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PÁSCOA

Todos nós buscamos,
adquirir bens para motivar nossa felicidade.
Até que em um determinado momento da vida,
começamos por perceber que nós,
é que fazemos as mudanças internas.
Cristo nosso mestre há muito já nós convidava
para uma mudança continua em busca de
Paz, Harmonia, União e Fraternidade.
Está ai a chave para vivermos melhor.
E nesta Páscoa, que bom seria
se nos propuséssemos a todos os dias,
mudarmos gradativamente procurando
sentir o valor verdadeiro da vida,
que se apresenta a todos nós.
É tudo muito simples.
Desejo que todos nós
iniciemos nossa busca por este ideal,
deixando que a Páscoa seja
mais que o símbolo de um dia
e se transforme numa forma de vida
para toda humanidade.
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CHÁCARA
Cada dia que passa a ASPMA investe
ainda mais nas melhorias da chácara.
Depois de reformar todo o campo de
futebol, colocar uma portaria, pintar o
Salão Verde e construir o novo salão,
as obras ainda não acabaram.
Agora foi trocado todo o piso do Salão
Verde e instalado o sistema de
iluminação, tanto externo como o interno.
A nova iluminação colorida no
salão foi instalada no teto e no
chão deixando com um clima
maior de festa.
Venha até a sede da ASPMA e
marque suas festas com até 60
dias de antecedência suas festas.
Em casos de Casamentos e festas
de 15 anos essa locação pode ser
feita com seis meses de
antecedência.
Faça sua locação e confira...
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ANIVERSÁRIO
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15 ANOS

6

8

ANIVERSÁRIO
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TORNEIO TRUCO
Nos dias 30 e 31 de março a ASPMA
realizou a segunda etapa do Torneio de
Truco na chácara da associação.
Dessa vez as duplas vencedoras foram:
Esmael e Esrael Hitner em primeiro
lugar, Natanael Gonçalves e José Bush
em segundo lugar e Pedro Fernades e
NOME em terceiro lugar.
As inscrições para a próxima edição do
torneio que acontecerá no dia 04 de
maio já estão abertas. Venha até a sede
da ASPMA e garanta sua vaga.
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TORNEIO SINUCA
A primeira etapa do Torneio de Bola 8 da
ASPMA realizado de 27 a 31 de março, na
chácara da associação teve como ganhadores
os sócios Valdecir Padilha (1ºlugar), Adilson
Ferreira dos Santos (2º lugar) e Paulo Sérgio da
Silva da Luz (3º lugar).
As premiações em dinheiro foram entregues
no mesmo local.
A Segunda edição do torneio já tem data para
acontecer. Será dias 02, 03 e 04 de maio no
mesmo horário e local. As inscrições já podem
ser feitas na sede da ASPMA.
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ENSAIO APOSENTADAS
Conforme anunciado
anteriormente, antes do
evento que selecionou a
Mais Bela Aposentada da
ASPMA, aconteceu um
ensaio, onde todas as
participantes puderam
conhecer o local onde
ocorreu o desfile e tirar
suas dúvidas em relação ao
mesmo.
No ensaio as concorrentes
fizeram uma apresentação
rápida e receberam
algumas dicas de desfile.
Esse pré evento ajudou as
aposentadas a chegarem
no dia do desfile com mais
confiança e segurança no
que estavam fazendo.
Todas as candidatas
pareciam estar
empolgadas e ansiosas.
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APOSENTADAS
Na tarde do dia 14 de abril aconteceu a primeira
edição do evento que selecionou a mais bela
aposentada da ASPMA.
O desfile foi criado pela própria associação com
o intuito de valorizar as mulheres que
trabalharam por muito tempo e agora estão
aposentadas. Essas pessoas devem ser
valorizadas e lembradas, afinal não é porque se
aposentou que não ‘serve’ ou não faz mais nada.
O evento foi realizado na chácara da ASPMA e
reuniu cerca de 80 pessoas. Para que o espaço
ficasse apropriado para o desfile, contamos com
a Liarte`s Decorações, que fez toda a decoração
do Salão Verde.
Antes do desfile, todas as candidatas tiveram a
oportunidade de arrumar os cabelos e fazer as
maquiagens no próprio local, com pessoas
contratadas pela ASPMA.
As participantes do desfile entraram na
passarela uma a uma, ao chegarem à frente do
palco eram apresentadas ao público com seu
nome e algumas características como idade,
atividade antes de se aposentar, atividades após
aposentadoria, defeitos e qualidades. Depois da
apresentação a candidata seguia com o desfile e
se posicionava em cima do palco.
Já com todas posicionadas no palco chegou a
hora dos jurados selecionarem apenas três
finalistas, seguindo os quesitos de avaliação
que eram: beleza, simpatia e elegância.
Pudemos notar que a disputa foi acirrada e a
pontuação muito parecida, mas na opinião dos
jurados, as que mais se destacaram nos
quesitos foram: Sophia S. de Alencar (1° lugar),
Léa Maria do Vale (2° lugar) e Elvira Alves F.
Valack.
O concurso foi transmitido pela TV Araucária e
pelo jornal O Popular, que estiveram presente
em todo o desfile.
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BINGO
O bingo foi criado para entreter os
aposentados e pensionistas que
muitas vezes se sentem
esquecidos por não ter muita
atividade destinada a eles.
A primeira edição foi realizada no
dia 14, um pouco antes do desfile
que elegeu a mais bela aposentada
da ASPMA, na chácara da
associação.
Após o concurso ainda ocorreu
uma rodada extra do bingo,
valendo uma televisão. Essa
rodada valia apenas cartela cheia,
e a sortuda foi Lea Maria do Vale
O bingo destinado aos
aposentados e pensionistas será
de edição mensal, e a próxima já
está marcada para dia 25 de maio.
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FEIRA PEIXE VIVO
A Feira do Peixe Vivo já se tornou um evento
tradicional em Araucária. Todo ano os
piscicultores da região levam seus peixes
ainda vivos para serem comercializados.
Nesta edição, realizada no Parque Cachoeira
dias 04 e 05 de
abril, reuniu 35
piscicultores que
venderam mais de 20 toneladas entre carpas, bagres,
tilápias e outros.
Quem compra na Feira pode levar seu peixe limpo
para casa, com uma taxa que varia entre R$1,00 e R$2,00.
Em 2006 iniciou-se um projeto de Abate Humanitário ara os peixes da Feira, uma
vez que estudos comprovaram que assim como outros animais vertebrados o
peixe sente dor e medo, e isso pode afetar até mesmo
no sabor da carne, pois quando está com medo o
peixe libera hormônios
que se espalham por
todo seu corpo
modificado o sabor da
carne.
Sergio Geszewski que cria peixes há 25 anos e
participou das 22 edições da feira, acredita que o evento é uma forma de incentivo
ao comércio local.
Além dos peixes, foram
comercializados vários
objetos artesanais em um
espaço específico dentro da
Feira.
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APOSENTADORIA
POR IDADE:
Têm direito ao benefício os trabalhadores urbanos do sexo masculino a partir
dos 65 anos e do sexo feminino a partir dos 60 anos de idade. Os
trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com cinco anos a
menos: a partir dos 60 anos, homens, e a partir dos 55 anos, mulheres.
Para solicitar o benefício, os trabalhadores urbanos inscritos na Previdência
Social a partir de 25 de julho de 1991 precisam comprovar 180 contribuições
mensais. Os rurais têm de provar, com documentos, 180 meses de atividade
rural.
Os segurados urbanos filiados até 24 de julho de 1991, devem comprovar o
número de contribuições exigidas de acordo com o ano em que
implementaram as condições para requerer o benefício, conforme tabela
abaixo. Para os trabalhadores rurais, filiados até 24 de julho de 1991, será
exigida a comprovação de atividade rural no mesmo número de meses
constantes na tabela. Além disso, o segurado deverá estar exercendo a
atividade rural na data de entrada do requerimento ou na data em que
implementou todas as condições exigidas para o benefício, ou seja, idade
mínima e carência.

João Tibusk era funcionário da
Secretaria do Transporte à 32 anos e
sócio da ASPMA à 30 anos, e no
início de Abril decidiu se aposentar
aos 65 anos de idade.
Gostava muito do seu trabalho e
sempre se viu reconhecido pela
Prefeitura, mas agora pretende
descansar e aproveitar seu tempo
livre. ‘Se aparecer algum trabalho
até faço, mas acho difícil’ disse João
ao falar sobre o que pretende fazer agora.
O processo de aposentadoria foi muito simples e rápido, não teve nenhum
problema para adquirir o direito. Agora vai se inteirar das atividades
dedicadas aos aposentados e procurar se divertir e passear bastante.
15
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PRÓ LABORE
O sorteio do Pró Labore do mês de abril foi realizado
no dia 04 na Prefeitura Municipal, contando com a
presença da secretária da SMGP Rhuanita, o
Presidente da ASPMA Miguel Nunes, entre outros
funcionários. Luciana Coelho França entrou na
Prefeitura mês passado e já foi sorteada, e o mais
interessante é que isso aconteceu no dia no seu
aniversário. Além de Luciana, mais 14 funcionários foram
sorteados, confira se você foi um deles: Ronilde Terezinha
Ribeiro, Naiane Camargo Ribeiro, Lourenço Hollama, Iraci
Gonzaga da Silva, Santilina Rosa, Luciana Coelho França,
Eunice Aparecida Cochinski, Sonia Aparecida Santana,
Claudio José Pereira Junior, Ingrid Gumm da Luz, Maristela
Bueno, Lizete Aparecida Toledo, Cleri Adriana, Adriane Maria
Ehlke Gomes Paes e Roseli Celia Morvan.

Senhor das Flores
Muitas vezes andamos por toda a cidade e não reparamos em detalhes simples porém muito
importantes, como as flores e árvores plantadas em rotatórias e canteiros. Essas flores tornam
toda a cidade mais bonita e “viva”.
Reconhecido pelo Conselho Federal de Educação, o
paisagista Antônio Carlos Zimermann, conhecido também
por “Senhor das Flores”, funcionário da Prefeitura Municipal e
sócio da ASPMA à 12 anos, é o responsável pelo processo de
arborização da cidade.
"Com o processo de
urbanização, muitas
pessoas destroem a
natureza. Por isso, o
paisagista é importante, pois somos nós que repomos a
beleza da natureza na cidade", conta Zimermann
Muito orgulhoso, o paisagista nos mostra alguns de seus
alguns dos trabalhos já realizados na cidade, e finaliza com
a seguinte frase: "Mas você sabe o que é melhor de tudo
isso? É que eu gosto do que faço".
16

Conforme anunciamos na revista do mês passado estávamos a procura de quem
fez o acompanhamento do sorteio de fim de ano anotando tudo nesse papelão. A
autora veio até a ASPMA se identificar e ganhou uma Televisão 26”.
Geovana Urbanski é filha do sócio Laudelino Urbanski e estava na festa apenas
como companhia. Durante o sorteio Geovana
diz que pegou um pedaço de papelão e
começou a anotar os números
aleatoreamente, não com o intuito de
fiscalizar ou conferir, apenas
por escrever mesmo. Assim
marcou todos os números
sorteados.
Geovana e seu pai nunca
participaram muito da vida
da ASPMA, mas conta que sempre vê as melhorias realizadas.
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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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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

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.
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