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O NATAL

!

O milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Pois os
milagres existem sim, principalmente com tamanha benção de
Deus, muitas glórias, conquistas e emoções podem ser

!

desejados.
Neste natal, o nosso maior desejo é que os corações estejam
plenos de esperança e que as almas se movam sempre
em direção ao bem comum.

!

Que o amor nos ilumine e que cada gesto, cada uma das
nossas palavras tenham o dom de nos trazer
paz e felicidade. Faça seus desejos e
acredite em todos eles, pois estão prestes a

!

se concretizar na noite especial que é o natal.
Desejamos um feliz natal muito feliz, que seja
só alegria junto com a sua família, e um

!
!

ano novo repleto de realizações.

São os votos de toda equipe e
diretoria da ASPMA.
Edição nº 31 | Novembro/Dezembro | 2015!
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HOMENAGEM

HOMENAGEM PÓSTUMA!
Tia Tere deixará muitas saudades. Uma homenagem da sua família e da ASPMA
No último dia 15 de setembro o céu
ficou mais feliz com a chegada dessa
pessoa maravilhosa! A senhora Tereza
Joslin, mais conhecida como tia Tere. Deixou
muita saudade mas também muitos
ensinamentos como, amar as pessoas e ser
caridosa com todos ao seu redor. Tere era
aposentada da Prefeitura Municipal de
Araucária desde 2012 e nunca deixou de
falar que trabalhar no CMEI Centro sempre
foi a melhor parte da sua história! Dedicou
grande parte da sua vida as crianças e as
suas colegas de trabalho por quem tinha
grande carinho. Só parou de trabalhar
porque completou 70 anos e a lei não a
permitia mais...mas como Deus sempre quer
as pessoas boas perto dele a levou mais
cedo do que imaginávamos!

Quem teve a oportunidade de conviver
com ela sabe bem do que estamos falando!
Tia Tere pra sempre em nossos corações!
Uma singela homenagem da ASPMA,
da sua família e amigos e da sua sobrinha
Josline a quem tinha como filha.
Pra quem gostava de homenagear os
outros agora receba aonde estiver, a nossa
homenagem.

!

“A dor que agora todos sentem não é
eterna. Deus é tão sábio e misericordioso
que criou o tempo, e, ele serve para
amenizar a dor!
que diminui até a hora das recordações. !
Nesse momento, Dona Tere é lembrada
com muita saudade."!

!

PARCELAMOS EM
CALÇADOS E ESPORTES

6x PELO
CONVÊNIO ASPMA
(todo o estoque)

PROMOÇÃO DE NATAL CALCEAKI CALÇADOS
Centenas de pares de calçados com 50% desconto a vista ou 20% no convênio
ASPMA. *PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO.
AV. DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 343 - CENTRO - ARAUCÁRIA | 41 3642-1622
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Artigo do mês – dos direitos dos portadores de câncer
Em outubro e novembro foram ressaltados a
importância dos exames preventivos tanto do
câncer de mama como os de próstata.
Com isso a população tem mais contato tanto
com os exames a que deve fazer como prevenção,
mas porém ainda é escasso a comunicação a
respeito dos direitos dos portadores da doença.
A seguir, seguem alguns direitos estabelecidos e
garantidos aos portadores de câncer
Na luta do combate ao câncer, muitas pessoas
não conhecem os direitos oferecidos aos pacientes.
Apesar do crescimento do número dos acometidos
pela doença, a falta de informação faz com que as
pessoas não tenham conhecimento dos direitos
especiais citados na legislação. Para auxiliar os
portadores da grave doença, hospitais e institutos
criaram materiais informativos para ajudar no
cotidiano e para facilitar financeiramente a vida do
paciente e de sua família.
Entre os benefícios assegurados, estão auxíliodoença, isenção de pagamento do Imposto de
Renda, IPI, ICMS e IPVA, desconto na conta de luz,
cirurgia de reconstrução mamaria, possibilidade de
quitação de imóvel, entre outros. Confira alguns
exemplos: dos direitos oferecidos às pessoas com
câncer:
Saque do FGTS e do PIS/Pasep - Documentos
necessários: atestado médico com carimbo e CRM
do médico responsável e validade não superior a
30 dias. É necessário constar o diagnóstico com as
patologias ou enfermidades e estado clinico atual
do paciente. Também é preciso apresentar a
carteira de trabalho e o Cartão do Cidadão ou
Cartão de Inscrição PIS/PASEP.
Auxílio-Doença - Incapacidade para o trabalho
deve ser comprovada por meio de exame realizado
por perícia médica do INSS. Interessado deve
comparecer a uma agência da Previdência Social e
solicitar o agendamento da consulta. Necessário
apresentar a carteira de trabalho e declaração do
médico com validade de 30 dias com descrição do
estado clinico do paciente.
Aposentadoria por invalidez - Condição deve
ser comprovada por perícia médica do INSS. O
portador de câncer terá direito do pagamento de 12
contribuições, desde que esteja na qualidade de
assegurado. Terá direito a um acréscimo de 25%, o
segurado do INSS que necessitar de assistência
permanente de outra pessoa.

Isenção do IPVA - Cada Estado tem legislação
própria de isenção para veículos adaptados.
Documentos necessários: O interessado na isenção
do IPVA deverá apresentar o requerimento (Utilize o
formulário modelo disponível no site) no Posto
Fiscal da Secretaria da Fazenda de sua residência,
acompanhado de cópia do CPF, cópia do
certificado de registro e licenciamento de veículo,
cópia do laudo de perícia médica, fornecido
exclusivamente pelo Detran, especificando o tipo
de problema físico e o tipo de veículo que o
deficiente pode conduzir, cópia da Carteira
Nacional de Habilitação na qual conste estar o
interessado autorizado a dirigir veículo adaptado,
cópia da nota fiscal referente às adaptações, de
fábrica, declaração de que não possui outro veículo
com o benefício.
Isenção do Imposto de Renda - Paciente deve
procurar o órgão responsável pela sua
aposentadoria (INSS, Prefeitura, Estado etc.)
munido de requerimento fornecido pela Receita
Federal. A doença será comprovada por meio de
laudo médico, que é emitido por serviço médico
oficial.
Transporte coletivo de graça (pessoas
portadoras de deficiência física) - Isenção inclui
Metrô, ônibus municipais, intermunicipais e trens da
CPTM. Para obter o benefício, os documentos
necessários são: relatório do médico, laudo médico
com carimbo e CRM do médico responsável e
validade não superior a 30 dias, laudo de isenção
tarifária (obtido após consulta em posto de saúde),
RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de
endereço recente. Procurar uma estação de Metrô
habilitada.
Exame de câncer de próstata gratuito (SUS) Todo homem com mais de 40 anos de idade tem
direito a realizar, gratuitamente na rede do SUS,
exames para diagnóstico de câncer da próstata. Os
submetidos ao tratamento de próstata que tiverem
um ou ambos testículos retirados, têm direito à
reconstrução com a colocação de prótese.
Medicamentos e material hospitalar (plano/
seguro de saúde) - O plano/seguro de saúde deve
cobrir exames de controle da evolução da doença e
fornecer medicamentos, anestésicos e outros
materiais, assim como sessões de quimioterapia e
radioterapia, durante todo o período de internação
da pessoa com câncer.

05

Diagnóstico e tratamento do câncer (SUS) - O
SUS deverá garantir o diagnóstico e todo o
tratamento do câncer, oferecendo os seguintes
serviços: Serviços de Cirurgia Oncológica,
Oncologia Clínica, Radioterapia, Hematologia e
Oncologia Pediátrica em Unidade de Assistência
de Alta Complexidade em Oncologia.
Tratamento gratuito para o paciente com
neoplasia maligna - O paciente com neoplasia
maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único
de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários,
tendo direito de se submeter ao primeiro tratamento
no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a
partir do dia em que for diagnosticado.

INFORME

Cirurgia reconstrutora da mama - A mulher
que, em decorrência de um câncer, tiver os seios
total ou parcialmente retirados, tem direito à
reconstrução destes por meio de cirurgia plástica,
tanto pelo SUS quando por plano/seguro de saúde
privado.
Assim, vale a pena repassar esses dados a
todos que você conhece, mesmo que não tenham
ou já tenham obtido a cura do câncer. Além do que,
lembrem-se: a prevenção ainda é o maior direito
que você tem, pois aumenta as chances de cura e
reduz sofrimento.
PATRICIA LISE
OAB/ 32.639

PRÓ LABORE!
Confira os sorteados do mês de outubro e novembro de 2015
O sorteio do Pró-Labore do dia 4 de novembro contemplou 30 servidores: 15 referentes ao mês de
novembro e mais 15 referente ao mês de outubro, quando não houve sorteio. O valor será depositado
na conta do servidor junto com o 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.

!

O sorteio conta com a supervisão de representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas, Fundo de
Previdência (FMPA), Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos (SIFAR), Sindicato dos Servidores
do Magistério (SISMMAR) e Associação dos Servidores da Prefeitura (ASPMA), entre outros.
*Texto retirado do site da Prefeitura Municipal de Araucária.

Confira os 30 sorteados de outubro e novembro:

!

01- Iclea Fernandes Francioni
02- Elizabeth Kovalski
03- Maria Helena Grebos
04- Alfredo Lima da Cruz
05- José Anselmo Rodrigues
06- Marilene de Fátima Jaros
07- Neli Tereza Neri
08- Geisa Nemakata
09- Norberto Back
10- Olga Andrea Kocholy
11- Marcia Joana Negrelli
12- Marcos Palmer
13- João Wanderley Sant Ana
14- Liz Mie Abe
15- Tania Cláudia Aparecida Ferreira

16- Jeanne Magali Cardozo Carniel
17- Luiz Gustavo Bourguignon Maciel
18- Kelly Crhistina Wonsowis de Almeida
19- Ozorio Pereira (Aposentado)
20- Elisangela Thais Carvalho Milbemberg
21- Simone Cristina Soares
22- Sueli Terezinha de Paula Barfknecht
23- Roseli Aparecida Ferreira Stanczyk
24- Simone Maria de Carvalho Oliveira
25- Adriano Brunatto de Almeida
26- Edvaldo de Souza Gonçalves
27- Débora do Rocio de Almeida
28- Luiz Roberto Kovalski
29- Floriano Kuroiel
30- Marcos Rodrigo Nogueira Camilo
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LAZER

CAFÉ COM APOSENTADOS!
Veja as fotos e como foi o evento tradicional da ASPMA do mês de outubro
O Café com Aposentados do mês de novembro dessa vez, foi em uma quinta-feira (26/11) devido
ao jantar dançante que aconteceu na sexta. O evento foi realizado na chácara da ASPMA e contou
com sorteio de vários prêmios acompanhado de um café colonial.
Aproximadamente 70 pessoas participaram. Os associados tiveram uma tarde divertida com várias
brincadeiras e muitos prêmios sorteados, fora o café colonial que estava delicioso.
O evento tradicional da ASPMA é para aposentados e pensionistas associados que podem levar 1
acompanhante. Para mais informações é só entrar em contato nos telefones (41) 3642-4155 ou pelo
facebook da associação.
No evento de novembro, conhecemos a Mais Bela Aposentada ASPMA 2015 que é Tereza
Busquette! Parabéns a vencedora e todas que participaram de mais um evento da associação.
Fiquem ligados no site e na fanpage da ASPMA com as notícias do dia a dia.

!

www.facebook.com/ASPMA

A HISTÓRIA DO SEU BENEDITO!
Aposentado conta sua história e a sorte no evento da ASPMA
Aposentado há 5 anos, Seu Benedito Leopoldino do Couto é um participante ativo dos eventos da
ASPMA, principalmente no café com aposentados. Trabalhou na prefeitura como guardião e desde
então é associado da ASPMA.
No café com aposentados, seu Benedito e a acompanhante, sua nora Jociane Aparecida Fernandes,
já ganharam diversos prêmios, mas o que chama a atenção é a sorte que o aposentado tem em ganhar
os melhores, que é sempre sorteado no final do evento.
O sortudo pretende participar cada vez mais para ver se essa sorte continua!

!

VEM PARTICIPAR VOCÊ TAMBÉM!
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TORNEIO DE TRUCO E SINUCA
Os torneios de truco e sinuca, mais uma vez, foi um
sucesso. O evento do mês de novembro foi realizado no dia
28.
Todos os associados da ASPMA podem participar do
evento, que acontece todo o último sábado do mês, o truco a
partir das 09h00 e o de sinuca, a partir das 13h00.
Vencedores do 1º lugar do torneio de
truco.

!

Esperamos
vocês para

mais um momento de confraternização.
Confira a classificação do mês de novembro:
TORNEIO DE TRUCO
1º - Jair e Duda
2º - Adilson e Jair
3º - Juarez e Lorival
Repescagem: Robson
e Galbiati

TORNEIO DE SINUCA

!

1º - Altevir
2º - Adilson
3º - Aroldo
Partida entre associados no torneio de sinuca

CASAMENTO DE ALINE E RODRIGO

A vida une as pessoas certas no momento certo. Que este o destino: amar, viver e começar cada dia
juntos. O mês de outubro foi escolhido para a essa união, um dia frio e cinzento, mas que não tirou o
brilho do momento.
A chácara da ASPMA foi escolhida e o salão verde todo decorado de vermelho e branco a espera de
todos, foi assim que Aline e Rodrigo receberam os seus convidados. Chegada a hora da entrada dos
noivos muita emoção, ambos estávamos de branco e muito felizes. Após a cerimônia, muitas fotos para
registrar o momento, foi aberto o buffet e, após, foi dado início ao baile, com a valsa dos noivos com
direito a coreografia própria. Muito planejado um dia para não sair da memória. Assim iniciou a história
desse lindo casal.
“Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver, um grande amor assim,
foi Deus. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi (…)”.
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EQUIPE ASPMA/ARAUCÁRIA CAMPEÃ PARANAENSE!
Em momento implacável, a equipe conquistou o título tão esperado

A equipe do ASPMA/Araucária é o novo
campeão paranaense de voleibol masculino. O
time comandado pelo técnico Everson Ribeiro
conquistou o título da divisão especial em
casa, no ginásio CSU, na tarde deste domingo
(08.11) ao derrotar por 3 sets a 1 (parciais de
29/27, 25/21, 11/25 e 25/14) o Foz/Pisossul/
COC, na série de melhor de três jogos da final
do torneio da Federação Paranaense de
Voleibol (FPV). Incontestável, após uma
campanha com apenas duas derrotas ao longo
da temporada, líder absoluto durante toda a
temporada, os araucarienses têm muito que
comemorar o título inédito.

tudo contra os grandes times do voleibol
brasileiro. Segundo o treinador, este é um
ponto importante e a confiança do elenco vai
aumentar depois da conquista. Mais do que
isso, o treinador creditou ao trabalho de grupo
o sucesso no campeonato.
“Primeiro temos que agradecer a Deus por
nos dar a oportunidade de executar um
trabalho como esse. O grupo inteiro acreditou
e mesmo depois da primeira derrota lá em Foz
sabíamos que poderíamos virar em casa. A
torcida foi ótima e o grupo é muito talentoso.
Todos contribuíram durante a campanha, é o
conjunto que faz a diferença. E nada disso
seria possível sem o apoio de todos os nossos
patrocinadores”, disse o treinador, que ainda
busca mais apoios comerciais para investir na
competição nacional em 2016.

Em outubro, a equipe disputou a Copa
Internacional Copel Telecom de Voleibol, contra
equipes tradicionais da Superliga A e da Liga
Argentina. Apesar das três derrotas, o objetivo
mais importante foi alcançado, disputar pela
Sobre o jogo, Everson disse que estudou
primeira vez uma competição em nível muito o adversário antes da terceira partida por
internacional e colocar a equipe em evidência quê conquistar o Estadual era quase
no cenário nacional.
obrigação.
Ter conquistado o título estadual dá ainda
mais credibilidade à equipe para chegar com
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“Fizemos um estudo do jogo de ontem e o
apagão se repetiu hoje, mas conseguimos
esquecer e entramos para fazer a diferença no
quarto set. Foz tem uma equipe de ponta e um
grande levantador, que tira o máximo possível
de seus atacantes, finta muito e isso dificulta o
trabalho do bloqueio. Mas o trabalho de grupo,
o estudo, acho que foi isso que fez a diferença
na hora da decisão. Foi um trabalho de equipe.
O trabalho de equipe leva à vitória”, comemora
Everson, que fez questão de dividir os méritos
da conquista inédita com todos os assistentes,

PROJETO VOLEI

entre eles Cleverson, Ney e Carioca. A equipe
possui uma boa estrutura com empresas
idôneas dando o apoio que um projeto sério
precisa, contando com atletas de reconhecida
competência no cenário do voleibol. Jogadores
como o levantador Ruan com passagens pela
Superliga A, a boa dupla de centrais Adelso e
Danilo Pinheiro com muita experiência no
interior do voleibol paulista e o excelente
ponteiro Bruno. No comando do projeto está o
competente técnico Everson Ribeiro.

SUPERLIGA B!
Equipe da associação competirá pela SuperLiga B na temporada de 2016

O Campeonato Brasileiro de Voleibol
Masculino - Segunda Divisão, também
conhecido como Superliga Série B, é a
segunda divisão mais importante do principal
torneio de voleibol masculino do Brasil.
Pela primeira vez na história uma equipe
esportiva de Araucária vai participar de uma
competição da Elite do Esporte Nacional. Após
conquistar o título inédito no paranaense, agora
o time está focado para o torneio nacional.

A equipe da ASPMA estará competindo na
Superliga B temporada 2015/2016 brigando
pela vaga na Superliga A de 2016/2017, uma
das maiores competições nacionais de voleibol
do mundo.
Agradecemos a nossos atletas e comissão
técnica, aos nossos apoiadores e
patrocinadores e a nossa torcida pelo apoio.
Para ficar sabendo de todos os jogos,
resultados curta a nossa fan page:
www.facebook.com/aspmapr2015voleibol
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2º FESTIVAL ASPMA/BERNECK DE INICIAÇÃO AO VOLEIBOL

O 2º Festival aconteceu nos dias 12 e 13 de dezembro (sábado e domingo) no Centro de
Esporte e Lazer Bernardo Von Muller Berneck (Rua Dr. Valério Sobânia, 500 - Thomaz Coelho Araucária PR).
O primeiro festival foi realizado no mês de setembro e foi um sucesso, pois oportunizou aos
alunos das escolinhas, a interação com os atletas da equipe adulta ASPMA/Araucária, que
jogaram voleibol, apitaram jogos, brincaram, tiraram fotos e passaram o dia junto com a
criançada. Na segunda edição não foi diferente, os presentes aproveitaram a tarde, onde além
da brincadeira, foi servido cachorro quente e suco gratuitamente para os pais e alunos/atletas
participantes em um ambiente agradável disponibilizado pela empresa Berneck que cedeu as
instalações do Centro de Esporte e Lazer Bernardo Von Muller Berneck.
Um incentivo para que eles continuem a jogar e se dedicar a modalidade!
Esperamos você para o próximo evento que em breve será divulgado na fan page do
Centro de Excelência (www.facebook.com/aspmapr2015voleibol).

PATROCÍNIO E APOIO!
O projeto "Araucária Centro de Excelência do Voleibol Paranaense" tem como
patrocinadores as empresas Berneck, UEG Araucária, Instituto Joel Malucelli e Prefeitura
Municipal de Araucária através da Secretaria de Esporte e Lazer, além do Ministério de
Esportes do Governo Federal (viabilizador do projeto), além dos apoiadores Facear, Estúdio
Personale e Restaurante Sushi Brasil.
O projeto está aberto para novos patrocínios e apoios para ampliar suas atividades
atendendo às categorias de base e viabilizar a participação na Superliga B - 2016. Para quem
desejar conhecer o projeto e ser um parceiro dessa experiência inovadora do município, pode
entrar em contato através do telefone (41) 3642-4155 e e-mail aspmapr@hotmail.com .

Venha fazer parte dessa história!!
"Você nunca sabe que resultados virão de
sua ação. Mas se você não fizer nada não
existirão resultados."
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MISS&MISTER INFANTIL!
O evento teve que ser divido em 3 categorias pelo grande número de candidatos
No dia 26 de outubro, foi realizado o concurso
Miss&Mister Infantil, porém, com o grande número de
participantes nesse ano, o concurso foi divido em três
categorias: Mister Mirim (3 participantes), Miss&Mister
Infantil (10 participantes, 7 meninas e 3 meninos) e
Miss&Mister Infanto Juvenil (12 participantes, 8 meninas
e 4 meninos). Os participantes ensaiaram uma semana
antes e estavam um pouco tímidos, porém na passarela
estavam deslumbrantes. Todos desfilaram com Traje
Gala na passarela montada no salão 2 da chácara da
ASPMA.
Como nos outros eventos, o salão foi todo decorado
pela Liart`s Decorações, que, ajudou ainda mais a
destacar os candidatos que estavam cheios de charme,
glamour e simpatia.
Com certeza, a disputa estava muito acirrada
deixando a decisão do júri ainda mais dificil, que teve
que decidir qual candidato se destacava mais nos
quesitos de simpatia, elegância e desenvoltura.
Os jurados eram: Luciano Schaffer, Roseli Victor
Palacio, Bruna I. de Alencar e Regina Maria Viezzer.
Candidatos participantes de cada categoria:
Mister Mirim: Kayke B. Neves, Yuri G. Abdon Araujo e
Wuesley F. da Costa Junior.

MENINOS - Felipe José Abdon C. Araujo, Heyke
Gustavo Suzuki e João Gabriel do Couto Dias Prestes.

MISTER INFANTIL!
Heyke Gustavo
Suzuki

!
Miss&Mister Infanto Juvenil:
MENINAS - Byanca de Souza Costa, Camila Eduarda
Nivakowski, Gisele Batista Mantovani, Giulia Fabiana da
Costa, Lara Nogueira Slompo Veiga, Mariana Aparecida
da Luz Santana, Nicole de Oliveira Tomba Alves e
Taynara Milena Neves.

MISTER MIRIM 2015!
Kayke Barbosa Neves

MISS INFANTO JUVENIL 2015!
Taynara Milena Neves

!

Miss&Mister Infantil:!
MENINAS - Aline Izabela F. Silveira, Amanda de
MENINOS - Igor Vinicius Marques Tavares da Silva,
Fatima N. da Luz, Eduarda S. Ferreira, Emanuelly S. João Guilherme Moraes, Kawan Barbosa Neves e Lucas
Ferreira, Giovana de Oliveira T. Alves, Juliana
L. Cristiano Ferreira Silveira.
Santana e Kassyane M. Neves.

MISS INFANTIL 2015!
Amanda de Fatima Novakowski

MISTER INFANTO JUVENIL 2015!
Igor Vinicius Marque T. Silva
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MAIS BELA APOSENTADA!
Confira as participantes do ano de 2015 e veja como foi o evento
Na segunda-feira, dia 26 de outubro, características como idade, atividades que
aconteceu a quarta edição do evento, que pratica e participa, qualidades, etc.
selecionou a Mais Bela Aposentada ASPMA
2015. O desfile foi criado com intuito de
valorizar as pessoas que trabalharam há muito

tempo e agora estão aposentados.
O evento foi realizado na chácara da
associação e reuniu muitas pessoas, dentre
elas parentes e amigos dos candidatos. A
decoração do salão foi feita por Liart`s
Decorações, que deixou o salão apropriado
para o desfile e as fotos e a filmagem, ficou
responsável por Aécio Novistki.
A a p o s e n t a d a s d e s fi l a r a m e f o r a m
apresentadas ao público com seus nome e

O júri que eram: Bruna de Alencar, Luciano
Schaffer, Roseli Victor Palacio e Regina Maria
Viezzer, avaliaram as candidatas nos quesitos
de beleza, simpatia e elegância e, numa
disputa acirrada, quem mais se destacou foi:
TEREZA BUSQUETTE.
Parabéns a vencedora e a todas que
participaram, entre elas: Ana Maria Goes
Silveira, Benedita Palmer, Maria José L.
Negrelo, Olga Camargo Elias, Tereza de
Andrade Brusquette, Vanda Patek e Zilma
Maria Moreira.

MISS APOSENTADA 2015!
Tereza de Andrade
Busquette
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A VOZ DO SERVIDOR E A VOZ MIRIM!
Conheça os participantes e sua respectivas músicas apresentadas
A ASPMA realizou a quarta edição
do Festival de Música: A Voz do
Servidor 2015 e esse ano contou com
a primeira edição do A Voz Mirim. Os
eventos ocorreram no salão 2 da
chácara da associação, no dia 27 de
outubro.
Os candidatos e as músicas que
apresentaram foram:
A VOZ DO SERVIDOR: Antonia
Paulino Xavier (Nada Mudou - Di
Paulo e Paulinho), Daiane Cristina da
Silva Naser (Alvo do Teu Milagre Brenda dos Santos), Dayse Pamplona
( Nunca Mais Eu e Você - Paula
Fernandes) Gidalto Vaz Neves e
Abegail Neves (30 Peças de Prata Otoniel e Osiel), Jucélia da Silva e
Renata de Oliveira Brizola (Tocando

VENCEDORA A VOZ DO
SERVIDOR!

Dayse Pamplona

VENCEDORAS A VOZ MIRIM!

Yasmin Ágatha e Sarah
Isabella

em Frente - Paula Fernandes), Roberto Vaz
Neves e Carlos Vaz Neves (Paz mp Vale Elvis Presley)
A VOZ MIRIM: Julia da Silva Rocha (Aquela
dos 30 - Sandy), Laura de Oliveira Brizola
Pedroso (De Janeiro a Janeiro - Nando Reis
e Roberta Campos), Kassyane Mayara
Neves (Ressuscita-me - Aline Barros),
Kawan Barbosa Neves (Aleluia - Leonardo
Koen), Taynara Milena Neves (Tua Provisão
- Kimberly Flaeber) e Yasmin Ágatha Naser
e Sarah Isabella Naser (Fico Feliz - Aline
Barros).
O júri técnico e o júri convidado, avaliaram
os candidatos nos quesitos de ritmo,
afinação e interpretação foram: Delegado
Rubens Recalcatti, Luciano Schaffer,
Jussara Joeckel e Alan Dias.
Parabéns a todos!

GESTÃO DE QUALIDADE

1. ONDE COMEÇA A QUALIDADE DENTRO DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO?!
A Gestão de Qualidade Total vem promovendo o envolvimento de toda a organização: produção, processos,
todos os níveis hierárquicos. É um modelo de gestão de uma organização, centrado na qualidade e baseado na
participação de todos os seus membros, visando sucesso em longo prazo através da satisfação do cliente e
dos benefícios para os membros da organização e para a sociedade.
2. QUAL O PRINCIPAL OBJETIVO DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE?!
O departamento de qualidade tem por objetivo a estrutura para melhoria contínua para aumentar a
probabilidade de ampliar a satisfação do cliente e de outras partes interessadas. Ele fornece confiança à
organização e a seus clientes de que ela é capaz de fornecer produtos ou serviços que atendam aos requisitos
do cliente de forma consistente. Devendo assim, implantar uma política de qualidade juntamente com os
objetivos da qualidade proporcionam um foco para dirigir a organização, que precisam ser consistentes com a
política da qualidade e o comprometimento para a melhoria contínua.
3. QUAIS AS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE QUALIDADE?!
A atribuição do departamento de Qualidade nas organizações será a aplicação das ferramentas de gestão
de qualidade, como por exemplo: Kanban (controle de produção), Kaisen (melhoria contínua), Just-in-Time
(controle de estoques), Circulo de Controle da Qualidade (CCQs), 5 Ss (conceitos de organização e limpeza),
Controle da Qualidade Total (TQC), QDF (desdobramento da qualidade), Certificação da Qualidade (Série
ISO-9000), ferramentas estas que estão entre as mais destacadas práticas de organização do trabalho.
4. OBRIGATÓRIO ESTÁGIO?!
Não possui estágio obrigatório.
5. TCC?!
Não é preciso fazer o Trabalho de Conclusão de Curso.

MATRICULAS ABERTAS!!
Informações: 41. 3049-7020 ou 3042-7520
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JANTAR DANÇANTE A

FANTASIA

ASPMA

Na sexta-feira (27/11) foi realizado mais um
jantar dançante da ASPMA. O evento é
tradicional da associação, e, acontece todo ano
com temas diferenciados. Nessa edição, o tema
foi “a fantasia” e os presentes se caracterizaram
com diversos personagens, um mais lindo que o
outro!
Toda a decoração do salão, que por sinal
estava um arraso, foi feito por Liart`s Decorações
e as fotos e filmagem por Aécio Novitski e Lisa
Bissoni, que, sempre estão presentes nos
eventos da associação. Já no jantar, teve um
delicioso buffet servido pelo Viva Vida embalado
com muita música pela banda FAMA. Também
teve algumas apresentações da Voz do Servidor
e da Voz Mirim, que, como sempre arrasam
mostrando o talento de cada um. Confira as fotos.
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Conhecemos também, os vencedores dos
concursos culturais da ASPMA do ano de 2015,
entre eles: Mister Mirim, Miss&Mister Infantil,
Miss&MIster Infanto Juvenil, Miss Aposentada, A
voz do Servidor e a Voz Mirim. Ficou difícil para os
jurados, escolher apenas um candidato para cada
categoria e a pontuação ficou quase empatada.
Todos estavam deslumbrantes, cheios de charme e
muita elegância.. um pouco tímidos, mas perderam
a vergonha para dar o melhor e vencer a disputa. A
ASPMA parabeniza a todos os candidatos e
agradece aos presentes no jantar. Esperamos para
o ano que vem com mais uma edição dos
concursos culturais e do Jantar Dançante.
Serão divulgados mais fotos em breve na fan
page da aspma (www.facebook.com/ASPMA) e no
site da associação (www.aspmapr.org.br).

ASPMA E FPMA REALIZAM ALMOÇO COM APOSENTADOS!
O tradicional almoço de fim de ano foi realizado no dia 03.
No dia 03 de novembro (quinta-feira) foi realizado o tradicional
almoço com aposentados do ano de 2015. Esse evento é uma
pareceria da ASPMA e FPMA que tem como patrocinadores a
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.
O almoço foi realizado no Restaurante e Churrascaria Alban onde os presentes
puderam relembrar os bons tempos de ativos e colocar a conversa em dia.

ESTAMOS NO PISO SUPERIOR SALA 4

Novo conceito em móveis planejados
com agendamento!
de horário e atendimento exclusivo.
FAÇA SEU ORÇAMENTO GRATUITAMENTE!
Av. Archelau de Almeida torres, 1236 - Araucária PR
CEP 83.701-000 | FONE: 41 3031.3668 / 9787.2522

!

affabilemoveis@hotmail.com
www.affabilemoveis.com.br
facebook.com/affabilemoveis

