses. A lanchonete onde temos o salão de
jogos não faz parte da locação, pois é uma área restrita a associados que utiliza a quadra de futebol e encontro
de trabalhos de servidores.

20.

O horário estipulado de utilização faz-se necessário para que possamos adequar os funcionários que prestam
serviço de caseiros na chácara dentro das normas de trabalho para evitarmos transtornos trabalhistas.

18 EVENTOS

Osvaldo Siqueira e Marilda Pereira de Siqueira

Casamento é um juramento entre duas pessoas que se amam, para que possam lado a lado
construir uma linda FAMÍLIA e viver por muitos anos, a cada ano percebe-se que o significado
das promessas representam a convivência de muitos valores e esses valores foram
comemorados na chácara da ASPMA, dia 18/05, o aniversário de 25 anos, bodas de prata.
O casal agradece a todos que compareceram, nesta data tão maravilhosa.

Da associada Sonia, Daiane Barbosa com Kleberton Cristiano

“O amor humano autêntico é uma entrega
total da própria pessoa: alma, coração, corpo,
toda a própria vida, presente e futuro.
Quando duas pessoas se amam, sabem que
vão compartilhar toda a sua vida.
O casal é isto: um com uma para sempre, em
tudo, para terminar nos filhos.
Já não são dois, mas uma só carne e uma só
vida. Antes eram duas vidas independentes
que, de vez em quando, coincidiam.
Agora estão intimamente ligados, a vida de um
é inseparável da do outro. “
O evento foi realizado na chácara da ASPMA,
no dia 10/05. A família agradece a presença de
todos .

ANIVERSÁRIO

No dia 16/02/2013, no salão verde da chácara da
ASPMA, Flavia Heloisa Mott, filha de Cristiane e Silvio,
neta da associada Valdelice, comemorou seus tão esperados 15 anos, ao lado de familiares e amigos.
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