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CONHECENDO UM POUCO OS FUNCIONÁRIOS DA ASPMA
Cárita Amo Fernandes Espinhaço
Meus dez anos de ASPMA...
Parece que foi ontem que entrei pela primeira vez na ASPMA para fazer uma
entrevista, em 2002. na época como estagiária e logo em seguida contratada.
Não tinha experiência, conhecimento nenhum, mas os anos se passaram e tudo
foi se renovando com muito aprendizado.
A convivência entre os colegas de trabalho e o Presidente nos tornou uma família
unida, surgiu uma grande amizade.
Compartilhar a vida da ASPMA foi um enorme privilégio, pois todos nós sabemos
que ela hoje é um exemplo de superação, passou por altos e baixos, mas com
muita garra e perseverança conseguimos a vitória e chegar onde estamos hoje
com muito orgulho.
Atender os associados é uma honra, afinal eles se tornaram parte das
nossas vidas.
Só tenho a agradecer por tudo e todos aqui na ASPMA, pois todas as
oportunidades que me ofereceram agarrei e tudo o que sou hoje, dou
graças aos meus colegas e ao presidente que sempre teve paciência
comigo.
Obrigada por tudo!
Cárita Amo Fernandes Espinhaço

MULHERES
O mundo é feito por diversos tipos de mulheres:
Mulheres que curam com a força do seu amor...
Mulheres que aliviam dores com a sua compaixão...
Mulheres que cantam o que a gente sente...
Mulheres que escrevem o que a gente sente...
Mulheres glamourosas...
Mulheres maravilhosas...
Mulheres que nos fazem rir...
Mulheres batalhadoras...
Mulheres talentosas.
O Mundo também é feito por outros tipos de mulheres,
nem tão conhecidas ou famosas...
Mulheres que deixam para trás tudo o que têm,
em busca de uma vida nova...
Mulheres que, todos os dias, encontram-se diante
de um novo começo...
Mulheres que sofrem diante das injustiças...
Mulheres que sofrem diante de perdas inexplicáveis...
Mães amorosas...
Mulheres que se submetem a duras regras...
Mulheres que se perguntam qual será o seu destino...
Mulheres que têm escritos na face todos os dias de sua vida.
TODAS, mulheres especiais...
Todas, mulheres tão bonitas quanto qualquer Estrela,
porque lutam todos os dias para fazer do Mundo um lugar
melhor para se viver.

8 de Março dia Internacional da Mulher
Parabéns para todas as mulheres!
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DIA DA MULHER
PREFEITURA COMEMORA O DIA DA MULHER COM VARIAS ATIVIDADES

A Prefeitura Municipal de
Araucária promoveu no dia 10 de
março a caminhada em
comemoração ao Dia da Mulher.
Cerca de 600 mulheres
participaram do evento que saiu
da sede Prefeitura e foi até o
Parque Cachoeira. Um ônibus com
funcionárias da Secretaria de
Esportes acompanhou as
mulheres durante o trajeto,
interagindo e animando-as com
muita música.
Na chegada ao parque as
mulheres dançaram e se
alongaram par encerrar a
atividade.

MENSAGENS
“Nós mulheres temos uma responsabilidade
muito grande até mesmo na construção de um
mundo melhor e com paz, ate porque somos
mães e educamos nossos filhos”. Miralva Gomes
“ Antes de ser mãe, esposa e dona de casa, nós
somos MULHERES, não vamos nunca esquecer
disso.” Marcia Maria Bezerra
“Parabéns a todas as mulheres brasileiras e
trabalhadoras.” Maria Mano Ferreira

Dejanira de Jesus Silva- sócia da ASPMA à 20 anos declara que é a primeira vez
que participa e achou o evento muito bacana pois teve a oportunidade de
comemorar o seu dia com as colegas de trabalho e muitas
outras mulheres.
Marisa Ganzer, trabalha na SMAS e é sócia da ASPMA à 27 anos,
sempre participa da caminhada para as mulheres, considera a
ação muito importante pois estimula a prática de atividades
físicas.
Andréa Faustino- sócia da ASPMA à 18 anos adorou a caminhada, diz que não
perde um ano, esta sempre participando dos eventos.
Maria Luiza Linhares Freitas é funcionaria da Saúde e sócia à
18 anos. Acha muito interessante e participa todo ano da caminhada, mesmo
machucada não deixa de participar. Considera um estímulo a prática de
exercícios.
Marcia Maria Bezerra, trabalha na Procuradoria da Prefeitura
fazem três anos e adorou a caminhada, revela que sempre
participa e gosta muito.
Miralva Gomes é sócia da Associação cerca de cinco anos e
nos conta que para ela o momento é muito alegre e festivo,
mas é também um momento que marca toda a luta da mulher por um mundo
melhor e igualdade.
4
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PRÓ LABORE
O QUE É O PRÓ LABORE
invalidez permanente por doença, R$ 16.197,00
cônjuge R$ 16.197,00
Plano 2: R$ 24,11, morte natural, R$ 25.692,00 morte
acidental, R$ 51.384,00 invalidez permanente por
acidente, R$ 25.692,00 invalidez permanente por
doença, R$ 25.692,00 cônjuge R$ 25.692,00
Plano 3: R$ 32,87 morte natural, R$ 35.411,00, morte
acidental R$ 70.822,00, invalidez permanente por
acidente R$ 35.411,00, invalidez permanente por
doença R$ 35.411,00, cônjuge R$ 35.411,00
Secretaria da SMGP Rhuanita realizando o sorteio

Plano 4: R$ 50,30, morte natural R$ 54.736,00 morte
acidental R$ 109.472,00, invalidez permanente por

O SORTEIO DO SEGURO DE VIDA DOS

acidente R$ 54.736,00, invalidez permanente por

SERVIDORES DA PREFEITURA

doença R$ 54.736,00 cônjuge R$ 54.736,00

O Pró Labore é uma taxa retribuída pelas prestação

Plano 5: custo mensal R$ 58,56, morte natural R$

dos valores recolhidos pelo administrador da
Prefeitura de Araucária, vem sendo sorteado para os

63.896,00, morte acidental R$ 127.792,00 invalidez

participantes desde que foi criado o decreto nº
23.774/2010 que regulamentava a forma de rateio.

permanente por doença R$ 63.896,00, cônjuge R$
63.896,00

Nos últimos anos, após reunião com a ASPMA e

AUXILIO FUNERAL FAMILIAR:Todos os servidores

entidades representativas dos servidores para

que contribuem conforme decreto tem direito ao

permanente por acidente R$ 63.896,00, invalidez

renovação e escolha da

auxilio funeral, por falecimento do

seguradora, o sorteio tem tido a

Titular, Cônjuge e Filhos até 21 anos ou

participação das mesmas, e que

24 anos que estejam cursando
faculdade, e que dependem

por sugestão de muitos servidores
propôs a forma de sorteio que
vinha sendo feita através da loteria

economicamente do Titular no valor de

federal. Atualmente está sendo

falecimento do Titular, os dependentes

feita em urna própria por decisão

terá direito a uma cesta básica de 30 kg

das representações por plaquetas

por mês, ao beneficiário por um período

R$ 3.196,50, CESTA BÁSICA:No caso do

numeradas com a matricula dos servidores.

de 12 meses, no endereço indicado pelo mesmo.

O sorteio do Pró labore tem como data toda

confira se você é um dos sortudos deste mês:
Marcia Maria R dos Santos, Maria Lucia Bubniak, Elizeu
de Oliveira Julio, Raquel ilvana M PAdilha, Luiza Porfirio
da Silva, Marcos Jorge Wojcik, Luiz Sechta, Eliane
Alves da Cruz, Claudia Santos Lorenzato, Paulo Cesar
L Mazzini, Andressa Goncalçalves, Roberta F
Cavalcante, Marcio Luis Hassler, Silvia Schutzem
Berger e Ana Carolina de Souza.

primeira quarta feira do mês, no saguão do Paço
Municipal as 14 horas através de urna que é
conferida pelas entidades. Todo mês é inserido o
número das matrículas dos novos contratados.
Participam os servidores que contribuem conforme
planos a seguir:
Plano 1: custo mensal R$15,55, morte natural R$
16.197,00 morte acidental, R$ 32.394,00 invalidez
permanente por acidente, R$ 16.197,00

INFORMAÇÕES SOBRE FORMA DE PAGAMENTO
COM INÊS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO DE PESSOAS.
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REFORMA CHÁCARA

ANTES

DURANTE

DEPOIS

Pensando em melhorar
a estrutura física da
chácara garantindo um
maior conforto e
comodidade dos
usuários, a ASPMA está
reformando algumas
coisas como o campo
de futebol para que
tenha uma grama mais
adequada e iluminação,
a portaria garantindo
mais segurança, entre
outras reformas.
Venha até a chácara e
confira!
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LOCAÇÃO DA CHÁCARA
confira as novas regras de locação e bom divertimento
O salão laranja é composto de 25 mesas e 100 cadeiras, um
fogão industrial de 2 bocas um freezer extintores de incêndio
janelas de vidros fume com chaves, churrasqueira com grelhas,
banheiros masculino e feminino.
O Salão verde é composto de 40 mesas e 160 cadeiras, um fogão
industrial de 4 bocas um freezer, uma geladeira, extintores de
incêndio janelas de vidros em madeira com chaves,
churrasqueira com grelhas,
banheiros masculino e feminino.
1 - Evento com 70 (setenta) convidados R$ 70,00
2 - Evento com 100 (cem) convidados R$ 70,00 mais R$ 3,00 por
convidado acima de 70
3 - Evento com 145 (cento e quarenta e cinco) convidados R$ 70,00
de taxa de manutenção R$ 3.00 por convidado de 71 a 100 e mais
R$ 5,00 pelo total dos 101 a 145
4 - Evento com mais de 150 (cento e cinquenta) convidados o valor é de R$ 500,00 e com o
fechamento da chácara para uso exclusivo do evento.
5 – A partir do dia 01 (um) de abril o associado poderá optar
por escolher a data de sua preferência recolhendo uma taxa
de R$ 150,00, sendo que em caso de desistência não terá
direito a devolução da taxa recolhida por ser de preferência.
6 – A reserva poder ser feita todo dia primeiro de cada mês
por telefone, sendo que o associado tem prazo de 5 (cinco)
dias para recolher todas as taxas na sede da ASPMA sobe
pena de não comprimento: perder a data reservada.
7 – Proibido a instalação de cama elásticas e piscina de
bolinha dentro dos salões sobe pena de multa de R$ 50,00 por
aparelho e a retirada dos mesmo de imediato.
8 – Observar as voltagens das tomadas e nunca por mais de um
aparelho ligado em extensão evitando com isto sobre carga nas
tomadas
9 – Ao receber as chaves do salão conferir e anotar no verso do
termo as irregularidades e estado das paredes pois deverão ser
entregue da mesma forma que receber ao final do evento.
10 – Material de limpeza, dois panos, dois rodos, um balde, duas
vassouras, dois tapetes, duas lixeiras sacos de lixos
OBS: casamentos e festas de debutantes (15 anos) respeitar o item quatro da exclusividade.
A locação destina-se exclusivamente a eventos de associados e dependentes diretos “marido,
mulher e filhos”, vedada a locação para outros que não sejam dependentes.
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ANIVERSÁRIO 11.02
ISABELLY
Comemorou seu primeiro
aniversário na presença de
seus pais Daiane e Cleverson
Mendes e mais 120 convidados.
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ARAUCÁRIA COMPLETA
122 ANOS

Confira as
atrações da
comemoração
dos 122 anos
de
Emancipação
Política de
Araucária...
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INAUGURAÇÕES
UBS COLÔNIA CRISTINA
No aniversário da
cidade foi inaugurada
a Unidade de Saúde
Colônia Cristina.
Segundo dados da
Prefeitura, cerca de R$
195 mil foram
investidos na reforma e
ampliação da unidade que agora possui 277 m2 e
atende 2.500 pessoas.
A unidade conta também com uma clínica
odontológica, possuindo duas cadeiras
odontológicas e uma sala para escovação.
A auxiliar de enfermagem Nailde dos Santos
considera essa unidade um progresso significativo
para a comunidade, uma vez que antes não haviam
centros de saúde na região e por isso a população
era atendida em um ônibus.
Sobre essa conquista o Prefeito Albanor Zezé Gomes
completa: “É com orgulho que trabalhamos para
atender cada vez melhor os araucarienses e cada
passo que damos, cada conquista da comunidade, é
uma conquista de nós gestores também e das
pessoas que batalham para fazer isso acontecer.”

10

10

ACADEMIA AO AR LIVRE
Após vários pedidos e um abaixo assinado realizado
pela moradora Ana Izabel e entregue ao Prefeito em
março de 2011, o Secretário de Esportes Wanderley
Bady Haddad juntamente com o Prefeito Albanor
Zezé Gomes e demais autoridades, inauguraram na
manhã do dia 11 de fevereiro de 2012 a Academia ao
ar livre do Jardim Ipês, com vários equipamentos
práticos e de fácil utilização, assim facilitando a
prática de atividades físicas dos moradores.
Para que os usuários possam praticar suas atividades
físicas regularmente e de forma correta foram
colocadas placas que mostram como os
equipamentos devem ser utilizados, além de
professores de Educação Física que estarão toda
semana no local para ensinar e acompanhar os
usuários.
Os professores ficarão
toda quarta-feira pela
manhã no local, e
segundas, quartas e sextas-feiras na Escola Elvira para
qualquer esclarecimento e acompanhamento.
Além da Academia, foi inaugurada no mesmo local, a
reforma da quadra de futebol de areia, onde além de
estar livre para que todos pratiquem o esporte, será
realizada uma escolinha de futebol de areia duas vezes
por semana para os meninos da região.A ASPMA
parabeniza todos os profissionais da secretaria.

11

11

CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Com o intuito de diminuir parte da fila de espera por vagas
em creches da cidade, o Prefeito Albanor Zezé Gomes
inaugurou duas das 13 creches propostas nesse sábado (11).
Cada creche está equipada com salas de aula, cozinha,
banheiros, parque, além dos profissionais e materiais
necessários para atender diariamente cerca de 130 crianças.
Com essas creches em funcionamento, as autoridades
acreditam que será uma oportunidade para as crianças
aprendam desde cedo e para os pais poderem trabalhar sem
se a preocupação de deixar seus filhos em casa sozinhos ou
com outra pessoa qualquer.

CMEI ESTAÇÃO II

CMEI TORRES
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FESTA E SORTEIO
A festa de aniversário de Araucária aconteceu na tarde
de sábado (11) no Parque Cachoeira. Muitos brinquedos
e galerias para pinturas foram instalados no local para
que as crianças pudessem se divertir ao comemorarem
o aniversário da cidade. Além dessas atrações a festa
foi marcada pelo sorteio de um carro zero km e dez
televisores pela Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Araucária (ACIAA).
Os cupons para participar do sorteio foram adquiridos
nas lojas conveniadas a associação nas compras acima
de R$100,00.
Os Prêmios foram entregues aos ganhadores na manhã do dia 16/02/12 na
Associação Comercial. Na entrega, estavam presentes: o presidente da ACIAA,
Valdecir Borgo, o presidente da CODAR, João Geraldo Budziak, os ganhadores e
empresários das lojas participantes.

Os ganhadores dos televisores foram:

A ganhadora do carro, Uno

Sandra Mara das Neves - Supermercado Santa

vivace zero km foi Odete

Catarina

Rorato de Souza que

Alexandra Duda - Costa Materiais de

adquiriu sete cupons em uma

Construção
Marcelo Borges Jr - Polo Fashion Magazine
Elsa de Fátima Cordeiro de Oliveira - Pratense

compra no Supermercado
Benoski.

Luiz Carlos Rodrigues - ADB Turismo
Amacil Soares Moreira - Supermercado Santa
Catarina
Almerinda dos Santos - Polo Fashion Magazine
Gesio Valdenir Simões - Naturagua
Estanislau Wierzbicki - A Força do Oleo
Josiane Fernandes (Iaschvski) – Calceaki
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CASAMENTO 10/03
Edineia Cerqueira da Silva, 18
e Francismar Cavalheiro de
Jesus, 21 realizaram a cerimônia
de casamento na noite do dia
10/03 no salão Verde da Chácara
da ASPMA.
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OUVINDO O FUNCIONÁRIO
Solange Moreira, 35 anos e sócia da ASPMA a dez anos e
sempre participa de todos os eventos da entidade. Já
ganhou vários prêmios como microondas e ferro de passar
roupas, esse ano foi sorteada novamente e levou uma
televisão.
A funcionária da Secretaria de Saúde elogia a organização
da edição de 2011, disse que a forma do sorteio ficou mais
clara e sem dúvidas. Toda organização melhorou, até

“Até então sinto que

mesmo por restringir a entrada de convidados.

ninguém está sendo

Solange relata que muitos associados ficavam

lesado, e é muito

chateados devido a data do sorteio, que normalmente

gratificante a clareza que a

era em horário de trabalho . Agora sendo no sábado

ASPMA está trabalhando”.

facilitou muito para todos.

E AÍ GALERA...
No encontro anual dos associados da ASPMA foram sorteados mais de 260 prêmios, o
sorteio foi feito pelo número da cartela que os próprios associados escolhiam.
Ao fim da festa encontramos um papelão com
todos os números sorteados que algum sócio
estava anotando para acompanhar o sorteio.
Estamos tentando localiza-lo para parabenizar
pela iniciativa e presentear o mesmo com uma
televisão o associado que conferiu todo o sorteio
dessa forma.
Se você o conhece avise para que entre em contato com a ASPMA.

Experimente uma Páscoa ainda mais gostosa
com o Chocolate Artesanal de Gramado.
Várias cestas e ovos para você presentear
quem ama!
Marcos Paulo 9976-1478
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AS APOSENTADAS QUE SE PREPAREM...
Um concurso inédito vai eleger a aposentada mais bela da
ASPMA.

As inscrições para o concurso
que será realizado dia 14 de
abril, se encerram dia 23 de
março e podem ser feitas na
sede da associação, na Rua
Raimundo Suckow, 129- Centro,
ou pelos telefones: (41)3642-4155
ou (41)3642-7796.

* As inscritas participarão de três ensaios, que se realizarão no salão verde da
chácara da ASPMA nos dias 02, 05 e 09 de abril.

OLHA O BINGO AEEE...
Com o objetivo de criar um momento de lazer, diversão e descontração bem
como promover um espaço de encontro entre os servidores que deixam as suas
atividades laborais onde se mantiveram por muitos anos, a ASPMA estará
promovendo toda última sexta feira de cada mês um maravilhoso bingo.
Sempre com ótimos brindes,
além de algumas atividades
que contribuirão com este
momento. Não percam! O
primeiro esta marcado para o
dia 14 de abril a das 14 horas
na chácara da ASPMA.
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REAJUSTE SALARIAL
Centenas de funcionários da Prefeitura Municipal
de Araucária foram até o Paço Municipal na tarde
do dia 12/03 para ouvir uma declaração de
aumento salarial.
O prefeito anunciou algumas alterações no
estatuto aumentando o adicional de
periculosidade de 20% para 30%, e o adicional de Risco à vida que foi de 20% para 40%
para os Guardas Municipais, Agentes de Trânsito e Agentes de Segurança.
Além dessas alterações no estatuto o vale alimentação também foi modificado,
passou de R$275,00 para R$300,00.
A notícia mais esperada pelos servidores veio em seguida. O salário teve reajuste de
10% para todos os funcionários.
Todas essas alterações foram enviadas a Camara Municipal no dia 12 mesmo para
que esses aumentos venham já a partir do mês de março.
Outra proposta beneficiando as atendentes de saúde também foi enviada para a
Camara, assim a ideia será
aumentar o salário das
atendentes de R$750,00 para
R$1000,00.
Conforme dados apresentados,
desde março de 2001 até março
de 2012 o salário dos funcionários
mais que dobrou, com um
aumento total de 100,45%
19

TORNEIO TRUCO
A ASPMA está promovendo o 2º Torneio
de Truco.
O torneio será na chácara da associação
nos dia 30 e 31 de março a partir das
18h30.
As inscrições estão abertas até 23 de
março e devem ser feitas na sede da
ASPMA, Rua Raimundo Suckow, 129
Centro.
Informações: 3642-4155/ 3642-7796

Premiação:
1º Lugar: R$500,00
2º Lugar: R$300,00
3º Lugar: R$200,00

TORNEIO BOLA 8
INSCRIÇÕES: R$ 5,00

Premiação:

Informações:
3642-7796/ 3642-4155

1º Lugar= R$ 700,00 Rua Raimundo
2º Lugar= R$ 500,00 Suckow,129- Jardim
3º Lugar= R$ 300,00 Iguaçu.

A ASPMA realizará a primeira
edição do Torneio de Bola 8.
Os jogos irão de 27 a 31 de março e
acontecerão na chácara da
associação.
A premiação será em dinheiro para
os três primeiros colocados.
Os participantes devem fazer as
inscrições na sede da ASPMA até
dia 23 de março. Lembrando que as
competições serão INDIVIDUAIS,
e com horários agendados dentro
das datas previstas para o torneio.

