UMA NOITE DIVERTIDA E ITALIANÍSSIMA!

Banda Fashion

(Sábado)
29 de Abril, às 19:30H
Salão Verde

UM TOQUE DE ELEGÂNCIA E MISTÉRIO
AO ESTILOS DOS BAILES DE VENEZA...
CHÁCARA
DA
CONSUMAÇÃO SERÁ COBRADO À PARTE
ASPMA
TRAJE: MÁSCARAS
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Artigo – Revisões dos saldos de FGTS
Artigo – Revisões dos saldos de FGTS de 1999 a 2013
Recentemente a mídia tem noticiado sobre um assunto que interessa a muitos brasileiros a respeito da
possibilidade de revisão dos saldos de FGTS referente aos anos de 1999 até o ano 2013.
Pois bem, em que pese todo o aparato de mover uma ação nessa seara, é importante ressaltar o que você precisa
saber, antes de propor uma ação com esse pedido (revisão).
Considere os seguintes pontos:
01 - Afinal de contas em que consiste a tese da revisão de FGTS ?
Resumidamente, a tese é baseada na seguinte dedução: Tendo em vista que hoje o saldo de FGTS é atualizado
pelos juros de 3% ao ano mais a TR (Taxa Referencial), o que os estudiosos da área requerem é que o reajuste seja
baseado na aplicação desses mesmos 3%, porém a taxa a ser aplicada é a reposição por um índice inflacionário
(INPC ou IPCA). Essa diferença é que pode trazer o dito “saldo a receber”, o que, em um cálculo aproximado,
poderia elevar o saldo do FGTS em quantia superior a 50% do recebido efetivamente.
02 – Como estão as ações em trâmite na justiça com esse pedido ?
O ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves determinou recentemente a suspensão de todas as
ações judiciais que pedem a correção de saldos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por índices
diferentes da TR (taxa referencial).
A decisão do STJ deverá balizar o entendimento dos tribunais inferiores e padronizar o entendimento judicial
sobre o tema, o que pode começar somente em abril, mas ainda não há nada efetivo.
Essa medida do STJ afeta tanto ações coletivas quanto individuais em todas as instâncias das Justiças estaduais e
federal, inclusive juizados especiais e turmas recursais.
Portanto, se você já ingressou com a ação, o momento é de aguardar pelo julgamento no Superior Tribunal de
Justiça.
Mas se você não entrou com a ação e tem dúvidas sobre esse tipo de revisão, o melhor a fazer é entrar em
contato com o seu sindicato (que pode ter promovido uma ação coletiva) ou procurar um advogado de sua
confiança.
E, uma última observação, cuidado com as promessas de ganho certo. Um processo requer análise, estudo e
depende de uma série de fatores que comprometem o resultado final. Portanto, fique atento aos “comerciais”
veiculados que ditam que o ganho é real de “x” ou “y”efetivamente, pois o perigo de você acabar pagando por um
resultado prometido é grande quando não observado esse item.
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Sorteio Pró-labore

Roseli Victor Palacio é
professora aposentada e é
uma das ganhadoras do
pró-labore deste mês, soube
que era a ganhadora por
meio de uma ligação da
ASPMA!
Ao saber da notícia
ficou surpresa e pretende
fazer a carteira de motorista
com o valor do prêmio.

O pró-labore é uma taxa retribuída pelas
prestações dos valores recolhidos pelo
administrador da Prefeitura de Araucária. O
prêmio vem sendo sorteado para os participantes
desde que foi criado o decreto nº 23.774/2010
que regulamenta a forma de rateio. Atualmente,
o sorteio é feito em uma urna própria por decisão
das representações através de plaquetas
numeradas com a matrícula dos servidores. O
prêmio deste mês não foi divulgado (geralmente
entre R$600 e R$ 700), mas será depositado na
conta do servidor junto com o pagamento. A
exceção é para os aposentados e pensionistas,
que recebem via depósito do banco.
Confira os sortudos desse mês:
1254 - José Avelino da Silva;
6166 - Eduardo Przezdziecki (FPMA);
9456 - Rosangela S. Carraro Souza;
5573 - Karina Ribeiro Valente;
8750 - Solange de Fatima Poleto;
267 - Carmem Lucia Kais da Rocha;
1770 - Janete Maria Leal;
3800 - Regina Celi Brunatto Siufi;
6239 - Neimar Monteiro do Nascimento;
5528 - Suzana Nunes Branco;
2948 - Schirley Terezinha da Silveira;
451 - Roseli Victor Palacio.

Terça é dia de

A partir do dia 08/04, toda terça-feira na
chácara da ASPMA às 19h30
Sugestões de filmes pelo facebook da ASPMA:
www.facebook.com/ASPMA
Maiores informações pelos telefones (41) 3642-4155
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“Mulher é mesmo interessante.
Mesmo brava é linda,
mesmo alegre, chora,
mesmo tímida, comemora,
mesmo apaixonada, ignora,
mesmo frágil é poderosa!”
Feliz Dia Internacional da Mulher!
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ANIVERSÁRIO
A associada Zenair Pierina Bertholdo resolveu dar uma festa familiar na nossa Sede
Campestre no dia 09/02 em comemoração do 1º aniversário da sua sobrinha neta e afilhada
Emanuele Bertholdo Nunes.
Zenair contou com a presença de todos os familiares e amigos.
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TORNEIOS
TRUCO E SINUCA
Manhã: Truco
Tarde: Sinuca

Data: 29/03/14
Local: Chácara da ASPMA, Rua: Alberto Soczek,
1811 - Campina da Barra - Araucária - PR
Maiores informações e reservas pelos telefones:
(41) 3642- 4155 ou 3642-7796
e pelo facebook na página da ASPMA.
www.facebook.com/ASPMA

Baile de Máscaras
ASPMA

CONVITES ILIMITADOS!

Show com a banda
fashion.

O baile acontecerá no dia 25 de abril
de 2014 às 19h30 na chácara da ASPMA.
Os convites terão um valor de R$25,00
e não serão vendidos no dia. Por isso,
garanta já seu convite, venha se divertir
com a gente e não esqueça a sua
máscara!
Maiores informações na sede da
ASPMA ou pelos telefones
(41) 3642-4155 ou 3642-7796

Café com os Aposentados
Como acontece toda última sexta-feira do mês, no dia 27/03
estaremos reunindo os aposentados e pensionistas para mais uma
tarde divertida. Faremos o sorteio dos brindes, com um delicioso
café. Você, aposentado e pensionista, venha se divertir e passar
uma tarde agradável conosco.
Reserve seu lugar no telefone (41) 3642-4155.
4
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Homenagem de aniversário
Falar de amigos sempre é muito bom, ainda mais
quando temos um trio parada dura por perto, mais
conhecido como as super poderosas. De um lado,
Marli, com mais de 20 anos de prefeitura, responsável
pelos convênios e captura de novos recursos para o
Município; de outro, Natália, arquiteta, mãe de gêmeos,
responsável pelos projetos das escolas e cmei's de
Araucária; e completando o trio, Ane, arquiteta,
responsável pelo projeto do Hospital Municipal.
Muitas vezes, elas não têm o devido reconhecimento
profissional por não estarem na finalização do
processo, porém são elas que dão o pontapé inicial e
fazem os processos acontecerem, tanto na busca de
receitas de convênios quanto na elaboração de projetos
adequados.
Nós, colegas de trabalho e amigos, gostaríamos de
expressar o nosso agradecimento e reconhecimento a
vocês, especialmente neste mês de março em que
completam mais um ano de vida. Parabéns, pois vocês
são SUPER PODEROSAS!
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DEMONSTRATIVO DE SINISTRALIDADE
ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PREF MUN ARAUC - 54700
PERÍODO:

1/11/2013

MÊS/ANO

QTE BENEF

RECEITA

DESPESA

RESULTADO

SINISTRALIDADE

jun-13

235

R$ 50.758,40

R$ 38.207,16

R$ 12.551,24

75,27%

jul-13

235

R$ 49.396,50

R$ 33.256,60

R$ 16.139,90

67,33%

ago-13

230

R$ 49.501,14

R$ 58.889,77

R$ (9.388,63)

118,97%

set-14

220

R$ 47.649,98

R$ 50.860,12

R$ (3.210,14)

106,74%

out-13

221

R$ 51.805,74

R$ 64.225,66

R$ (12.419,92)

123,97%

nov-13

224

R$ 55.234,33

R$ 56.815,91

R$ (1.581,58)

102,86%

TOTAL (PERÍODO)

228

R$ 304.346,09

R$
302.255,22

R$ 2.090,87

99,31%

R$ 639,869,65

R$ 627.923,87

R$ 11.945,78

98,13%

PERÍODO ANTERIOR
JUN/2012 A MAI/2013

Receita
Despesa

Sinistralidade

R$ 55.234,33
R$ 56.815,91

R$ 64.225,66

R$ 51.805,74

R$ 47.649,98
R$ 50.860,12

R$ 49.501,14
R$ 58.889,77

R$ 49.396,50
R$ 33.256,60

140,00%
120,00%

R$ 50.758,40
R$ 38.207,16

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
4

1/6/2013

jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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A Emília Fidelis é da Ecola
Egipciana e tem 24 anos de
serviço.
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Rosenei Gonçalves
Escola Nadir
18 anos de serviço
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APOSENTADO
CARREIRA
Trabalhou na Secretaria Municipal de
Obras na função de operador e encarregado de
máquinas. Se aposentou pela idade e tempo de
serviço.
Casemiro começou como pedreiro, após
6 meses ficou como encarregado.
Após 6 meses na função de
encarregado, conseguiu realizar um grande
sonho: trabalhar com máquinas. Neste período
fez grandes amizades onde ficou 11 anos na
"patrola"e mais 11 anos de encarregado das
máquinas.
No período em que era encarregado,
ficou alguns dias na UTI por problemas com a
sua pressão e diabetes.
“Sinto saudade dos meus colegas e com
certeza eles ficaram sentidos com a minha
aposentadoria também." Comenta.
Agora, o aposentado pretende viajar e ir
morar em Morretes.

Horas vagas: Pesca e gosta de viajar
para Morretes.
Sonho: Comprar sua própria máquina.
Qualidade: Prestativo.
Defeito: não gosta de coisas erradas.
Não sai de casa sem: a esposa.
Prato predileto: Alcatra e filé.

Aulas de Dança
Toda quinta-feira às 19h00 NA Escola Helena
(ao lado do parque cachoeira)
Maiores informações na sede da ASPMA ou pelos telefones
(41) 3642-4155 ou 3642-7796
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1 ano de Gabriel Chicanoski
Entre muitos ursinhos azul e marrons e com um sorriso radiante, Gabriel
Chicanoski comemorou seu primeiro aninho no dia 08/03 dia internacional da mulher e o
mesmo dia de seu nascimento, os convidados foram recepcionados no Salão Laranja da
ASPMA, a decoração foi feita pela Angelita Carlin, os salgados, doces e bolo pelo Café e
Lanches Terêre, a diversão dos brinquedos foi por conta do Biel Brinquedos, a festa
terminou às 19h00min.
O aniversariante adorou as bexigas, sempre sorridente, brincou durante a festa
inteira, e distribuiu sua alegria com todos os convidados.
“Ele recebeu o pessoal, tirou muitas fotos e aproveitou o momento para brincar na
cama elástica e na piscina de bolinhas.” Comenta a mãe Joice.
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Casamento Silvia e Richerdson

“Planejar e realizar exatamente como imaginado um casamento é uma ideia que pode causar dor de
cabeça aos noivos, à família e à todos os envolvidos. Todos queremos que seja uma fonte de memórias boas pra
iniciar a vida de duas pessoas. E por querer muito cerimônia e festa perfeitos, com a nossa cara e que deixassem
nossos convidados confortáveis com o ambiente surgiu a ideia de realizá-lo na chácara da ASPMA, um espaço que
já conhecíamos e achamos mais do que apropriado.
Com uma excelente recepção, chegar à chácara foi empolgante, o local se tornou a inspiração para o
tema da decoração assim como do traje, ambos foram pensados de forma que a cerimônia fosse discreta e com um
charme retrô. !Com uma área externa muito bem planejada e bonita, fácil acesso, ótima iluminação, uma linda
fonte e ainda um salão com um ótimo espaço, onde foram muito bem instalados tudo o que foi necessário para a
realização de todos os momentos da cerimônia.
Pudemos utilizar todos os ambientes e a decoração ficou lindíssima, desde a cerimônia em si, ao
espaço para as mesas dos convidados, para o Buffet de café da tarde, o palco, a pista para a festa e a instalação
externa de brinquedos infantis.
Tudo ocorreu como o planejado e foi um casamento muito agradável e que com certeza iniciou de
maneira memorável a história do casal, Silvia Rolim e Richerdson Oliveira. Agradecemos à ASPMA a
disponibilidade e simpatia ao nos atender e nos permitir tudo isso.”
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Carnaval na Escola Especial
Agrícola
No dia 28 de fevereiro, na Chácara da ASPMA, os alunos tiveram oportunidade
de participar de um dia muito alegre com um baile de carnaval, almoço, atividades
esportivas e recreação.
“Foi um dia realmente especial, onde se promoveu a interação dos alunos em
um ambiente diferente do habitual, graças à ASPMA que gentilmente oportunizou a
utilização do espaço de sua Sede Social valorizando assim pessoas que muitas
vezes tem vida social restrita.
Nosso muito obrigada à ASPMA!!!” Comentou a diretora Ivanilda.

A Escola Municipal Especial Agrícola Padre José Anusz atende
desde 1994 adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual associada a
deficiência neuromotora e sensorial.
São 130 alunos atendidos em dois turnos, manhã e tarde, em 5
turmas de autismo, 1 turma PISMUT (Programa de Inclusão ao Mundo do Trabalho)
e 16 turmas de atividades pedagógicas: Música, Dança, Letramento,
Psicomotricidade, AVAS (atividades de Vida Autônoma e Social), Arte, Tecnologia
Educacional, Educação Física, Culinária, Teatro, Contação de Histórias, Horta e
Jardinagem, Corporalidade e Reeducação Visual.
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E assim, finalizamos
esta edição com o belíssimo
aniversário da sobrinha de
Ana Maria Pychybyth. A
aniversariante Ana Paula
Ançay comemorou a chegada
dos seus 15 anos no salão
verde da chácara da ASPMA,
ao lado de seus pais Osnir
Ançay e Marli Terezinha
Domingos Ançay.
A mãe agradece a
presença dos amigos e da
família.
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COPA ASPMA DE FUTEBOL 7

As inscrições da Copa do Futebol 7
vão até o dia 24/04.
A ficha e o regulamento está no site:
www.aspmapr.org.br

MASCULINO

O congresso técnico acontecerá no
dia 24/04 às 17h30 na sede da
ASPMA.

FEMININO

MAIORES INFORMAÇÕES NA SEDE DA ASPMA OU PELOS TELEFONES:
(41) 3642-4155 OU 3642-7796
4

