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A Águia
lugar, a águia começa a bater o bico contra a
parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando,
corajosamente, a dor que essa atitude acarreta
Espera nascer um novo bico, com o qual irá
arrancar as suas velhas unhas. Com as novas

A águia é a ave que possui a maior longevidade
da espécie. Chega a viver, cerca de 70 anos.
unhas ela passa a arrancar as velhas penas. E só
após cinco meses, "renascida", sai para o famoso
Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, voo de renovação, para viver, então, por mais 30
ela precisa tomar uma séria e difícil decisão.
anos.
_______________________________________
Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e
flexíveis e já não conseguem mais agarrar as
Muitas vezes, em nossas vidas, temos que nos
presas, das quais se alimenta. O bico, alongado
resguardar, por algum tempo, e começar um
e pontiagudo, se curva.
processo de renovação. Devemos nos desprender
das (más) lembranças, (maus) costumes, e,
Apontando contra o peito, estão as asas,
outras situações que nos causam dissabores,
envelhecidas e pesadas, em função da
grossura das penas, e, voar, aos 40 anos, já é para que continuemos a voar. Um voo de vitória.
bem difícil!

Somente quando livres do peso do passado
(pesado), poderemos aproveitar o resultado
Nessa situação a águia só tem duas
alternativas: deixar-se morrer... ou enfrentar um valioso que uma renovação sempre traz.
dolorido processo de renovação que irá durar
Destrua, pois, o bico do ressentimento, arranque
150 dias.
as unhas do medo, retire as penas das suas asas
Esse processo consiste em voar para o alto de dos maus pensamentos e alce um lindo voo para
uma nova vida.
uma montanha e lá recolher-se, em um ninho
que esteja próximo a um paredão.
Um lugar de onde, para retornar, ela necessite
dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse

Um voo de vida nova e feliz.
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Pró-labore

Este espaço é dedicado ao sorteio mensal do Pró-labore que é uma taxa retribuída pelas
prestações dos valores recolhidos pelo administrador da Prefeitura de Araucária, que vem sendo
sorteada para os participantes todo mês.
O prêmio deste mês (valor ainda não informado) será depositado na conta do servidor junto ao
pagamento. A exceção é para os aposentados e pensionistas, que recebem via depósito do banco.
Participam do sorteio do Pró-labore os servidores ativos (concursados e cargos em comissão),
inativos e pensionistas que pagam mensalmente o seguro de vida e que ainda não foram
contemplados com o benefício anteriormente.
Ganhadores do mês:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Lazico Mendes Filho;
Maria Regina Nunes da Silva;
Hamilton da Cruz;
Iria Aparecida Avila;
Anne Lee Fauth;
Rosa Odete Desplanches;
Aurilene de Souza de Stefani;
Debora de Fatima Laibida;
Andreia Zavia Camargo;

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dalva Mara Bach Hammerschmidt;
Dalva Regina Guterville;
Maria Izabel da Silva;
Karla Rejane da Silva De Melo;
Lidia Rodrigues Marcon;
Cristiano José Wonsovicz;
Ezequiel Soares;
Ariane Vanessa Paulin;
Joao Luiz Botoski.

João Luiz Botoski é funcionário
publico há 10 anos e é Guarda
Municipal. Soube que foi premiado
por meio de uma ligação do chefe.
“Fiquei muito feliz com a notícia,
pois fazia tempo que não ganhava
algo. Veio em boa hora!” Comenta.
Ele ainda acrescentou que pretende
comprar equipamentos para o
trabalho com o valor do prêmio.
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APOSENTADA

Janete Marques Wexel
Minha História na Prefeitura do Município de Araucária.
Comecei no dia 01 de abril de 1991. Faz exatamente 23 anos de grandes aventuras, passando e
vivendo momentos de emoções em várias secretarias, sempre tratando com o público, e sei que me
saia muito bem. Sou concursada como telefonista e trabalhei por quase 04 anos na profissão. Depois
passei a exercer trabalhos na área administrativa; sendo a única que teve um balcão de informação.
Por mais de 3 anos fui muito feliz. Fiz várias amizades.
Depois na secretaria de agricultura fui gerente do Armazém da Família, por quase 04 anos. Fui
para Agencia do Trabalhador (SINE), onde tive uma ótima experiência: trabalhava no setor do Seguro
Desemprego. Mais amizades conquistadas! CMTC e CERIMONIAL, 2 anos para cada. Uma delícia de
trabalho! Ainda na CMTC, consegui terminar a Faculdade na FACEAR, conclui o curso de
Administração com Habilitação em Comércio Exterior, e no Cerimonial conclui minha Pós MBA em
Gestão Pública. Sempre soube que iríamos ter PCCV, lutei por isso pois faço parte da SIFAR, tratei
de me qualificar o máximo possível, consegui os avanços a que tinha direito. Só não pude usar minha
Pós, mas agora também tanto faz: já estou APOSENTADA! Isso mesmo, assinei minha aposentadoria
dia 28 de março de 2014, que está valendo desde o dia 03 de abril de 2014, com os 08 anos
averbado. Conquistei esse direito assim que fiz 55 anos no dia 19 de janeiro de 2014.
O que fazer na minha aposentadoria: eu tinha direito a três licenças prêmios, e tirei todas juntas e
mais umas férias. Foram 10 meses me preparando para aposentadoria, treinando com viagens. Fiz
uma para o Exterior, MIAMI, ORLANDO(DISNEY), e um cruzeiro pelas BAHAMAS: maravilhoso,
comecei treinando bem. Moro atualmente em Pedro Osório, próximo a Pelotas, no rio Grande do Sul.
É bem próximo do Uruguai, o qual já fiz várias viagens, levando quem vem me visitar para conhecer, e
todos até agora gostaram.
Junto ao meu esposo Mauro, grande companheiro de longa data, que há 14 anos já aposentado
estava esperando a minha pacientemente, agora é só fazer novos roteiros e a estrada ou o avião
(quando a viagem for para o exterior) e tomar o rumo. Eu tenho certeza que pouco tempo terei para
as malas.
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É isso, quem me conhece sabe que SOU UMA APOSENTADA FELIZ.

Projeto Volei
Araucária - Centro de Excelência do Voleibol
A ASPMA, tem a satisfação de apresentar-lhe o
projeto Araucária – Centro de Excelência do
Voleibol Paranaense, registrado no Ministério
do Esporte sob o nº 01PR112862012, processo
nº 58701.005477/2012-14. Projeto incentivado
através da lei nº 11.438/2006 e Decreto nº
6108/2007, publicado no Diário Oficial da União
nº 247, Seção 1, de sexta-feira, 20 de dezembro
de 2013, página 134 e explicar a Vossa Senhoria
o projeto pretendido conforme se explica.
1.Identificação do Projeto e Objetivos
- O objetivo do projeto é fomentar a prática e fortalecer a modalidade de voleibol através da
qualificação e aprimoramento de equipe de voleibol masculino da categoria adulta para representar
o Município de Araucária nos diversos campeonatos da modalidade promovidos pela Federação
Paranaense de Voleibol, Confederação Brasileira de Voleibol e Governo do Estado do Paraná e, a
partir disso, incentivar a prática do voleibol entre crianças e adolescentes do município em parceria
com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Araucária através do seu projeto
social “Esporte nos Bairros” desenvolvido em áreas de vulnerabilidade social e do projeto “Pólos
Esportivos”, desenvolvido nas escolas do município.
2. Estratégia de ação
- O apoiador do projeto terá direito de expor sua marca nos materiais de divulgação, em banners
nos dias de jogos, nos equipamentos esportivos e uniformes da equipe do projeto e, por fim, terá
também seu nome divulgado em todas as mídias das quais o projeto se utilizar.
- Todos os incentivos financeiros do patrocinador, até o limite previsto na Lei nº 11.438/2006 e do
Decreto 6180/2007, serão abatidos no recolhimento de seu imposto de renda devido ao projeto ser
incentivado pelas leis supracitadas.
3. A iniciativa do projeto:
- Os professores Everson Ribeiro e Cleverson da
Silva, ambos profissionais da área esportiva
contataram a ASPMA no ano de 2012 para ser a
parceira piloto do projeto e de pronto a entidade
se colocou a disposição, encaminhaindo a
documentação ao Ministério dos Esportes e para
nossa surpresa o projeto foi aprovado no valor
total de R$498.219,32 (quatrocentos e noventa e
oito mil duzentos e dezenove reais e trinta e dois
centavos), devendo ser captado até 01 de
outubro de 2014. Para que possa ser colocado
em atividade,dores. O projeto ainda conta com o
apoio da Prefeitura, a qual cedeu o ginásio. O Positivo também com sua estrutura esportiva, e com
a parceria da Berneck incentivam o projeto. A conta deste projeto é administrada pela associação e
pelo ministério do esporte em conta bloqueada no Banco do Brasil.
Parabéns aos envolvidos no projeto por acreditarem que será possível a captação destes recursos
até a data prevista com redução no IR dos colaboradores.
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TORNEIO DE TRUCO

Nos dias 29 de março e 26 de abril, a ASPMA realizou o torneio de truco na sede
Campestre da Associação. Como de costume o clima de descontração e alegria tomou
conta de todos os presentes! Os ganhadores levaram kit’s churrasco que serão
retirados no Açougue e Supermercado Pedroso.
Não percam os próximos torneios que são realizados no ultimo sábado do mês!
Ganhadores do dia 29/03:

Parabéns aos
vencedores!!
Jean e Elisangela.

Renato e Cristina.
Ganhadores do dia 26/04:

1º lugar: Pepe e Robson.
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2º lugar: Aroldo e Lino.

3º lugar: Leandro e Eliezer.

TORNEIO DE SINUCA
No dia 29/03 e 26/04 também foi realizado o torneio de sinuca na chácara da
ASPMA. Os três primeiros lugares levaram kit churrasco no valor de R$300,00 para
o primeiro lugar, R$200,00 para o segundo e R$100,00 para o terceiro. Os prêmios
serão retirados no Açougue e Supermercado Pedroso.
Conheça os ganhadores do dia 29/03:

1º lugar : Jean.

2º lugar : Adilson.

3º lugar : Altevir.

Conheça os ganhadores do dia 26/04:

1º lugar: Adilsinho.

2º lugar : Jean.

3º lugar : Renato.
Próximo torneio:
31/05

7

JANTAR DANÇANTE
No dia 25 de abril, sexta-feira, aconteceu o Jantar Dançante. O evento ocorreu na chácara
da ASPMA e teve show com a banda Fashion. Muita música, diversão e alegria contagiaram a
noite com o tema “Baile de Máscaras”. Confira as fotos:
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Os convites JÁ estão à venda!
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Paula Beatriz Januário decidiu comemorar seus 15 anos de uma forma
única, e as pessoas especiais em sua vida colaboraram para que isso
acontecesse. O evento foi realizado na Chácara da ASPMA, no dia 30 de
novembro, e contou com a presença de 200 convidados.
“A Paula usou 3 vestidos. O primeiro para recepcionar os convidados,
assistir o video da retrospectiva de sua vida e jantar. O segundo para entrada
do bolo vivo e para a valsa, enquanto o terceiro ela usou para dançar com as
amigas antes e durante o baile, que terminou só as 5h˜, conta Márcia, mãe da
aniversariante.
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Café Colonial com os Aposentados

	
  	
  	
  	
  	
  Como	
  toda	
  úl*ma	
  sexta-‐feira	
  do	
  mês	
  realizamos	
  o	
  café	
  com	
  os	
  aposentados	
  nos	
  dias	
  27/03	
  e	
  25/04.	
  
Contamos	
  com	
  aproximadamente	
  50	
  pessoas	
  que,	
  junto	
  conosco,	
  passaram	
  momentos	
  agradáveis	
  
desfrutando	
  de	
  brincadeiras,	
  um	
  delicioso	
  café	
  da	
  tarde	
  com	
  direito	
  a	
  pastel	
  e	
  outros	
  quitutes	
  além	
  de	
  
concorrerem	
  a	
  alguns	
  prêmios.	
  Conforme	
  alguns	
  associados	
  falaram,	
  estava	
  fazendo	
  falta	
  esta	
  opção	
  
para	
  eles	
  pois,	
  desde	
  novembro	
  do	
  ano	
  passado,	
  eles	
  não	
  se	
  diver*am	
  desta	
  forma.	
  É	
  um	
  momento	
  em	
  
que	
  podem	
  reencontrar	
  velhos	
  amigos,	
  perder	
  a	
  *midez	
  através	
  das	
  brincadeiras	
  que	
  são	
  realizadas	
  e	
  
ainda	
  sair	
  de	
  lá	
  com	
  prêmios	
  interessantes.	
  Então	
  você	
  aposentado	
  e/ou	
  pensionista,	
  não	
  perca	
  mais	
  
esta	
  oportunidade	
  de	
  passar	
  uma	
  tarde	
  agradável	
  conosco.	
  Estaremos	
  realizando	
  nossos	
  encontros	
  nos	
  
dias	
  30/05/14,	
  27/06/14,	
  25/07/14,	
  29/08/14,	
  26/09/14,	
  31/10/14	
  a	
  par*r	
  das	
  14:30hs	
  e	
  o	
  úl*mo	
  do	
  
ano	
  será	
  28/11/14,	
  data	
  em	
  que	
  estaremos	
  preparando	
  uma	
  surpresa	
  para	
  todos	
  os	
  aposentados	
  e	
  
pensionistas.	
  Caso	
  haja	
  alguma	
  mudança	
  de	
  datas	
  nós	
  estaremos	
  avisando	
  com	
  antecedência,	
  por	
  isso	
  
não	
  esqueça	
  de	
  deixar	
  seus	
  dados	
  atualizados	
  na	
  sede	
  da	
  ASPMA.
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CASAMENTO

No dia 28/03 o casal Gilmar
e Cibeli oficializaram sua
união em grande estilo no
salão verde da chácara da
ASPMA.
Eles e os convidados se
divertiram muito.
Parabéns e felicidades ao
novo casal!

Café com os Aposentados
O próximo café acontecerá no dia 30/05. Reuniremos os
aposentados e pensionistas para mais uma tarde divertida.
Faremos o sorteio dos brindes, com um delicioso café.
Você, aposentado e pensionista, venha se divertir e passar
uma tarde agradável conosco.
Reserve seu lugar no telefone (41) 3642-4155.
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Homenagem ao dia das mães

“Mãe.. ela que vai sempre estar do seu lado, sempre te protegendo, encorajando,
aconselhando, acolhendo, brigando, dando carinho, ensinando, brincando, sorrindo,
chorando. Não importa se ela tem compromisso, se você está com algum problema, ela
larga tudo que está fazendo e vem o mais rápido possível tentar te ajudar. Ela te
conhece melhor de que ninguém, ela sente quando algo de errado aconteceu contigo.
Ela sabe quando mente. Ela daria a vida por você. E você também deveria dar a sua
por ela. A mulher que te ensinou tudo! A andar, falar, brincar, amar! Passou noites em
claro por causa de uma febre sua. Ela fez tudo por você, e espero que algum dia você
seja capaz de retribuir, todo seu esforço!”
A ASPMA parabeniza todas as mães por esse dia tão especial!
“Feliz dia do: "leva um casaquinho", "eu não sou sua empregada", "só experimenta
um pedacinho", "eu não te falei?", "127 ligações perdidas", "só quero o seu bem", "o
que foi que você disse?", "na minha época", "você não sai desse computador",
"aprenda comigo enquanto estou viva"...”
FELIZ DIA DAS MÃES!
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imagens da internet

Iraci Gonzaga da Silva

Cantinho das
Receitas
Torta de frango com queijo
Zenair Bertholdo

Torta de requeijão
Ingredientes:
4 gemas
1 lata de leite condensado
1 lata creme de leite
1 lata de leite vaca
1 colher de maizena
500 grs de requeijão ou ricota
Modo de preparo:
1. Bater tudo no liquidificador.
2. Separado, bater as claras em
neve com 2 colheres de açúcar.
3. Misturar tudo em uma tigela e
colocar para assar. Quando
dourar estará pronto.
4. Deixe no forno mais ou
menos 1 hora. Não tire do forno
antes disso!

Ingredientes:
Para a massa:
3 ovos
1/2 xicara de chá de óleo
2 xicaras de chá de leite
1 tablete de caldo de galinha
2 xicaras e 1/2 de chá de farinha de trigo
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de fermento em pó
Para o recheio:
1 peito de frango pequeno cozido com temperos a gosto e
desfiado
1 tomate picadinho
1 cebola picadinha
1 lata de milho-verde
1 lata de ervilha
Azeitona fatiada, salsinha e sal a gosto
Para finalizar:
1 copo de requeijão
150 g de picadinha
Queijo parmesão ralado a gosto
Modo de Preparo:
colheradas, a mussarela
1. Bater no liquidificador os
ingredientes da massa e colocar picadinha e o queijo parmesão
ralado.
em uma forma untada e
4. Levar para assar em forno
polvilhada.
preaquecido médio por 50
2. Misturar os ingredientes do
recheio e colocar sobre a massa. minutos ou até dourar.
5. Retirar e servir
3. Sobre ela o requeijão as

Psicóloga Clínica
Atendimento Domiciliar a pessoas portadoras de transtornos depressivos, pânico, pós-cirúrgicos e
acamados, transtorno de ansiedade social, ansiedades generalizadas.
Psicóloga Maria Cristina de Moraes Delay
CRP 08/00816 - Telefone: (41) 9610-3210
Atendimento com hora marcada
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Ao locar a chácara da ASPMA, consulte os preços da Pop Som, Poops Mania e Liart’s.

