Dia 25/07 às 19h30!
Local: Chácara da ASPMA

Convites e informações pelos telefones:
(41) 3642-4155 / 3642-7796
Vendas antecipadas na sede da ASPMA.

Rua Alberto Soczek, 1811
Campina da Barra - Araucária PR

E se puder, venha a
caráter se divertir
com a gente!

SHOW COM A
BANDA FAMA!
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A LEI DA PALMADA E A INTERFERÊNCIA DO ESTADO NO ÂMBITO DO PODER FAMILIAR
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Pró-labore

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, 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.
Conheça os contemplados:
Maio:
07677- Deise Grendel; !
07424- Maria Luiza Ferreira Carvalho;
09653- Rosana Climaco Juliao;
00964- Luzia Bernadete De Oliveira Ribeiro;
09889- Alexandre César Porcides;!
01125- Diair Padilha Szrajer;
01380- Neuza do Rosário de Barros;!
11538- Helder Lucas Wergenski;
02507- Liete Merante Dias Falat;
06040- Telma Schiminsky Custodio De Oliveira;!
03436- Otilia dos Santos Oliveira;!
08510- Daniele Gogola Pamplona;
03193- Valdecir Antonio Bonini;!
09537- Caroline Cristina Marsolek;
00374- Lurdes Tereza Karas Kosiba.!

Junho:
08603 - Emanoel de Batos;
03868 - Dulcineia Trindade de Almeida;
00966 - Marcia Ap. Hamerschmitd Padilha;
06640 - Marcio Fernando Gober;
10325 - João Ricardo da Cunha;
08050 - Francisco Schuta;
01618 - Carlos Roberto Poly;
11515 - Everton José da Silva;
00424 - Matilde Bora Ribeiro;
11344 - Marcia Regina Carlos;
03164 - Luciano Zadulski;
10785 - Vilmar Sabino de Paula;
05265 - José Luiz Teixeira;
10627 - Patricia Valenga;
05343 - Tecla Bernadete Figura Levandoski.

Diair Padilha foi premiada no pró-labore do mês de
maio. Ela trabalha no posto de Saúde Lagoa Grande há 29
anos e é associada da ASPMA há mais de 25 anos. Ficou
sabendo da notícia por uma colega de trabalho.
“Fiquei muito feliz e emocionada com a notícia.
Agora, o meu sonho é me aposentar e com o valor do
prêmio pintar a minha casa”, comenta Diair.
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Aposentada

Carmem L!cia Bara"
Comecei a trabalhar muito cedo: aos 14 anos, quando passei a estudar à noite. Concluído o ensino
médio, escolhi minha profissão: seria professora de Língua Portuguesa. Terminei a faculdade de Letras aos
21 anos. Dois anos depois, ingressei no magistério. Lecionei em quatro escolas públicas, todas em
Araucária: Professor Julio Szymanski, Dias da Rocha, Ibraim Antonio Mansur e Irmâ Elizabeth Werka. Na
última, permaneci por 31 anos. Descrever o que eu fiz durante todo esse tempo não vai expressar o sentido
dos meus feitos... E pouco importa cada feito em si. O sentido que dei a eles é a herança que ofereço
àqueles que cruzaram meu caminho (ou cujos caminhos cruzei).!
No Werka, vivi fases da minha vida... fases, idades, pessoas, momentos... Em cada fase, uma face...
várias idades... e em cada idade várias faces e fases... tão importantes, tão intensas... tão lindas todas elas!
Pessoas que entraram... e saíram... ou ficaram! Com todas aprendi alguma coisa – o que as torna especiais
para mim. Momentos bons, ruins... de alegria, de dores... de muita realização... e de frustrações também. E
sou grata pelo cheiro e pelo gosto de cada momento... pela essência de cada pessoa .
Dentre toda a sorte de histórias travadas no Werka, está a minha. Esse espaço está imbuído do
sentido, do valor, da significação que tem para mim a minha “ancoragem” nele; afinal, participei da
“construção” da sua história. Muitas vezes, especialmente ao final da minha carreira, tive a sensação de
estranhamento e saudosismo, frente a tantas mudanças que “minha escola” tinha sofrido... Então foi preciso
atentar para o fato de que eu também tinha vivido aquelas mudanças das quais me dava conta - enquanto
trabalhava... ensinava... aprendia... (e mudava também!). A minha escola testemunhou toda a minha
juventude e parte da maturidade... Tudo! Tudo isso vai permanecer e resistir ao tempo – ao menos em
minha subjetividade, tal como aconteceu com a minha infância e a minha adolescência. Assim, quando eu
desejar, é só tocar o passado para ativar a memória guardada. Na minha escola Werka, existe e ficará para
sempre a obra que tem as minhas marcas... Foi lá que lecionei até “outro dia” - mais precisamente, até
07/04/2014. “A Temporada Werka” (tempo de semear... tempo de trabalho) é página virada do inacabado
livro que é minha vida. Varro, mansamente, meu coração e guardo, bem cuidada, a minha profissão com
todos os seus encantos.
A vida só existe uma vez! Então me abro para ela em todos os seus desdobramentos... Abro espaço
para novas possibilidades e sigo em frente. Agora, com menos pressa... Vou descobrindo que a vida é
possível, delicadamente, sem o atropelo das horas. Não temo o meu sagrado e merecido “tempo livre” ou
“tempo de não trabalho”. O sentimento é de liberdade e plenitude... Tenho em mim uma “sabedoria” da qual
me utilizo desde menina: na minha vida, tudo vira canção. “Quem canta seus males espanta!”, aprendi.
Entrego-me, pois, ao fluir da minha existência, cantando, como sempre fiz. Minha canção me revela
segredos e me ajuda a desvendar mistérios... Escuto que, como antes, agora, estou no lugar certo, na hora
certa e no momento exato... e que eu posso relaxar. Escuto que eu posso fazer só o que acho certo, só o
que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Escuto que só existe um tempo, uma idade para a gente
ser feliz... uma fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida com entusiasmo, esperança, ternura
e determinação... e que esse tempo, essa idade tão fugaz na minha vida é o presente (que tem a duração
do instante em que passa...). Canto e escuto que a vida me convida para o farto banquete preparado com
os frutos de minha labuta... Sou mulher perseverante e desde cedo fui à luta! Agora, é tempo de celebrar!
Professora Carmem Lúcia Barato. Aposentada!
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Serra Verde Express

Agora para o segundo semestre, a Serra Verde Express está com uma promoção de
passeio pela Serra do Mar paranaense para associados da ASPMA.
O passeio é ida e volta de trem para Morretes na classe turística (poltrona almofadada,
kit lanche, bebida e guia de turismo) com almoço incluso em Morretes (barreado, peixe e
camarão + acompanhamentos) exceto bebida.

!

Adulto: De R$ 202,00 Por R$ 129,00
Criança de 6 a 12 anos: De R$ 142,00 Por R$ 93,00
Criança de 0 a 5 anos: R$10,00

!

Cada associado pode levar acompanhantes pelo mesmo valor e parcelar em até 6X
nos cartões.
Essa promoção é somente para 1 dia (final de semana) nos meses de agosto e
setembro.

!

Maiores informações na sede da ASPMA ou pelos telefones (41) 3642-4155 ou 3642-7796.

5

Torneio de Truco
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Conheça os ganhadores:

6

Torneio de Sinuca
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Conheça os ganhadores:

1º lugar: Lino.

2º lugar: Diogo.

3º lugar: Pepe.
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Copa ASPMA de Futebol 7

Está acontecendo a copa ASPMA de futebol 7! Como em todos os anos, várias
equipes estão disputando para conhecermos mais um campeão. As equipes participantes
são: CAMARA, GMA, MOTORISTA, SMAG, SMGO E SMOP.
Confira os resultados de jogos que já aconteceram, as datas das semifinais e da final e
também a classificação atualizada até 02/07:

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE
SMOP

CONTRA

SALDO

PTOS*

JOGOS

59

24

35

26

11

GMA

WO

66

37

29

26

11

SMGO

WO

36

33

3

17

11

MOTORISTA WO

44

47

-3

13

11

SMAG

31

55

-24

9

10

22

52

-30

3

10

CAMARA

8

GOLS PRÓ

2 WO

PRIMEIRA RODADA (13/05)

SEXTA RODADA (16/06)

SMAG

6X7

GMA

MOTORISTA

0X3

SMOP

SMGO

7X3

CAMARA

SMOP

5X3

SMGO

GMA

8X5

MOTORISTA

SÉTIMA RODADA (24/06)

SEGUNDA RODADA (15/05)
SMAG

0XW

MOTORISTA

SMGO

0X3

GMA

CAMARA

4X3

SMOP

SMAG

2X7

SMGO

CAMARA

4 X 11

MOTORISTA

OITAVA RODADA (26/06)

TERCEIRA RODADA (20/05)
SMAG

5X4

SMGO

CAMARA

3X5

MOTORISTA

SMOP

7X1

GMA

SMGO

2X7

GMA

CAMARA

0X8

SMOP

NONA RODADA (01/07)

QUARTA RODADA (22/05)

SMGO

WXO

SMAG

4X8

CAMARA
MOTORISTA

DÉCIMA RODADA (03/07)

SMAG

5X4

CAMARA

SMOP

1X3

SMGO

GMA

7X4

MOTORISTA

SMAG

2X8

GMA

MOTORISTA

3X6

SMOP

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA (08/07)

QUINTA RODADA (27/05)
SMAG

2X6

SMOP

SMOP

3X3

GMA

GMA

0XW

CAMARA

SMAG

WX0

CAMARA

MOTORISTA

3X3

SMGO

SEMIFINAIS (10/07)
1

GMA

4x1

SMGO

19:00

2

SMOP

6x2

MOTORISTA

20:00

FINAL (17/07)
GMA

x

SMOP

19:30

3º e 4º lugar (17/07)
SMGO

x

MOTORISTA

Outras informações no facebook da ASPMA
www.facebook.com/ASPMA

18:30
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Duca Motos

A Duca Motos está a mais de 15 anos atuando no mercado de vendas de
motocicletas, na cidade de Araucária. Motos de várias cilindradas e uma linha completa de
motos multimarcas trazendo qualidade nos serviços e oferecendo a garantia que você
precisa.
!

Adquirimos a confiança e credibilidade junto aos nossos clientes na hora de comprar,
trocar ou vender a sua moto.

!

Opções de pagamento: à vista ou a prazo com a possibilidade de escolher entre
financiamento, cartão de crédito e agora com a parceria com a ASPMA.

!

Você, associado da ASPMA, verifique a sua margem e venha comprar motos ou capacetes
com a gente!

Duca motos
Esse é o caminho!
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Av Dr Victor do Amaral, 1552 - Centro - Araucária PR !
Email: ducamottos@hotmail.com Telefone: (41) 3642-4261.
www.ducamotos.com.br

Araucária Acqua Park
Mais uma novidade para os associados ASPMA!

!
!

Em parceria com o Acqua Park, agora os associados poderão
se divertir o ano todo pagando bem barato!

!

Cada associado interessado irá pagar mensalmente durante 1 ano R$17,00
descontado em folha, criando assim um vinculo de cobrança com a ASPMA e não com o
Acqua Park, o associado poderá adquirir quantos passaportes quiser sendo eles individuais e
cobrado R$17,00 por passaporte.

Lembrando que os passaportes serão impressos nominais à ASPMA e que para a entrada no
parque serão necessários, além do passaporte, documento de identificação e documento
comprovando que é associado da ASPMA (contracheque).
O associado passará a usufruir de todas as atividades do acqua park mas ao invés de pagar
mensalmente a eles, irá pagar mensalmente à ASPMA.

!

Interessados devem procurar a ASPMA até o dia 10/08.
Maiores informações na sede da ASPMA ou pelos telefones (41) 3642-4155 ou 3642-7796.
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Café com os Aposentados
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Chácara da ASPMA
Desde 2004 a associação vem investindo na chácara, localizada no Campina da Barra, que
estava em um estado de total abandono. Era difícil até mesmo para fazer um churrasco, pois não
havia local adequado para isso. Pensando em acabar com essas situações, foi feita, em 2004,
uma ampliação na churrasqueira ao ar livre. Essa ampliação hoje é conhecida como o salão
Laranja. No início o salão era realmente como uma churrasqueira, com as laterais abertas, porém
haviam muitos mosquitos, principalmente durante o verão, e foi pensando nisso que foi colocado
vidro em toda a sua volta, fechando totalmente o salão. Concluído, o ambiente é locado em todos
finais de semana para festas e eventos onde nossos associados podem receber amigos e
familiares.!
Além do salão Laranja, outros dois salões foram construídos para a utilização dos sócios. O
salão Verde comporta 160 pessoas, e conta com um palco para shows e apresentações. A
cozinha com fogão industrial, geladeira e freezer também facilita bastante a utilização do espaço.!
Em dezembro foi concluída a construção do novo salão, com churrasqueira, ampla cozinha,
e vários itens para o lazer como mesas de sinuca, truco, xadrez, entre outros.!
Pensando no lazer, a ASPMA investiu também em um parquinho para as crianças e um
campo de futebol que já sediou alguns campeonatos entre os associados. O campo está sendo
reformado novamente para melhorar ainda mais a qualidade da grama e de sua estrutura.

Fa#a voc$ tamb%m suas festas na ASPMA!

Desde que foram construídos os salões, muitas festas já foram realizadas na
associação, destacando casamentos, aniversários, chás de bebê, festas de 15
anos e muitos outros.
14

Maiores informações na sede da ASPMA ou pelo telefone (41) 3642-4155.

Como ser sócio da ASPMA

Ser sócio da ASPMA garante muitas vantagens: acesso aos convênios realizados com
muitos comerciantes em Araucária; contratação de plano de saúde com descontos; linhas de
empréstimo com taxas de juros inferiores a praticadas no mercado, cursos de informática, aulas de
dança de salão, entre outros benefícios.
Há ainda a possibilidade de usufruir de toda a infra- estrutura presente na chácara da
ASPMA, localizada no bairro Campina da Barra, assim como a filiação com a ASPP (Associação
dos Servidores Públicos do Paraná) para usufruir de toda sua estrutura. Além dos eventos que a
ASPMA proporciona aos seus associados: Café com os aposentados com sorteio de brindes,
torneios de truco e sinuca, copa de futebol 7, jantar dançante, entre outros. É só ficar ligado nas
datas e horários de cada evento.

Documentos necessários para a filiação:
•

Rg;

•

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 mensalidade superior a
R$ 30,00). !
Após a assinatura da filiação, todos os benefícios podem ser utilizados, sem carência.
Filiar-se a ASPMA é muito fácil! Basta comparecer munido dos documentos
citados na sede da ASPMA, na Rua Raimundo Suckow, 129, Jardim Iguaçu.
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Caf% Colonial com os Aposentados
O próximo café colonial será realizado no dia 24 de
julho de 2014 (quinta-feira) na chácara da ASPMA.
Reuniremos os aposentados e/ou pensionistas para
mais uma tarde divertida. Faremos o sorteio dos
brindes acompanhado com um delicioso café.
Você, aposentado e/ou pensionista, venha se divertir
e passar uma tarde agradável conosco.

!

Reserve seu lugar no telefone (41) 3642-4155.

Se puder, venha a
caráter se divertir
com a gente!

Jantar Dan#an& ASPMA
O próximo jantar dançante será realizado no dia 25 de
julho de 2014 (sexta-feira) às 19h30 na chácara da ASPMA.
Com o tema arraiá, os presentes poderão desfrutar de um
delicioso jantar embalado de muita música.
Os convites JÁ estão a venda!

SHOW COM A
BANDA FAMA!

Maiores informações na sede da ASPMA ou pelos telefones
(41) 3642-4155 ou 3642-7796

PRÓXIMO TORNEIO:
26/07

