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A ASPMA	


A Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal de Araucária
foi fundada em 31 de Agosto de 1981.
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Presidente: Miguel Nunes
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Vice-Presidente: Rafael Torquato da Rocha
Diretores Administrativos: Aguinaldo Teodoro Sales;
Izabela Maria Calizario; e Paulo Vicente Siqueira
Assessoria Jurídica: Dr. Dicesar Beches Vieira Junior
Diretores Financeiros: Sônia Aparecida Cesário e Valter
de Jesus Halat
Diretores de Cultura e Esportes: Evaldei Lopes de
Oliveira; Luiz Cláudio Lise; Márcia da Silva; Osvaldo César
Martins; e Waldemar do Amaral Júnior.
Diretores Sociais e de Relações Públicas: Ivone
Schwingel Fernandes; Nadja Kulevski; Nicelia do Rocio Vaz
Torres; Osmar Gerônimo Murbach e Rosemari Schuersovski
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Gestão 2011-2014

Conselho Fiscal: Marlene Gomes; Inês Cezimbra
Cantador; Rosângela Santos Conceição; e Silvana
Ferreira
Contador: Moysés Gilmar Scheidt
Auxiliares Administrativos:
Cárita Amo Fernandes Espinhaço; Crisláine Clarisdina
Felipe; e Daice Daine de Souza
Recepcionista: Lenir Simon
Instrutores de informática:
Fernando Elias Furman Filho e Wilker Moreira Oliveira
Programador de sistema: Elias da Silva Cordeiro
Jardineiro: José Pereira
Chacareira: Maria Aparecida Mendes Moura

A jornada da ASPMA

Revivendo,
Relembrando,
Recordando...
A Associação dos Servidores da Prefeitura do
Município de Araucária - ASPMA - foi constituída
em 31 de agosto de 1981, em assembléia geral, como
órgão distinto e independente do
poder público. Inicialmente o
objetivo era o de ser uma espécie de
cooperativa de gêneros alimentícios subsidiados por recursos dos
próprios associados, que, a princípio, iriam contribuir com o valor
de CR$ 100,00 (cem cruzeiros) cada
um.

tudo para manter a ideia fixa do nascimento da
associação. Muitas histórias são lembradas, algumas
delas
vividas pelo atual
presidente, Miguel
Nunes, devido a convivência próxima a
este ambiente. Muitos
são os servidores que
vivenciaram os benefícios proporcionados
pela ASPMA durante três décadas.

Porém, na época, este valor era
considerado alto, razão pela qual,
decidiu-se cobrar o percentual de 1%
sobre o vencimento básico do funcionário associado. Essa decisão surgiu
após a brilhante idéia de Inácio Mikos, mem-bro da
comissão na época, que também foi secretário
municipal e vereador.

Esta última década,
especificamente, foi
a que trouxe a maior quantidade de
ganhos para todos, através de muitos
acordos realizados com os comerciantes locais, assim
como a implantação de um sistema infor-matizado,
que promoveu grande melhoria,
facilitando a or-ganização
dos cadastros dos servidores,
bem como a mo-vimentação
financeira junto a estes.

Foi assim por muitos anos, vivendo aos tropeços, comprando,
hora tentando pagar, hora devendo, passando por vários endereços em Araucária, buscando se
encaixar em algum imóvel na
tentativa de sobreviver.

Espera-se que a Associação
possa continuar com o mesmo
empenho, buscando inovação,
e trazendo sempre boas notícias paras os funcionários públicos associados.

Entre muitos nomes, a
ASPMA teve como Presidente
fundador, Felix Incot (in memorian), que deu vida e fez de
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ASPMA adquire sede própria

Novo endereço, novo imóvel, será que isso
acontecerá novamente? É o que pensam alguns
associados. Mas essa vida nômade por Araucária
teve fim no ano de 2010, com a aquisição da 1ª
sede própria da instituição.
Em 2007, junto à Caixa Econômica Federal,
a ASPMA adquiriu um Consórcio com uma
carta de crédito no valor de R$ 200.000,00. No
pagamento da 9ª parcela, houve a contemplação,
que incluía além do valor da carta de crédito, a
correção monetária e juros, no valor de R$
24.000,00. Porém, naquela época, a ASPMA
decidiu não adquirir um imóvel, continuando a
efetuar os pagamentos, aguardando a liquidação
de todos os débitos existentes, o que ocorreu,
finalmente, em março de 2010.
A partir daí, iniciou-se a busca por um imóvel
que comportasse as necessidades da associação.
Em um dia qualquer, através de um contato
telefônico, tomou-se conhecimento de um imóvel

no Jardim Iguaçu, a algumas quadras da
Prefeitura Municipal de Araucária.
Houve finalmente a utilização da carta de
crédito, que com a correção mais juros, já estava
no valor de R$ 248.000,00. O imóvel em questão
custava R$ 285.000,00. O valor restante, acima
do valor da carta de crédito, foi pago em duas
parcelas. Uma entrada de R$ 10.000,00 para a
regularização da documentação, e outra parcela
final de R$ 27.000,00 na assinatura do contrato e
entrega das chaves, o que ocorreu em dezembro
de 2010.
Em seguida, iniciaram-se os esforços para
adaptar a residência às necessidades da Associação. No dia 24 de janeiro de 2011, a
ASPMA iniciava o atendimento em sua nova
sede aos funcionários públicos associados. Os
associados ficaram encantados com a estrutura
do local, levando em consideração o ambiente de
tranquilidade e paz oferecido pelo local.
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A estrutura interna da sede
!
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Ao entrar na casa, o associado já percebe na
recepção a qualidade do ambiente, composto por
sofás modernos e aconchegantes, mesa de recepção
para melhor atendimento, tudo em um ambiente
bem arejado. Há também uma televisão para
entretenimento dos servidores enquanto aguardam
o atendimento.

!
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O setor da administração, na qual boa parte dos
sócios comparecem para reservar o espaço na
chácara, para contratar planos de saúde ou para
resolver algum problema particular, é um ambiente
mais reservado, que permite mais privacidade e,
portanto, conforto ao associado.

!
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A presidência da Associação agora possui um
espaço próprio, confortável
e climatizado, adequado
para as atividades diárias,
como o atendimento ao
associado, ao conveniado e
às autoridades.

!
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A ASPMA possui também uma cozinha, na qual se
realiza a reunião mensal com os membros da
diretoria, que ocorre sempre na 1ª sexta-feira do
mês, ocasião em que também há um almoço aos
presentes.
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ASPMA e VOCÊ
O Programa Vida Ativa da Prefeitura Municipal
de Araucária contou também com a ajuda da
ASPMA para alcançar o sucesso de hoje. Contudo,
a Associação busca fazer sempre um trabalho
diferenciado com os aposentados, compreendendoos e atendendo as necessidades de todos com ética
profissional, discernimento e cortesia.

Na foto 03 estão as alunas do curso de informática oferecido pela ASPMA. Elas estão portando
em suas mãos os diplomas, e estão prontas e
preparadas para a atuação no trabalho, com seus
novos conhecimentos.

Foto 03

Foto 01

O curso de informática da ASPMA tem como
objetivo permitir aos aposentados e aos associados o
aprendizado dos conhecimentos básicos de
Windows, Word, Excel, Power Point, navegação na
internet, Corel Draw e digitação, visando a inclusão
digital dessas pessoas.
A sala de curso atualmente conta com 8
computadores, o que faz com que a turma seja
pequena, permitindo um atendimento mais
individualizado por parte do professor e voltado às
necessidades individuais dos alunos.

Além do curso de informática básica, a ASPMA
ofereceu durante um tempo o curso de inglês básico,
baseado na conversação e em atividades
gramaticais. Confira uma das turmas na foto 04.
Atualmente este curso não está sendo realizado,
porém a ASPMA está em estudos para retomar a
grade dos cursos de línguas estrangeiras.
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Foto 04

Faça os cursos
sem custo adicional!

!

Foto 02
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Aproveite!

MOMENTOS
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Palavra do Prefeito
“É com satisfação que utilizo este espaço para
parabenizar a todos os funcionários que ajudaram
e ajudam a construir a Associação dos Servidores
da Prefeitura do Município de Araucária
(ASPMA).
Graças a vocês, que neste dia 31 de
agosto, a associação chega a seus 30 anos
de existência. Tenho muito orgulho em
poder participar desta história. Afinal
de contas, ao longo destes 30 anos,
estive presente e participante em quase
três gestões. São 10 anos e meio. Mas,
lembro-me bem, que ainda em minha
primeira gestão, de 1989 a 1992, a
associação dava seus primeiros passos.
Com o passar dos anos, a associação
foi se firmando e oferecendo cada vez
mais benefícios. A existência da ASPMA é
uma conquista dos servidores. Aproveito a
oportuni-dade para convidar os funcionários
para que se associem. Afinal, ser um dos sócios
da As-sociação dos Servidores da
Prefeitura do Município de Araucária
traz muitos benefícios.
A Associação conta com,
além da sede própria, uma
sede campestre onde os
funcionários podem realizar confraternizações.
Além disso, para
ajudar a fomentar o
comércio local, o
associado tem a possibilidade de realizar
compras nos estabelecimentos de Araucária com desconto
na folha de pagamento.

principais motivos de existência da ASPMA é
buscar reunir os servidores, dentro de um clima de
harmonia e fraternidade. Oferecendo ao associado
e sua família, momentos de lazer e cultura, seja nos
eventos pro-movidos ou nos
cam-peonatos de futebol.
Os meus sinceros votos
de felicidade e um forte
abraço!”
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Mas, um dos
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Prefeito Zezé

DEPOIMENTOS
Em 30 anos, muita coisa acontece. Muitas histórias se constroem e
muitas outras apenas são esquecidas.
Em 3 décadas, muitas pessoas
passaram pela ASPMA. Membros do
corpo administrativo, funcionários
filiados, comerciantes conveniados ou
personalidades do município.
Nas próximas páginas há uma
série de depoimentos de algumas
dessas pessoas que de alguma forma
estiveram envolvidas em algum momento com a história da ASPMA.

“Quem é filiado à ASPMA há
anos está vendo que ela melhorou
demais. Informatização, compra
nas lojas, inovação, atendimento
com respeito sem distinção de
pessoas, infinidade de convênios,
final de ano com excelentes
prêmios e bons brindes surpresa
para cada associado.
Parabéns ao presidente e à
equipe. Continuem assim.”
Delanir
Escola Rosa Pichet

“Como Vice-Prefeito e
também empresário do
município de Araucária, parabenizo a
ASPMA pelos 30 anos
de contribuição com o
funcionalismo público
no município.
A instituição é de extrema importância para
Araucária, pois por
meio dela torna-se possível realizar financiamentos e empréstimos,
facilitando a vida dos
associados e funcionários.
Tenho consciência da responsabilidade que é o trabalho na
Associação e o quão valiosa é a atuação no município. Com o
passar dos anos, a ASPMA foi ganhando espaço e conquistando
maior autonomia.
A conquista de uma sede própria é a prova desse crescimento.
O que só vem somando e contribuindo com o município. Tendo em
vista tantas contribuições, parabenizo toda a Equipe da ASPMA
pelo esforço e dedicação.
Abraço!”

Isac José Efrain Fialla

“Parabenizo a ASPMA pelos
30 anos de comprometimento
com o funcionalismo de Araucária. Nestas três décadas venho
acompanhando o crescimento da
instituição e sua brilhante atuação.
Atualmente, a ASPMA oferece apoio fundamental aos
funcionários, realizando convênios com o comércio local e
permitindo que os trabalhadores
públicos usufruam de condições
diferenciadas e facilitadas.
Apesar das dificuldades, a Associação cresceu, conquistou
espaço e se consolidou. Meu sincero reconhecimento.”

!

Edvino Kampa
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Jo ã o

Alceu
“ To d a s a s d i r e t o r i a s
tiveram seu destaque, mas
esta dispensa qualquer
tipo de comentário,
pois a eficiência e
preocupação com
associado é ponto
primordial para
Com a fundação
ASPMA junto ao
s e u

a
o
eles.
d
a
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primeiro presidente, o Sr. Félix Incot, a Associação
era somente um armazém que beneficiava os
funcionários, que retiravam gêneros alimentícios e
descon-tavam em até 30 dias no pagamento.
Hoje ela se tornou um eficiente órgão de ligação
entre servidores e comércio local, oferecendo
convênios médicos, materiais de construção,
eletroeletrônicos, emprés-timos financeiros,
entre outros.
Voltando-se ao lazer dos funcionários,
conside-rando o que havia e o que temos hoje
em dia, vemos que o interesse pelo bem
estar social dos funcionários
dispensados por essa administração
evoluiu muito. Os campeonatos
realizados são de grande estímulo e

Desejo sucesso a todos nos
seus empreendimentos para orgulho da comunidade araucariense.”

Janaína
(Fisioterapeuta)

“Atendo vários associados da
ASPMA há um pouco mais de 5
anos, e neste período observei o
crescimento da Associação nas
mais diversas conquistas, cursos de
qualificação, espaço próprio para
lazer, festas, eventos, entre outros,
mas sempre mantendo a
preocupação constante com o
servidor, até por fim a aquisição
da sede própria a qual merece
parabéns, com ótima localização e
infraestrutura.”

Rizio Wachowicz
“Prezados associados da
ASPMA de Araucária. Agora,
2011, quando a ASPMA comemora os seus 30 anos de
existência, desejamos que cada
vez mais, possa desenvolver um
trabalho de representatividade da
classe de funcionários da Prefeitura Municipal de Araucária.
Ao mesmo tempo, o lazer à
família dos funcionários é substancial conquista. Ao cumprimentarmos a atual diretoria, abraçamos todo seu quadro de filiados,
que dignificam a classe de
servidores públicos municipais.

Irene Neuza Trusz

“A ASPMA tem um excelente
atendimento, trata muito bem os
associados. Gostaria de participar
mais ativamente da ASPMA.
Acho que a atual administração
está muito boa”.

Marlúcia Pereira
dos Santos
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Secretaria Municipal de Planejamento

Maria Pereira

“A ASPMA foi ótima para empréstimos que me
ajudaram em motivo de doença, na época da inflação
na possibilidade de pagar em até 30 dias, o que
permitia driblar a inflação, na compra de produtos da
colônia com preços menores assim como a utilização
da farmácia, em uma época em que ter cartão de
crédito era difícil, privilégio da elite. Parabenizo a
confraternização no final do ano, e sei que se precisar,
posso contar com a ASPMA. Continuem assim.”
Mari
“Apesar de não utilizar muito, acredito que seja
de fundamental importância aos funcionários pela
praticidade na aquisição de diversos produtos,
inclusive empréstimos financeiros, para a união dos
funcionários através dos campeonatos, eventos
realizados, as atividades voltadas à sociedade através
dos vários cursos ofertados, a ampla estrutura da sede
campestre oferecida para confraternizações dos
funcionários. Gostaria que existisse uma estrutura
para natação ou que existisse algum convênio com
alguma academia local.” Marli
“Houve melhorias em todos os sentidos, no
número de convênios firmados, empréstimos
financeiros, atendimento na sede, cujo imóvel agora é
próprio da ASPMA. Tudo que eu falar é pouco para
elogiar, como dizem, se melhorar, estraga. Desejo
conseguir uma vaga no estacionamento da Associação.” Salete
“Adoro a seção de empréstimos, por ser rápido e
prático. No atendimento, porém, as informações
foram muitas vezes distorcidas, pois cada funcionário
me passava uma informação diferente. Gosto muito
da facilidade de compras nas várias lojas conveniadas.
Ainda não tive a oportunidade de participar de
eventos na chácara, mas através de fotos e
comentários de colegas, soube que vale a pena
usufruir do espaço. Espero apenas que a ASPMA em
breve possa construir uma piscina para lazer.”
Daiane

“Minhas lembranças da ASPMA nos últimos 25
anos são as de que acreditamos sem saber em quem
ou no que. Passamos por fases difíceis nas quais
ganhamos e perdemos com refinanciamentos, em que
tivemos que pagar o preço, mas continuamos acreditando.
Enquanto isso, surgia, para lutar incansavelmente,
um líder visionário, em quem passamos a acreditar,
pois mostrou que lutava para fazer história e não
apenas para contá-la. Foram muitas lutas, mas um
verdadeiro líder para o mundo atual - vai na contra
mão da realidade. Ele é capaz de reagir, enfrentar e
sobreviver a todas as barreiras impostas. Atrai seguidores, constrói novos líderes, muda o rumo da história
e o destino de pessoas. É capaz de enxergar onde
poucos conseguem ver.
Hoje posso dizer que temos um líder de alto nível
conduzindo uma competente equipe nesta associação.
Quando se sabe o que quer e aonde se quer chegar,
com dignidade e respeito, não há como algo dar
errado. Parabéns a todos nós nesta caminhada.”

!

Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas

“A ASPMA tem sido para a SMGP uma grande
parceira. Fico muito entusiasmada com suas recentes
conquistas, pois percebo que o trabalho do Presidente
Miguel e membros da diretoria tem sido eficaz na
realização de suas metas e objetivos.
Que a Associação continue prosperando e
atendendo quem mais importa para ela: os servidores
da Prefeitura de Araucária.”
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Equipe de Funcionárias da ASPMA
“Nós, enquanto funcionárias da ASPMA,
gostaríamos de agradecer por esses anos que estamos com essa equipe.
A cada conquista que obtemos e a cada desafio
que vencemos, temos que agradecer a uma equipe
maravilhosa, que sempre nos ajuda a crescer
pessoal e profissionalmente.
Esse agradecimento vai em especial para:
Izabela e Paulo, diretores administrativos; Evaldei,
diretor de esportes; e principalmente para a Sônia,
diretora financeira; e para o Miguel, presidente;
que sempre nos ensinaram o que sabemos de
melhor: “Trabalhar em equipe”. Parabéns pelos 30
anos!!!”

!

Lenir, Cárita, Crislaine, Daice e Sônia

Rede Master
Henrique Moteleski e Marcelo Moteleski
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“É muita satisfação fazer parte desta história, pois
30 anos se passaram e estamos trabalhando juntos,
com uma loja no Centro e outra no Tupy. Estamos
contentes e pretendemos continuar trabalhando
juntos por muitos anos ainda. Sentimos confiança em
fazer parceria com a ASPMA. Parabéns!

!
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Lindamir do Rocio Ribas

“Participei do nascimento da Associação, onde fiz
parte da comissão de elaboração do estatuto da
fundação. Sei das dificuldades que a atual diretoria enfrentou, mas com coragem, determinação, e muito
trabalho de uma equipe com garra e competência, hoje
a nossa Associação é reconhecida e respeitada por sua
honestidade, trabalho e competência.
Pág. 12

Marcão
“Nossa relação comercial começou há 10 anos, e o tempo e as
dificuldades só solidificaram a confiança e o respeito mútuo a todos que
compartilham desta Associação. A credibilidade do nome ASPMA que
hoje é tão forte foi erguida através de muito suor e trabalho.
Tendo acompanhado o desenvolvimento da ASPMA nestes últimos
anos, posso dizer de cadeira que este sucesso não é a toa, quem respeita
o trabalho e sobe a escada da vida degrau por degrau jamais terá a
subida contestada. Um abraço e que esta relação, convênio, amizade,
perdure por muitos anos.”

O Balaroti conta com a
parceria da ASPMA há 10 anos.
Sem dúvida é uma relação de
amizade e muito profissionalismo.
A qualidade no atendimento e o respeito com seus associados deixa claro o porquê da
longevidade da associação.
Temos orgulho e queremos continuar sempre contando
com vocês!

!

Parabéns pelos 30 anos!!!
Berenice Fátima de Souza
Gerente de loja
Araucária

Olizandro José Ferreira
“É com muita alegria que me manifesto neste momento tão especial de comemoração dos 30 anos da
ASPMA. Nessas três décadas, essa sociedade civil sem fins lucrativos, composta por sócios servidores da
Prefeitura de Araucária, tem uma rica história. E quando se completam tantos anos desde sua fundação,
impossível não vir à memória os bons e maus momentos pelo qual a associação passou.
Mas a ASPMA chega bem aos dias de hoje, graças ao empenho de pessoas comprometidas com a entidade e de seus associados, que merecem nosso reconhecimento.
Após ter tido a honra de ser Prefeito Municipal, busquei reforçar a atenção e o
diálogo com a entidade, para que nunca mais retrocedesse, para que continuasse
forte e pujante, orgulhando os servidores associados e a todos nós que nos
preocupamos com o que é do nosso município. Nesse momento de festa, ressalto
a atuação da ASPMA, que vem mantendo convênios para beneficiar seus
associados, bem como congregando os servidores, conforme lema exposto pela
própria entidade.
Quanta felicidade em poder externar meus cumprimentos a essa importante entidade, à presidência e diretoria, bem como, por extensão, aos
servidores municipais associados. Meus sinceros votos para que essa
associação prossiga trilhando o caminho certo, com força e trabalho,
voltada para as suas finalidades estatutárias.

!

Parabéns a todos!”
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“Para se ter sucesso em qualquer empreendimento é fundamental contar com parceiros
sérios e compromissados. Assim, considero a
parceria de nossas lojas com a ASPMA, um
compromisso mútuo em oferecer produtos e
serviços com a qualidade que o associado
merece, dentro do mais rigoroso compromisso
com a qualidade.
Uma parceria que já se estende a mais de
duas décadas e que contraria todo aquele dizer
popular de que “tudo que é bom dura pouco”, e
dita uma nova regra geral de que “o que é bom,
dura sempre”. Parabéns a ASPMA, parabéns
aos seus associados que podem contar com uma
entidade séria, profissional e preocupada com o
bem estar de toda classe.”

RAKSA
Materiais de Construção	


!

“A Raksa Materiais de Construção quer
parabenizar a ASPMA pelos seus 30 anos de
bons serviços prestados a seus associados.
Gostaríamos de ressaltar que a nossa
parceria com a ASPMA, existente há mais de 20
anos, têm sido um sucesso, principalmente em
virtude do bom relacionamento entre a RAKSA
e os funcionários da ASPMA, os quais tem
demonstrado toda a dedicação em prol desta
associação.
A Raksa Materiais de Construção e todos os
seus colaboradores desejam a ASPMA todo o
sucesso, para que possamos continuar com esta
parceria por muito tempo, beneficiando o
comércio local e seus associados.”

!

Gláucio Karas

Diretor Administrativo das Lojas
Graciosa e Maíra Home Store

Adriana Cocci

“Gostaria de parabenizar a ASPMA pelos
seus 30 anos de parceria com o servidor público
municipal.
Como servidora, posso dizer que é de grande valia os serviços oferecidos por essa associação ao longo dos anos, que faz com que a
vida dos seus associados possa ter, através dos
seus benefícios, tranquilidade, segurança e alegrias, o que nos dá suporte para enfrentarmos os
problemas do dia a dia.

Lá sempre encontramos um atendimento
diferenciado, tratando
o indivíduo que busca
a associação de maneira única e com
mu i t o re s p e i t o a o
cidadão.
Desejo ainda mais
sucesso e muitos
anos de vida.”
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Sede Campestre
A chácara da ASPMA começou com uma infraestrutura pequena e precária, mas que mesmo assim
permitia momentos de confraternização. Confira
em seguida, através de fotos, a evolução da chácara
ao longo dos anos.

Outro fator que impedia as pessoas de
utilizarem o espaço tranquilamente era a falta de
local adequado para fazer um churrasco. Na foto 02
a equipe da ASPMA está com o Evaldei, no
encontro dos guardiões, em que para sentar era
necessário colocar mesas ao relento para ter um
maior conforto. Sacrifício este que não existe mais.

Foto 01
Foto 03

Em dias de chuva, era praticamente impossível
transitar tanto na rua de acesso como nas
dependências da chácara. Como pode-se observar
na foto 01, em meia hora de chuva, o acesso ficou
desta forma, dificultando o trânsito das pessoas no
interior da sede campestre.

As confraternizações passavam por dificuldades
e improviso, como percebe-se na foto 03. Pensando
na comodidade e bem estar dos associados, foi feita
uma ampliação da antiga churrasqueira ao ar livre.
Essa ampliação é o atual salão laranja, que recebeu
2 reformas nos últimos anos. A primeira reforma se
deu em 2004, comportando a partir de então 100
pessoas, conforme a foto 04. A segunda reforma
ocorreu em 2009, aumentando o espaço em 85m2 e
a capacidade para 150 pessoas. Confira na próxima
página como ficou o salão finalizado.

Foto 02

Percebe-se o completo abandono, o que fez com
que a atual diretoria reestruturasse a entrada da
chácara. Infelizmente, esse estado de total abandono foi alcançado devido a nenhum investimento
estrutural na sede campestre. Foram realizadas
obras e benfeitorias no local, que hoje deu vida
nova, inclusive para a região do Jardim Tupi.

Foto 04
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Salão Laranja

O Salão Laranja, tão conhecido dos associados, começou a ser
construído com a demolição da
antiga churrasqueira que existia
naquele local até 2004. A nova
construção inclusive aproveitou as
árvores existentes, de forma a não
remover nenhuma delas.
Inicialmente o salão teria laterais abertas, porém, para a proteção contra intempéries e contra
mosquitos e pernilongos, principalmente durante o verão, decidiu-se,
além de ampliar o espaço em mais
90m2, pela colocação de vidros em
todo o perímetro da construção.
Com o alto índice de frequentadores e de locações para festas e
eventos, adquiriu-se 30 conjuntos
de mesas e cadeiras de plástico, em
substituição às antigas mesas e bancos de madeira. Ao mesmo tempo,
houve a construção de 15 mesas e
bancos de concreto ao redor do
salão, principalmente para um conforto maior durante o verão, para

que os frequentadores possam se entreter mais à vontade.
A diretoria da ASPMA está
ciente das reclamações com relação
ao custo cobrado para utilização do
salão. Há que se ressaltar que o custo se baseia não pelo tempo que o
servidor é sócio da ASPMA, e sim
pela destinação e tempo de utilização do espaço.
Para justificar o atual custo para
utilização do espaço, há que se levar
em consideração que há custos para
a manutenção do ambiente.
Um caseiro é pago pela ASPMA
para a guarda da chácara. A
associação paga, além das contas de
água, luz e telefone, também os
materiais de limpeza, combustível
para o corte de grama, tinta para a
pintura das árvores (o que ocorre a
cada 6 meses) e o esvaziamento e
limpeza das fossas de cada salão,
que ao contrário do que muitos pensam, não tem seus dejetos lançados
diretamente no Rio Iguaçu.
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A ASPMA construiu o ambiente para você associado, pensando em seu lazer, para encontros
entre familiares e amigos. Sabe-se
que algumas pessoas não utilizam
adequadamente o local, muitas
vezes sublocando o local para
terceiros e danificando o ambiente.
Pede-se apenas para quem utilizar o local, que tenha zelo com os
equipamentos, como fogão industrial, freezer, espeto e grelhas para
churrasco, janelas e louças, entre
outros, tendo em vista que o equipamento lá presente é para servir a
todos, e que eventuais danos apenas irão trazer prejuízo, e em algum momento poderão incidir no
custo para a locação do espaço.
Sendo o local tranquilo e confortável para os momentos de
confraternização e lazer do associado, dentro do perímetro urbano
de Araucária, a ASPMA deseja que
todos curtam a chácara da melhor
maneira possível.

Eventos do Salão Laranja
A vida do salão laranja é sempre agitada, tendo
em vista que está sempre locado para acolher o público que costuma frequentar a chácara. Aquele espaço
minúsculo que após reformado recepciona mais de
130 pessoas, com muita elegância em um espaço de

brasa e cerveja. Conta com uma televisão com canais
de uma antena parabólica, para entretenimento dos
que querem, por exemplo, assistir uma partida futebolística ou assistir a qualquer evento da programação

Foto 03

Foto 01

fácil circulação.
É de fato o melhor espaço, principalmente nos
dias de verão, sendo que ao lado localiza-se a churrasqueira para a costela de fogo de chão, e mais um
salão que comporta cerca de 20 pessoas. Salão este
que está fechado com vidros também, dando a comodidade da realização de eventos mesmo em dias de

televisiva.
O sócio que fizer a locação, mediante reserva
antecipada, terá a disposição um belíssimo aparelho
de som 3x1 de 1.200W, que poderá animar seu dia no
ambiente e alegrar sua festa até as 22 horas, horário a
partir do qual pede-se silêncio.
O Salão Laranja tem sido palco para várias
atividades, como encontros de profissionais das
diversas áreas da prefeitura, assim como para cursos,
confraternizações, atividades escolares, encontros de
grupos religiosos, casamentos, entre outros.
Na foto 01 desta página, é possível ver familiares
de um associado preparando a decoração de uma
festa. Na foto 03, os funcionários da Secretaria de
Obras se organizaram para saborear uma deliciosa
costela de chão.

Foto 02

vento ou durante chuvas, que antigamente estragavam muitas vezes a decoração dos eventos.
Dentro do salão laranja também são recepcionados os atletas de futebol nos campeonatos da
ASPMA, ocasião na qual sempre servimos linguiça na
Pág. 17

Foto 04

Costela fogo de chão
Em uma certa noite, um grupo de pessoas
resolveram promover uma costela fogo de chão para
comemorar um aniversário, sem local para fazer,
solicitaram a chácara da ASPMA, que atendeu ao
pedido. Conforme percebe-se na foto 01, duas belas
costelas estão sendo assadas em uma noite de frio, o
que, inclusive, aqueceu todos os presentes na ocasião.

com a construção de um local coberto. A partir daí, a
costela fogo de chão começou a fazer parte do
encerramento dos campeonatos de futebol da
ASPMA.
Na época, percebia-se que o evento caiu no gosto,
tendo em vista que todos, no início do campeonato,
perguntavam se a ASPMA iria realizar mais uma
edição da “costela”, sempre caindo na brincadeira,
avisando que o evento não seria mais promovido,
porém no final era realizado, para a alegria de todos.

Após o primeiro evento de costela fogo de chão,
que serviu como teste, outros associados resolveram
fazer durante o dia o mesmo evento, que teve igual
sucesso. Este tipo de churrasco caiu no gosto de
nossos associados e frequentadores. Com todo
sucesso, surge também o aperfeiçoamento. A partir
daquela época, o local foi sendo melhorado aos poucos.

Uma das últimas melhorias foi a construção de
uma mureta, que abafou o vento e a umidade, deixando de prejudicar o preparo do assado, e pronto
para o preparo de qualquer tipo de comida campeira.

Até então, o espaço no qual se realizava este tipo
de churrasco era a céu aberto, problema resolvido

A ASPMA fica muito satisfeita, pois o que
começou como uma brincadeira realizada em um
aniversário, tornou-se mais um grande evento
realizado pela associação, que possibilitou a muitos
que se sentissem em casa e que pudessem testar seus
dotes de mestre cuca.
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Salão Verde

O Salão Verde, após um período de obras,

A locação deste ambiente se dá bastante para

finalmente está pronto. Um ambiente mobiliado

casamentos, festividades de 15 anos, para grupos de

para cerca de 160 pessoas, com um palco para faci-

comunidades evangélicas indicadas e reservadas pelos

litar a exposição de bandas e instrumentos musicais

próprios associados, que consideram o espaço um

e apresentações diversas, com pé direito de 4

bom local para a prática da oração, entre outras

metros, o que permite inovar na decoração.

festas.

Conta com um ambiente totalmente fechado,

Devido à qualidade do ambiente, tem sido difícil

cozinha com fogão industrial, geladeira e freezer.

organizar o grande número de reservas. Atualmente,

Possui banheiros feminino e masculino na parte in-

para aniversários e confraternizações as reservas são

terna, assim como 10 mesas com bancos de con-

feitas sempre no dia 1º de cada mês, com 60 dias de

creto em local com calçada no ambiente externo,

antecedência, e para casamentos e festas de 15 anos,

para o qual existem também guarda-sóis para

com 6 meses de antecedência. Venha conhecer o

qual-quer período do ano.

Salão Verde e sinta-se à vontade para agendar sua
festa ou confraternização.
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Eventos do Salão Verde
A foto 01 mostra a estrutura interna do Salão
Verde em toda sua extensão, estando com as mesas
e cadeiras distribuídas por todo o salão, que conta
também com piso antiderrapante. Ao fundo do salão

pria. Vale lembrar que a montagem de camas
elásticas e de piscina de bolinha podem ser feitas
apenas no ambiente exterior ao salão, princi-

Foto 03
Foto 01

estão a churrasqueira e os banheiros
Na foto 02, é possível perceber uma das
inúmeras configurações possíveis do ambiente. Ao
efetuar a reserva do ambiente na ASPMA, busque
informações também sobre os decoradores que já
fazem parte da vida da ASPMA. Informe-se sobre
detalhes de decoração e de posicionamento do
mobiliário no local, de forma a deixar sua festa o
mais confortável possível, com ótima circulação.
Aproveite a oportunidade, faça um orçamento e
obtenha um excelente preço.

palmente devido ao pula-pula das crianças.

!

Na foto 04, a ASPMA tem o prazer de
apresentar uma festa de casamento em que foi
servido um jantar para mais de 150 convidados em
uma noite de sábado. Muitas festas de casamento já
ocorreram naquele espaço, o que comprova que o

Foto 04

ambiente é agradável.

!

!

Foto 02

A ASPMA anuncia inclusive que, em breve,
novos salões serão entregues à utilização dos
associados, melhorando a disponibilidade de datas.

Faça uma visita à chácara e

As fotos aqui apresentadas trazem uma ideia
das possibilidades de decoração do local, que se
apresenta em grande estilo. É claro que o associado
pode optar por decorar o ambiente por conta pró-

aproveite para agendar
logo o seu evento!
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Confraternizações
O primeiro e único bingo realizado na atual
gestão da ASPMA foi realizado em 2004 no salão
paroquial, e foi motivado na época pela negociação
da folha de pagamento com o Itaú.

E em clima de harmonia os eventos de confraternização da ASPMA surgiram cada vez mais
fortes, com os associados e seus familiares, através
de um sistema de sorteio com o número da
matrícula de cada funcionário associado.
No ano seguinte, os servidores fizeram fila
em frente à Sociedade Operária, no centro de
Araucária, para garantir o seu lugar no segundo
evento de confraternização da ASPMA. Na ocasião
foi servido um coquetel a todos os presentes, que é
lembrado até hoje por muitos. O evento foi um
sucesso, tanto é que o espaço começou a ficar pequeno para o número de associados que passaram a
prestigiar a confraternização nos anos seguintes.

Neste período, houve também o aumento no
número de prêmios e a qualidade destes, devido a
forte cobrança de todos os associados presentes.

É com muita satisfação que todos os anos a
ASPMA marca presença na realização deste encontro com nossos associados, que merecem a confraternização, tendo em vista que são eles próprios que
mantém essa Associação viva e soberana.
A equipe da ASPMA, assim como todos os
sócios, aguardam ansiosamente pelo dia do próximo
evento, tendo em vista o grande momento de diversão e alegria de todos, mesmo com a grande correria que é organizar todo o sorteio. É um evento do
qual guardam-se bons momentos que deixam
saudades.

!

Parabéns aos associados que contribuem
com a presença neste dia tão importante!

Pág. 22

O sistema da ASPMA

O sistema da ASPMA funciona de uma
maneira bem simples. Veja só:

!

O funcionário da prefeitura, ao se filiar à
ASPMA, adquire um limite de compra nas lojas
conveniadas. Limite este calculado pela ASPMA,
através da Secretaria Municipal de Gestão de
Pessoas, em 30% dos rendimentos fixos do servidor.
A compra poderá ser realizada com a apresentação da matricula e senha nas lojas. Após fornecidos estes dados, o lojista poderá automaticamente
conferir o limite de compra. O sistema é totalmente interativo e não depende de cartões.
O sistema apresenta também a possibilidade de
o associado escolher dependentes (filhos, por exemplo) para que estes realizem compras nas lojas.
A segurança se faz no momento da compra,
pois o associado deverá estar munido de algum
documento com foto caso o lojista solicite (principalmente se for dependente). Para conferência dos

dados, aparecerá na tela do computador do vendedor a foto do associado titular.
A migração para essa forma de sistema aconteceu
devido a problemas decorridos de pessoas mal intencionadas, que efetuaram compras com a matrícula de
outros, causando ao associado enorme desconforto e
prejuízo financeiro.
Pensando no bem estar do associado e segurança
financeira de ambas as partes, a ASPMA agregou ao
sistema já existente uma senha, a foto e uma mensagem via celular mostrando o local e o valor da compra instantaneamente.
Dessa maneira, o associado pode ter certeza se
realizou ou não a compra. Caso não seja ele o autor,
deverá imediatamente entrar em contato com a
ASPMA ou com a loja para questionar a compra.
Atualmente a segurança adquirida na operação
deste sistema é tão grande, que até o Paraná Banco
está se utilizando deste recurso para maior agilidade
na liberação dos empréstimos financeiros contraídos

Pág. 23

Esportes
A ASPMA já organizou dois campeonatos de

As equipes da ASPMA, além das participações

futsal, que foram realizados, inicialmente, na qua-

nos torneios internos ou locais, também marcaram

dra da SOBA e do Mala’s, sendo encerrados na

presença nos 45° Jogos dos Servidores do Estado, pro-

quadra do CSU, após as 21h. Mesmo que as

movido pela Associação dos Servidores Públicos do

rodadas não tivessem horários fixos, as equipes se

Paraná - ASPP.

empenharam para que o campeonato não acabas-

guiram o quarto lugar no futsal, terceiro lugar no

se, além de disputar de forma acirrada os pontos

vôlei e consagraram-se campeão no xadrez.

de cada jogo.

As equipes da Associação conse-

Este ano a ASPMA montou uma equipe fortís-

A galeria de troféus continua crescendo, graças

sima, composta por jogadores que disputaram o cam-

ao empenho dos atletas e ao apoio e estrutura que

peonato de futebol no ano de 2010. A ASPP todo ano

a Associação tem dado aos atletas que a tem repre-

convida a Associação para participar do referido

sentado nas mais diversas competições. Ali temos

evento.

um memorial das conquistas e dos jogadores que
abrilhantaram os eventos.

Em seguida, apresentaremos muitas das equipes
que participaram dos campeonatos realizados através
da ASPMA.

!
!
!

Assistência Social

Considerada uma das equipes favoritas
ao título, estão sempre marcando presença e incomodando muita gente, pois
sempre chegam às finais.

!
!
!

Guarda Municipal

Com o maior número de participantes
até hoje, já chegou a inscrever 2 equipes.
Sempre estão brigando para conseguir o
título de campeão, e quando conseguem,
a festa é grande.
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Equipes
!
!

!

CODAR

Como time convidado, o time da
CODAR entrou com muita sede de
vitória.

!
!
!

SMUR

Sempre participa com muita disposição,
ainda mais com a participação do Secretário da pasta.

!
!

!

SMED

Como em todos os anos, o pessoal da
educação não deixa de participar e traz
sempre muita garra e muita vontade de
vencer.

!
!

!

SMMA

Com muita dificuldade para montar a
equipe, os colegas do Meio Ambiente se
arriscaram, na última edição, com a participação de apenas um reserva.
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Equipes
!
!

Saúde

!

Servidores da SMSA sempre participaram do campeonato. Alguns integraram equipes de outras secretarias, sendo
que na última edição, alguns motoristas
foram representantes dela.

!
!
!

Obras

Time guerreiro. Jamais chegou às finais.
Porém, são dignos de reconhecimento,
pois a cada ano conseguem melhorar a
classificação e deixar a equipe mais homogênea.

!
!

!

Câmara

Pela segunda vez a equipe foi convidada
para participar do campeonato e não
decepcionou, apresentando bom desempenho. Na última edição do campeonato
se inscreveu com duas equipes.

!
!

A Secretaria
Municipal de Gestão
de Pessoas, em
parceria com a
ASPMA, realizam a
3ª Semana do
Servidor.
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Patrocínio

Esportes

As Equipes que participaram ou
representaram a ASPMA nos campeonatos

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Esta garotada é campeã. Isto mesmo!

O time da ASPMA sagrou-se campeão

Com esta equipe conquistamos dois vice-

do 3º Campeonato de Futsal da Liga de

campeonato, um terceiro lugar, um quarto

Araucária (Copa Florival Belo). A conquista

lugar e o título de campeão no campeonato

foi tão importante que rendeu um desfile no

de futebol industrial. Parabéns! Fizemos

caminhão dos bombeiros pelas ruas da

tanta diferença que vamos nos preparar para

cidade.

voltar com força total.
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Campo de futebol

Construído no ano de 1997, o campo de

O campeonato foi realizado por dois anos con-

Futebol ficou parado por muito tempo pela falta de

secutivos, retomado apenas em 2004, ano em que a

vontade de realização de eventos esportivos sobre

ASPMA voltou a realizar as competições que caíram

seu gramado. Miguel Nunes, atual presidente da

no gosto dos adeptos de futebol. Na ocasião,

ASPMA, afirma: “Lembro como se fosse hoje,

arquibancadas e alambrados de proteção foram insta-

quando realizei sobre este gramado o primeiro

lados. Para o início do ano de 2012, há previsão de

campeonato de futebol sob minha responsa-

uma reforma geral na estrutura, com colocação de

bilidade”.

grama sintética e iluminação para jogos à noite.

Oito equipes formaram o primeiro campeo-

Já foram tantas as partidas realizadas sobre este

nato, sendo 4 de servidores da prefeitura e outras 4

gramado que atualmente a ASPMA está organizando

de convidados. As equipes da prefeitura foram ape-

sua 10ª edição em parceria com a Secretaria

nas os Motoristas, Saúde, Obras e Guardas, sendo

Municipal de Gestão de Pessoas, com 15 equipes

que as equipes convidadas foram a ROB, Malas,

masculinas e 6 equipes femininas. É desejo de todos

São Francisco e Corpo de Bombeiros.

que este campeonato possa sempre melhorar, com
mais equipes e bons momentos.
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Lista de Conveniados
FARMÁCIAS
FARM. FORTE FARMA “CSU”
FORTE FARMA SANTA REGINA
ANGELICA FARMA E FARMA
FARMÁCIA ANGELICA “CSU”
HIPERFARMA MARANHÃO
FARMÁCIA CENTENÁRIO
FARM. DROGARIA SCHILLER
FARMÁCIA TATUQUARA
FARMÁCIA MAXIMAIS
FARMÁCIA HIPERFARMA
FARMÁCIA INDEPENDÊNCIA
FARM. TUPY SÃO FRANCISCO
FARMÁCIA TUPY
FARMÁCIA FARMAIS
FARMÁCIA MULTI FARMA
FARMA TOTAL
FORMÁCIA BOQUEIRÃO
MERCADOS
MERCADO ADRIANE
MERCADO BENOSKI
MERCADO PEDROZO
MERCADO VICARI
MERCADO REDE MASTER
MERCADOS SUPRA
PAPELARIAS
PAPELARIA DO-RÉ-MI
PAPELARIA LULLY
PAPELARIA COSTA
PAPELARIA PRINCIPAL
PAPELARIA XANDRELA
PAPELARIA TREINFO
CALÇADOS/ARTIGOS
COMPESS CALÇADOS
DO-PÉ CALÇADOS
CALCEAKI 1
CALCEAKI 2
PAGUE MENOS CALÇADOS
LOJA SANTISTA
VILA ROMANA 1
VILA ROMANA 2
SPORTAÇO
FADA MADRINHA
LOJAS/MALHARIAS
LOJA A GRACIOSA
LOJA AMANDA MODAS
AUE MEGA STORE
LE MONTE
LOJA DAYEMER
MODAS ESTRELA
MODAS 2ª PELE
LOJA DAMAR
O SEMEADOR
OASIS MODAS
LOJA FRANCI MODAS
LOJA A MAIS ECONÔMICA
LOJA IARA MODAS
AMARELINHA MODA INFANTIL
LOJA LA CECI MODAS
ESTILO MODAS
LOJA MODAS CLEO
LOJA RAZURA JEANS
LOJA GIRASOL MODAS
LOJA MAIRA MODAS
LOJA MARLENE MODAS
LOJA MILÊN IO
LOJA MODAS VANELZA
LOJA NOVA MANIA
LOJA NÚVEM DE MEL
LOJA PARANÁ
LOJA PEFABI CONFECÇÕES
LOJA SANTISTA
LOJA SIRIMAR
LOJA SOLANGE MODAS
LOJA TRICOFIL
LOJA VESTE BEM
LOJA BASICA.COM
MOMENTOS H MODA INTIMA LOJA 1
ESTILO MODAS

MÓVEIS/UTILIDADES
MÓVEIS MERCADO MÓVEIS
MÓVEIS BOM PREÇO
MÓVEIS ARAUCÁRIA
MÓVEIS FERREIRA M.USADO
MÓVEIS FISCHER
MÓVEIS MULTI LOJA
MÓVEIS MULTI LOJA 2
MÓVEIS AMAROMÓVEIS
MÓVEIS SÃO SEBASTIÃO
ÓTICAS/SERVIÇOS
ÓTICA CASA GRANDE
ÓTICA OPTICAL
ÓTICA VISÃO LINE
ÓTICA VISARDI
DRª FLÁVIA OFTALMOLOGISTA
ÓTICAS VITÓRIA RÉGIA
ÓTICAS VITÓRIA
ÓTICA VISUALITY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
BORABORA MADEIRAS
BALAROTI
COSTA MAT CONSTRUÇÃO
MATERGI
JOCA
RAKSA M. CONSTRUÇÃO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GIONA
PEÇAS/SERVIÇOS
AUTO PEÇAS ARAUCÁRIA
AUTO PEÇAS CECATO
VM SOM E ALARMES
BICICLET. CICLES ROCK
DORIVAL BICICLETARIA
OUTROS SERVIÇOS
ARAUCELL CELULARES
ASPP
CAIXA ECONÔMICA
PARANA BANCO
COMERCIAL RODRIGUES
EXATO CURSOS
PERGAMINHO
FLORICULTURA FLORA PAOLA
FUJI YAMA
KOSAKA GÁS
POSTO FIALLA
AUTO ESCOLA FR ANCINY
RAÇAS E PIRAÇAS RAÇÕES
SERRALHERIA FERRADURA
HB CENTER
ELETRO CENSI
AVIÁRIO FONTE NOVA
LOJA BELO HORIZONTE
DRª JANAINA FISIO/ESTÉTICA
SALÕES/PERFUMARIAS
C&K PRESENTES
O BOTICÁRIO
SALÃO VER'AS
VANILDA COSMÉTICOS
KAZU PERFUMES
FOTOS/RELOJOARIAS
FOTO E LOJA SAFARI
RELOJOARIA ALIANÇA
RELOJOARIA CRISTAL
ESKALYBOOR FILMES
INFORMÁTICA
NEW OFICE INFORMÁTICA
ASPMA INFORMÁTICA
AGTEL INFORMÁTICA
DENTISTAS/PLANOS
NOSSA SAÚDE
CLINIPAN
ODONTOZAN
DR FABIENSKI DENTISTA
DR GIOVANI
DR MAURO ANTÔNIO
DR JOSÉ ANTÔNIO ORMEZ
INTERODONTO
UNIMED
D R. CALEBU KURIHARA
DR. JUN KURIHARA
DRA. IARA MARIA CENI

3642 8353
3607 2905
3642 8554
3642 2839
3031 2608
3643 5281
3642 4228
3642 8510
3642 3719
3642 4610
3642 6002
3607 2076
3642 1391
3642 8577
3642 2872
3607 4800
3642 0838
3 643 5445
3607 1818
3642 5253
3642 1013
3642 1273
3643 3315
3643 3401
3642 1033
3642 6978
3642 2127
3642 2266
3031 1081
3607 5367
3031 3006
3642 1622
3642 5722
3552 2802
3642 3530
3642 5290
3643 5409
3031 5544
3 642 2795
3642 3377
3552 1718
3642 0412
3642 9342
3642 1918
3642 3734
3642 1116
3643 1887
3552 1558
3552 4230
3642 8524
8892 9312
9117 1117
3642 3966
3642 4472
3642 2869
3642 5355
3642 0820
3552 3253
3642 3332
3642 0531
3642 5794
3642 1517
3642 4344
3642 4600
3031 4041
3642 1203
3642 3530
3643 6830
3031 3358
3642 1303
3642 1816
3552-7178
3642-6447
3642-2869
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3552 2361
3552 3619
3643 3311
3031 1825
3552 1575
3901 5090
3901 5093
3552 1959
3642 2898
3642 4786
3552 2205
3031 3902
3552 2659
3552 2843
3642 5556
3642 2970
3642 2969
3643 1916
3552 1070
3642 4651
3643 5015
3642 6863
3642 1050
3642-3181
3642 1564
3031 3080
3642 4921
3642 8633
3031 1502
3642 8984
3259 1000
3525 5808
3322 4488
3642 3747
.3552 1542
3552 1917
3643 5972
9976 1478
3607 2115
3642 3536
3642 1346
3642 8761
3643 7573
3642 4131
3642 1636
3552 2819
3642 2265
3643 0578
3642 2508
3642 1994
3642- 226
3031 2738
3643-9239
3642 4388
3642 1464
3552 2949
3643 3623
3642 2366
3642 7796
3031 4236
3240 4700
3031 2442
3031 1101
3642 1521
3642 2178
3642 5155
3642 1764
3301 8700
3642 4155
3642 3834
3642 3834
3642 3834

Nam aliquet
Como
ser Libero
sócio
da
purus sodales
mauris,ASPMA
commodo quam lorem
eu vehicula lectus velit nec velit

Ser sócio da ASPMA garante
muitas vantagens. Acesso aos
convênios realizados com muitos
comerciantes em Araucária.
Contratação de plano de saúde
com descontos. Acesso às linhas de
empréstimo com taxas de juros
inferiores às praticadas no mercado
afora. Aos cursos de informática,
aulas de dança de salão, entre
outros.
Possibilidade de usufruir da
estrutura presente na chácara da
ASPMA localizada no bairro
Campina da Barra, assim como a
possibilidade de filiação para
usufruir da estrutura da ASPP
(Associação dos Servidores Públicos
do Paraná). No final de ano, o
associado tem a oportunidade de
participar de uma confraternização,
concorrendo a inúmeros prêmios.
Filiar-se a ASPMA é fácil. Basta
comparecer munido dos documentos citados ao lado, na sede da
A S P M A , n a Ru a R a i mu n d o
Suckow, 129, Jardim Iguaçu.

!

Lista de documentos necessários para a filiação

RG/Documento de Identificação Oficial
CPF
Contra-Cheque
Comprovante de Endereço
Certidão de Casamento ou Certidão de
Nascimento
• 1 foto tamanho 3X4
• Nomes dos dependentes e data de nascimento
•
•
•
•
•

!
Valor da Taxa de Filiação:
!

Salário básico até R$ 1.500,00:
Taxa de 2% sobre o salário.

!

Salário básico acima de R$ 1.500,00:
R$ 30,00
(Nenhum associado paga mais do que R$ 30,00)

!

Após a assinatura da filiação, todos os
benefícios podem ser utilizados.

Agradecimento aos membros da diretoria
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7º Encontro Anual dos Associados da ASPMA
Venha comemorar o	

aniversário de 30 anos da ASPMA!	


!
Show com a Banda Fashion	


!

Dia 16 de dezembro, às 19 horas, no
Ginásio Joval do Parque Cachoeira

Você deseja ser o ganhador de um GOL G5 0KM e de muitos outros prêmios?	

Informe-se com a ASPMA: 3642-7796

Patrocínio:

!
!

Realização:

Os Servidores Públicos da Prefeitura que ainda não são sócios da ASPMA e desejam concorrer aos prêmios que serão
sorteados na confraternização de final de ano, poderão se associar até o dia 16 de outubro, recolhendo 3 mensalidades
e se comprometer a permanecer afiliado por no mínimo 6 meses.
Mais informações, entrar em contato com a ASPMAL, das 09:00 às 17:00, pelos telefones: (41) 3642-7796 e (41) 3642-4155

