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A escravidão no Brasil teve início com a vinda dos africanos, trazidos pelos portugueses ao país para
trabalharem sob regime escravo na produção de açúcar e café. Com o passar do tempo, os portugueses que
moravam no Brasil e os brasileiros senhores de engenho começaram a manter escravos em suas casas para
todos os trabalhos domésticos e do campo.!
Porém, nem todos os países concordavam com a escravidão, pois para os países que já eram industrializados
como a Inglaterra, interessava que os trabalhadores fossem remunerados, pois o trabalhador teria que se
sustentar com seu próprio salário e acabaria “devolvendo” o dinheiro que ganhava. Desta forma era mais
lucrativo para o estado ter trabalhadores do que escravos.!
A partir do Séc. XIX, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil a abolir a escravidão, já que ela se
beneficiava do comércio que mantinha com o Brasil, e queria vender seus produtos para os trabalhadores
brasileiros.!
Começaram, pois, a surgir leis que foram o início da libertação dos escravos no Brasil, entre elas, a Lei do
Ventre Livre, também conhecida como “Lei Rio Branco” que foi promulgada em 28 de setembro de 1871, e
considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei.!
Segundo esta lei, as crianças ficariam sob a custódia dos seus donos ou do estado até os seus 21 anos, depois
desta idade poderiam ficar livres. Até lá, no entanto, eles acabariam servindo como escravos da mesma
forma. Esta lei, porém, não chegou a beneficiar ninguém, pois em 1888 foi promulgada a Lei Áurea, que
traria a liberdade a todos os escravos.!
Estas leis eram chamadas popularmente de “leis para inglês ver”, pois na prática elas não funcionavam, mas
somente para “prestar contas” à Inglaterra, já que o Brasil sofria pressão por parte da mesma.!
LEI Nº 2040 de 28.09.1871 – LEI DO VENTRE LIVRE!
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DE OLHO SORTEIO DO PRÓ-LABORE
O decreto nº 23.774/2010, regulamenta a forma de sorteio do recurso que rateia o
pró-labore entre os servidores públicos municipais da prefeitura, fundo de
previdência e cohabitar.
o sorteio do dia 3 de setembro não
foi realizado pelo que se sabe mas
nada oficialmente registrado, pelos
motivos da greve que envolveram os
responsáveis pela organização do
sorteio “SMGP” e retomado no dia
29/09 e no dia 03 de outubro acorreu
normalmente o sorteio.
A novidade para nos representantes
dos servidores que avaliamos a
carteira de seguros dos servidores
como representante, que no mês de junho concordamos em ata com o reajuste
aplicado pela seguradora, mas foi a mudança do corretor responsável sem ao menos
terem comunicado aos representantes desta alteração, pegando a todos de surpresa
mesmo porque a apolice é renovada apenas a cada 3 anos e discutido todos os
itens inclusive as pessoas que representam as instituições de seguros diante da
comissão, momento este que buscamos conhecer os corretores para que possamos
estarmos certos de aceitar uma boa proposta de prestação de serviços aos
segurados já que quem paga os devidos seguros são os próprios servidores.
O montante oriundo da contrapartida arrecadada paga em media r$ 700,00 para
cada sortudo das 15 pessoas mensalmente, então se você que ainda não teve sua
sorte aflorada, não se preocupe pois por entendimento sabemos que ou sua sorte
esta no mes do sorteio ou na probabilidade do 180 felizardos anualmente ou na pior
das ipoteses sendo muita falta de sorte nos proximos 25 anos se você se sentir uma
pessoa que nunca ganhou nada em sorteio. entao fique atendo toda primeira quarta
feira de cada mês para saber se a sorte nao bateu a sua porta.
Confira os sorteados do mês de Setembro: Alesandra Mascarenhas Siqueira, !"#$%&'(#)*
+,-#.'* /,$$%#)* !0'-%* (,1* 2#-.,1* 30,$%1)* /40'#* 5%6'-#* 78* (%* !9%:%(,)* ;':'#-%* 7%(%'$,1*
3#6<-(%1)* 7#$=#-#* ><?'* @'1A'(#)B0'1#-6%0#* !"#$%&'(#* C,?D#)* 7#$'#* 5%6'-#* E#.'-,-'*
5#?,1)*F<&'#-#*7#$'#*5'D%'$,)*G:#-'$*2"%$'*3#D$')*B0#'-%*/$'1.'-#*H$%1.%1*I,$6%1)*2'0:#-#*
(%*3J.'?#*K0':%'$#)*F<&'#-%*;'&%-.%*C%'0,)*F%#-'*L'-M*C&&A',)*C#-'#*7#$#*E,(,'
Confira os sorteados do mês de Outubro: Ariadene Huergo de Paula, Conceição Aparecida

Domingues Ferreira, Lea Maria do Valle, Amadeu José dos Santos, Ricardo Pychybyth, Ana Rosa
Miglioretto, Aletheia Leal, Paola Roman Russi, Luciane Objawa, Laertes Augusto Gober, Álvaro José de
Freitas Baptista, Sofia Dreviniaki, Arlete Natalia Inckot Mikosz, Tereza Rodrigues dos Santos, Márcia
Rodrigues da Rosa
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Regulamento Oficial do MISS MYSTER ASPMA 2013

* Fica instituído pela Promotor de Eventos “ASPMA”, o evento para a escolha da “Miss Myster aspma 2013”, em sua
segunda edição, nas categorias feminina e masculina do FUNDO DE PREVIDENCIA E FUNCIONÁRIOS
ASSOCIADOS DA ASPMA.!
* O concurso será realizado no período de 10 a 14 de Dezembro de 2013, na
chácara da associação, em meio ao 10º Encontro Anual dos Associados e a festa
que marcará os 32 anos de aniversario da entidade.!
* Poderão participar do concurso “Miss Myster aspma 2013”, funcionarias e
funcionários concursados da prefeitura de araucária e aposentado, aposentadas e
pensionista do Fundo de previdência, respeitando sempre a idade mínima de 18
anos.
* Poderá haver mais de uma(um) candidata(o) de uma mesma Secretária, sempre
respeitando o regulamento:
DOS TRAJES:
* As candidatas deverão ter em sua bagagem pessoal:
- Traje de livre escolha na cor vermelha (que será usado durante a programação do concurso); e vestido de gala – do
modelo, cor e estilista que preferir e demais acessórios (sapatos, joias e outros).
* Os candidatos deverão ter em sua bagagem pessoal:
- Calça jeans e smoking completo.
DA AVALIAÇÃO:
* As candidatas e candidatos a “Miss Myster aspma 2013”, serão avaliadas(os) nos itens: beleza, simpatia, postura,
desenvoltura, plástica, sociabilidade, entrevista e apresentação ao público.!
* Cada candidata(o) terá até UM MINUTO para destacar e divulgar o seu departamento no microfone, falando de sua
importância.!
* As apresentações serão em traje esporte fino (apresentação ao microfone) e após, em trajes que represente cada
secretaria a que pertence. A coroação será em traje de gala.
* As apresentações serão em traje esporte fino (apresentação ao microfone) e após, em trajes que represente cada
secretaria a que pertence. A titulação será em smoking.!
* A Comissão Julgadora será formada por 09 (nove) personalidades do convidadas, envolvidas com o mundo da moda
e beleza e serão soberanas em suas escolhas.

!DAS ELEITAS e DOS ELEITOS

* Serão eleitas as três primeira colocadas:
- “Miss myster aspma 2013”;
* As inscrições e indicações ao concurso “Miss Myster aspma 2013” iniciam
no dia 7 de outubro de 2013 e seguem até o dia 25 de outubro de 2013
(quarente e cinco dias antes da grande final, para que a organização do
concurso possa se organizar da melhor forma possível). Não serão aceitas
inscrições após esta data, sob nenhuma hipótese.
IMPORTANTE:
* O candidato candidata deverá preencher a ficha de inscrição, anexado 3
fotos coloridas, tamanho 15x21cm, para divulgação na imprensa e sites da
aspma para ser formado um mural das(os) candidatas(os) para torna-los conhecidos nos outros departamentos
* O endereço para o envio da ficha de inscrição:
Rua Raimundo Suckow, 129 – Jardim Iguaçu – Araucária – PR - 83702-040
CONSIDERAÇÕES GERAIS:

* O evento mantém exclusividade com equipe de produção fotográfica e de filmagem, não sendo permitidas
fotos e filmagens no local do concurso, com exceção para os jornalistas e colunistas sociais presentes. Quem
desejar CD com todas as fotos do evento, deverá solicitar diretamente ao profissional contratado.
PREMIAÇÃO:

!

* “Miss Myster aspma 2013” – Faixa, book fotográfico oferecido pelo profissional do evento, Kit de
Beleza e outros prêmios a serem divulgados até o dia do concurso.
* Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela direção do evento através do e-mail:
aspmapr@hotmail.com ou pelo fone 3642-7796 ou 3642-4155.
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A ferrovia começou a ser construída em 1880, empregando mais de
9.000 operários, em sua maioria, imigrantes e levando cinco anos para ficar
pronta. A primeira viagem feita entre Paranaguá e Curitiba de trem durou 9
horas.

No dia 22 de Setembro, 185 pessoas embarcaram no trem da
Serra Verde Express, na Rodoferroviária de Curitiba. Pontualmente as
08:15 da manhã daquele domingo que prometia ser chuvoso, o trem
partiu com destino a Morretes. Foram cerca de 110 quilômetros de
descida pela Mata Atlântica, com belíssimas paisagens, muitas fotos para
guardamos a lembrança de um dos lugares mais lindos que eu
Foi uma experiência única para todos que estavam ali, pois a
chuva deu uma trégua e pudemos observar melhor a Represa de
Cangaíba, as ruínas de antigas estações que estão presentes por toda a
descida, a cachoeira Véu da Noiva e o Pico Marumbi.

Mas o ponto alto da descida foi quando o trem passou pelo Viaduto
do Carvalho, e tivemos a impressão de o trem estar voando.
Quatro horas depois desembarcávamos na cidade de Morretes, que
fica no meio da Serra do Mar, entre Curitiba e o litoral.
Morretes é uma cidade linda, e temos a impressão de que ela parou
no tempo: suas construções antigas contrastam em perfeita harmonia com
a paisagem bucólica que o lugar oferece.
Lá fomos direto ao restaurante Ponte Velha para almoçarmos, onde
pudemos nos deliciar com o tradicional e saboroso barreado, acompanhado
de peixe frito, camarão e vinagrete com mexilhão.
Após o almoço pudemos percorrer a cidade, visitando seu comércio,
e até mesmo uma feira que fica localizada no meio da praça central.
As 16:00, todos embarcados para fazermos o retorno a Curitiba de
trem, o que nos propiciou, por mais que seja o mesmo caminho, novas
paisagens, visto que havia mais neblina do que no momento em que
descemos.
Chegamos em Curitiba por volta das 21 horas, com a certeza de que
foi um dos mais belos passeios realizados em nossas vidas. É maravilhoso
saber que ainda existe um “pedaço de mundo” intocado pelo homem, e que
preserva tanta história dos homens, como diversas espécies de nossa
fauna e flora!
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ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MARCOS
FREIRE PARTICIPA DA 14ª CAMINHADA,
CORRIDAS DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO

!

No sábado 28 de setembro a alegria ficou estampada nos
alunos que participaram no Quartel do Exército (5ªRM/DE)
no Pinheirinho. Com duas equipes formadas por 14 alunos, 2
professores e 01 guarda municipal cada, a Escola Marcos
Freire fez bonito na pista de orientação e em todas as
provas. Conforme o Diretor Sebastião Valter Fernandes, que
também participou nas provas, são projetos como esses que
fazem a diferença nos dias de hoje. Com o uso das novas
tecnologias muitos alunos quase não saem de casa,
com
isso acabam tornando-se sedentárias. Este
Projeto
realizado pela Polícia Militar do Paraná através do 13º
Batalhão coordenado pelo 2º Sargento Jelson Saldanha
Maciel é estruturado em 4 pilares de valores e virtudes, onde
a força, verdade, honra e justiça estão presentes nos
participantes, onde estes fazem
caminhada, corrida de
aventura e orientação, utilizando suas virtudes pessoais e/ou
individuais, somando com seus valores familiares e sociais,
expondo assim, de forma positiva o resgate ou a manutenção
de tudo que adquiriram nos referidos temas do projeto ecopedagógico em que os policiais militares envolvidos ensinam,
demonstram e executam para que seja de exemplo as
crianças, adolescentes e adultos presentes nas diversas
atividades.
O Diretor agradece e parabeniza todos os
envolvidos, desde a Secretaria Municipal de Educação que
liberou o ônibus para levar e buscar os envolvidos no projeto,
a Secretaria de Segurança Municipal que liberou os Guardas
Municipais Pedro Kalva Neto e Ana Carla que se envolveram
de forma brilhante no projeto, a Senhora Angela Aparecida
Pedrozo, mãe de aluno e a estagiária Dayane Camargo que
correram junto com as equipes para fotografar a e apoiar
naquilo que era preciso. Também não dá pra deixar de
agradecer a Professora Eliane Kloster Ribeiro que não mediu
esforços para fazer e trazer um lanche gostoso para todos os
participantes no final das provas e a professora Tatiana
Tortato Dalarmi que veio ao Quartel prestigiar o evento. Todos
os alunos e alunas, os professores José Arturo Miranda
Batalha , Leandro de Oliveira , Márcio Roberto Bilobran, os
guardas municipais Ana Carla e Pedro Kalva Neto estão de
parabéns pelo excelente desempenho e envolvimento que
tiveram com as equipes, participando, orientando e vibrando
o nome da escola Marcos Freire.
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