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Palavra do Presidente...
Nesta passagem dos 33 anos da nossa entidade, gostaria de agradecer
imensamente o carinho de todos, que de alguma forma reconhece a
importância da A.S.P.M.A. em suas vidas.!
Em especial pelas nossas gestões anteriores, pois estamos completando
13 anos à frente desta associação, com muita dedicação, carinho e
principalmente trabalho. Atravessamos todas as dificuldades que
encontramos e muitos sabem do que estou falando, mas nada nos
desanimou e que hoje colhemos os frutos das sementes que semeamos.
Agradecimento total as pessoas que de um modo geral nos ajudaram ou
contribuíram para este momento de crescimento, de imagem, respeito e de
destaque dentro nossos servidores, servindo muitas vezes de exemplo para
outras entidades.
Aos parceiros comerciais um agradecimento especial pela confiança
gerada ao longo desta jornada, pelas boas relações de negócios gerados a
qual também a associação é grato pois foi desta relação que criamos laços e
vínculos respeitados até hoje.
Com grande carinho aos parceiros financeiros, Caixa Econômica e
Paraná Banco, em relação ao primeiro devemos um respeito enorme ao
amigo ex-gerente e hoje gerente regional sul max Calixto, nos deu a luz que
faltava para chegarmos onde estamos e sucessivamente aos gerentes
posteriores. Ao Paraná Banco na pessoa do ilustre que “Deus o tenha”
Adilson, ao nosso amigo André Malucelli, que através de sua equipe também
acreditou no trabalho realizado nesta instituição, meu carinho especial a
estes parceiros.
E como não podemos deixar de fora os “santos de casa”, que me deixa
muito feliz por todas estas realizações, a minha equipe de trabalho, a
diretoria e em especial os funcionários desta casa. No administrativo:
Sonia, Paulo, Cárita e Lenir. Nos empréstimos: Crislaine e Daice e na
chácara Juliane, Marcia e Mauricio. Obrigado a todos os colaboradores
Dival, Vaz, João e Marcão. Afinal não é todo dia que se faz 33 anos com
13 anos de mandato a frente de uma gloriosa entidade como a nossa.
PARABÉNS A TODOS OS SERVIDORES ASSOCIADOS E QUE
CONTINUEM ACREDITANDO NESTE TRABALHO.
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Pró-labore
Na quarta-feira (06/08) foram conhecidos os servidores municipais contemplados com o prêmio do Prólabore. O prêmio será depositado na conta do servidor junto com o pagamento. A exceção é para os
aposentados e pensionistas, que recebem via depósito do banco.!
Participam do sorteio do Pró-labore os servidores ativados (concursados e cargos em comissão), inativos
e pensionistas que pagam mensalmente o seguro de vida e que ainda não foram contemplados com o
benefício anteriormente. O sorteio conta com a supervisão de representantes da Secretaria de Gestão de
Pessoas, Fundo de Previdência (FMPA), Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos (SIFAR), Sindicato
dos Servidores do Magistério (SISMMAR) e Associação dos Servidores da Prefeitura (ASPMA), entre outros.!
Observação: Como 06 matrículas foram excluídas do sorteio de julho por serem demissionários, em agosto,
além das 15 do mês, mais 06 foram sorteadas, totalizando 21 sorteados.
Confira os sorteados do mês de agosto:
00865 - Marcel Danilo Gonçalves Cordeiro;
05830 - Denise Silva Machado;
01170 - Genesio Olegario de Almeida;
06400 - Izolde de Siqueira Lechenacoski;
01313 - Luis Colasso;
10746 - Carlos Alexandre Torres Garcia;
01501 - Aline Maria Baumel;
11197 - Juliana Tais Ferreira;
02369 - Lilian Arceno de Lima;
00066 - Fabiene Charvet Inckot;
02513 - Mirian Janete de Lis Sensi;
00354 - Jocelia de Lima Mikosz;
02967 - Gilda Pinheiro Cordeiro de Lima;
02133 - Elisabete Mariano Mostardo;
03711 - Paulina Ribeiro de Lima;
02737 - Mariana Terezinha Piva;
05104 - Vera Luiza Pereira Lopes;
06554 - Gilmar Dudek;
05365 - Eva Bernadete Batista;
10360 - Roberto Hitner.
05535 - Rosicleia Siqueira de Castro;
Icatu Seguros"
É com grande satisfação que a Icatu Seguros apresenta esta proposta de parceria para comercialização de nossos
produtos.!
A Icatu Seguros é uma das maiores seguradoras independentes em Vida, Previdência e Capitalização. Foi fundada em
1991, com origem no Grupo Icatu, que há décadas é símbolo de solidez e experiência no mercado financeiro e
segurador do Brasil.!
Nosso compromisso é oferecer produtos e serviços para pessoas em busca de segurança e realização financeira em
todas as fases da vida, de uma forma diferenciada e com uma experiência única. Nossa expertise, excelência na
prestação de serviços, amplo portfolio de produtos e equipe altamente qualificada são os nossos diferenciais
competitivos para esta parceria.!
A Icatu Seguros desde já agradece a oportunidade oferecida e se coloca à inteira disposição para esclarecer possíveis
dúvidas ou discutir os termos desta proposta.

Para consultar outros valores: (41) 3642-7796.
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Unimed reajusta plano em 13,64%
24 de julho de 2014,!

!

ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PREF MUN ARAUC (54700). N/ CAPITAL!

Prezados Senhores,!
A Unimed Curitiba tem trabalhado intensamente no sentido de minimizar os custos, através da adoção de medidas junto a nossos
cooperados e prestadores de serviços. O reflexo destas medidas tem influência direta no resultado da planilha de custos, e na época de
avaliação de valores reverte em beneficio para ambas partes.!
A partir de 1/10/2014 pelo índice de 13,64% (treze vírgula sessenta e quatro por cento), definido através do calculo atuarial,
cumprindo-se cláusula contratual que prevê reajuste anual.!

FAIXA

AMB. HOSP. ENF.!
OBSTETRICIA

AMB. HOSP.!
ENFERMARIA

AMB. HOSP. APTO.
OBSTETRICIA

AMB. HOSP.
APARTAMENTO

00 - 18

183,30

118,21

220,13

132,45

19 - 23

202,84

135,81

249,91

134,91

24 - 28

210,38

142,61

258,15

169,73

29 - 33

257,72

185,19

333,68

243,64

34 - 38

268,04

194,47

346,14

255,84

39 - 43

300,00

223,25

443,49

351,13

44 - 48

397,87

311,30

461,41

368,70

49-53

490,58

394,69

600,16

504,49

54 - 58

534,46

434,15

641,38

544,82

59 >

838,97

708,12

895,47

793,59

Clinipam reajusta plano em 13%

Curitiba, 09 de julho de 2014.
À
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL ARAUCARIA.
Prezado Cliente,
Por meio da presente, temos a grata satisfação em lembrá-los que nossa parceria completará aniversário, fato este que muito
nos honra.
Portanto, na conformidade de nosso contrato, vosso plano será reajustado, assim como a taxa de inscrição e valores de
coparticipação, caso tenha, como base na utilização dos serviços, sinistralidade do contrato, além de outras majorações.
Comunicamos que o indicie a ser aplicado é de 13%, sendo que a primeira parcela deste vencerá em 10/09/2014.
Informamos também que não havendo manifestações formal sobre este comunicado no prazo máximo de 30 dias, o índice será
considerado aceito, com sua aplicação na data de vencimento acima.
No intuito de aprimorarmos cada vez mais nosso atendimento, buscando a saúde e o bem-estar de nossos beneficiários, desde
já colocamo-nos à inteira disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, através do telefone (41) 3021-3003, prestado de
segunda a sexta, das 8 às 18h.
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2º Arraiá dos Aposentados

Na quinta-feira, dia 24/07, foi realizado mais um café colonial. Com muita descontração os
nossos associados aposentados passaram a tarde da quinta-feira em um clima de festa.
Participaram de brincadeiras, degustaram um saboroso café da tarde, reencontraram velhos
amigos dos tempos da ativa, além de, muitos deles saírem com prêmios interessantes. Notamos
a satisfação do grupo pois a cada encontro novas pessoas aparecem. Então não perca mais
tempo! Participe você também!
Basta ser aposentado(a) e/ou pensionista e associado da ASPMA.
Esperamos por você em nosso próximo encontro!

O próximo café acontecerá no dia 29 de agosto de 2014.
Reuniremos os aposentados e pensionistas para mais uma
tarde divertida. Faremos o sorteio de brindes, 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.
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Torneios de Truco e Sinuca
No sábado, dia 26 de julho, foi o dia de colocar as cartas na mesa e de dar aquela tacada de
mestre, pois aconteceram, na sede da ASPMA, os torneios de truco e sinuca.
Como de costume o clima de descontração e alegria tomou conta de todos os presentes.
Não percam o próximo torneio!

Conheça os ganhadores:
Truco

1º lugar: Gilmar e
Leandro.

2º lugar: Diego e Val.

3º lugar: Junior e
Alexandre.

Repescagem:
Adilson e Jair.

Sinuca

1º lugar: Altevir.

2º lugar: Adilson.

3º lugar: Marafigo.

Manhã - Truco!
Tarde - Sinuca

Próximo torneio:
30/08

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

Futebol 7

Chegou o final da nossa copa e a equipe que mais se destacou e, consequentemente levou a
taça foi a SMOP. A vibração do pessoal da secretaria que esteve lá prestigiando a equipe foi
louvável, pois compareceram e torceram como nunca.
A final foi uma grande festa contemplando a equipe da GMA em segundo lugar (também com
sua torcida) e em terceiro o pessoal da equipe SMGO. Com a luta árdua, os motoristas
conseguiram chegar ao 4º lugar.
Esta festa foi selada com uma deliciosa costela fogo de chão, como já é de costume, e não
pode faltar, acompanhado daquele belo arroz carreteiro em um jantar onde todos
confraternizaram, e os atletas puderam ser premiados com seus respectivos troféus e medalhas.
Todos se divertiram muito durante as 34 partidas realizadas no período de 13/05/14 a 17/07/14.
Quem passou por lá, tanto para jogar como para torcer, pode degustar a nossa tradicional
lingüiça com pão e aproveitou a cervejinha que estava sendo vendida no local.
Nossos agradecimentos a todas as equipes que participaram do evento (CAMARA, SMGO,
MOTORISTAS, GMA, SMOP E SMAG) que entre o turno e returno que foi realizada a competição
se sobressaíram os quatro finalistas.
A ASPMA juntamente com sua Diretoria, está estudando um novo Campeonato ou Torneio para
o mês de setembro ou outubro, aguardem...

1º lugar: SMOP.

2º lugar: GMA.

3º lugar: SMGO.

4º lugar: MOTORISTA.

COPA ASPMA DE FUTEBOL 7
A próxima copa de futebol 7 será a partir do dia 13 de outubro e as
inscrições vão só até o dia 08 de outubro. Não fiquem de fora dessa!

!
!
!

Maiores informações na sede da ASPMA ou nos telefones
(41) 3642-4155 ou 3642-7796.
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No dia 25 de julho (sexta-feira) aconteceu o jantar dançante da ASPMA. Com o tema arraiá os
presentes aproveitaram um delicioso jantar acompanhado com muita música. O evento
ocorreu na chácara da ASPMA e teve show com a banda FAMA. Muita música, diversão e
alegria contagiaram a noite. Confira as fotos:
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Maiores informações na sede da ASPMA ou pelos telefones
(41) 3642-4155 ou 3642-7796

Dia dos Pais

"Nesse dia tão especial quero aqui expressar quão imensurável é o prazer de ser Pai, pois ainda na
adolescência e em determinadas conversas severas logo após alguns deslizes ou atitudes inconvenientes de
minha parte. O senhor Hélio Ribeiro Neves a quem nesse momento não poderia deixar de enaltecer e te dizer:
Paizão muito obrigado pela forma que me criou, pois, o que sou hoje devo a você meu herói! Me dizia: "É! Um
dia você vai ser pai, dai você vai dar valor ao seu pai"; e realmente hoje sendo pai de dois lindos garotos, filhos
abençoados Kawan e Kayke, é que vejo quão grande é o prazer da paternidade, mas vejo também quão
grande é a responsabilidade, pois ser pai é uma dádiva de Deus, ter o poder de gerar vidas. No entanto ser
seu tutor, seu exemplo e acima de tudo ser um amigo.!
Muitas vezes devido as nossas responsabilidades como cidadão, os nossos afazeres do dia-dia nos
distanciam de nossos filhos. !
A vida é difícil né Papai....?, mas se ela é difícil pra você: homem maduro fortalecido, já imaginou para
seu filho uma criança frágil, ou um adolescente cheio de curiosidades e incertezas? O que te torna Herói não é
só a encher o celeiro, a dispensa ou a geladeira, é também viver as fantasias infantis da mente da sua criança,
e sanar as dúvidas do seu filho adolescente.!
Já se sentou no chão da sala para jogar cartinhas com seu filho? Leu um livro de historinha pra ele antes
dele dormir? Jogou uma partida de video game até o final? Acompanhou-o no futebol? Talvez isso é muito pra
você papai, mas fará uma enorme diferença na vida do seu filho, ele nunca vai esquecer. !
Por isso digo que ser pai é um dom, é realmente ser Herói...."

!

Gidalto Vaz Neves"
SMSP

"Instrui o menino no caminho que deves andar; !
até quando envelhecer, não desviará dele.”
Provérbios cap. 22 vers. 06

Serra Verde Express

!

A Serra Verde Express está com uma promoção de passeio pela Serra do
Mar paranaense para associados da ASPMA.
O passeio consiste na ida de trem para Morretes na classe turística
(poltrona almofadada, kit lanche, bebida e guia de turismo) incluído o almoço
em Morretes (barreado, peixe e camarão + acompanhamentos), exceto
bebida, e a volta de ônibus até Araucária.!
Data do passeio: 28 de setembro de 2014
Adulto: R$ 129,00 + R$ 21,00 = R$ 150,00
Criança de 6 a 12 anos: R$ 93,00 + R$ 21,00 = R$114,00
Criança de 0 a 5 anos: R$10,00 + R$ 21,00 = R$ 31,00

OBS: O valor de R$ 21,00 é referente ao ônibus de ida até Curitiba, mais o preço da volta (de Morretes até Araucária).
A máquina de cartão estará disponível na sede da ASPMA, no dia 10 de setembro de 2014 das 09h00 às 17h00.
Cada associado pode levar acompanhantes pelo mesmo valor. !
Essa promoção é somente para o passeio no dia 28 de setembro de 2014.
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33 Anos

A chácara
A chácara da ASPMA começou com uma
infra-estrutura 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.

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

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
12

campestre. Foram realizadas obras e
benfeitorias no local, que hoje deu vida nova,
inclusive para a região do Jardim Tupi.
Outro fator que impedia as pessoas de
utilizarem o espaço tranquilamente era a falta
de local adequado para fazer um churrasco. Na
foto abaixo o encontro dos agentes de
segurança, em que para sentar era necessário
colocar mesas ao relento para ter um maior
conforto. Sacrifício este que não existe mais.

As confraternizações passavam por
dificuldades e improviso, como percebe-se na
foto abaixo. 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. A segunda reforma ocorreu em
2009, aumentando o espaço em 85m2 e a
capacidade para 150 pessoas.

Ao longo destes anos tivemos a oportunidade de construir uma nova cara para a ASPMA
promover novos ambientes para os associados poderem realizar seus momentos de lazer e
confraternização com seus amigos e familiares.

A construção na chácara de um espaço para costela de chão, reformamos e iluminamos o
campo de futebol, criamos diversos espaços e realizamos alguns eventos que proporcionou ao
sócio o convívio em ambientes extremamente familiares!

Com a reforma do salão verde, hoje podemos ofertar estruturas para vários tipos de eventos,
com o salão mais amplo, mesas, cadeiras, cozinha e banheiros maiores, pista de dança, além de
um espaço externo bem mais confortável com uma linda fonte e estacionamento. !
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A Associação

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. 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 informatizado, que promoveu grande melhoria, facilitando a
organização dos cadastros dos servidores, bem como a movimentação financeira junto a estes.
Espera-se que a Associação possa continuar com o mesmo empenho, buscando inovação, e
trazendo sempre boas novidades paras os funcionários públicos associados.
No evento dos melhores do ano curtimos um grande momento, a
entrega do prêmio melhores do ano, nas faixas de bronze, prata,
ouro, safira, esmeralda, e diamante. Adilson que sempre esteve
presente na vida da ASPMA nos últimos anos e quem sempre
ofereceu a oportunidade de poder estar nos orientando sobre a
funcionalidade dos consignados desde 2005, quando formalizamos
a parceria com o Parana Banco, sabedor ele que sempre buscamos
a melhor taxa de juros para os nossos servidores associados, tinha
um bom relacionamento com o banco até pela sua postura frente as
negociações apresentadas ao diretores da instituição.

Miguel, Edinho e Cicarino
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MILE, diretora comercial do Paraná Banco no
evento dos melhores do ano em 2012,
parabenizando o trabalho da nossa
associação.

Miguel com as funcionárias da célula
de consignado do banco em
momentos da confraternização.

A exemplo do Parana Banco a Caixa Econômica Federal também instituiu
prêmio nas faixas de bronze, prata, ouro, safira, esmeralda e diamante.
Neste momento fotográfico, está o André Baú, Anita Martinelli, Denise
Santrovisch que é correspondente de Curitiba, o Presidente da ASPMA,
Miguel Nunes juntamente com o gerente de canais Marcelo Bini.
Onde fora entregue o prêmio de melhor corresponde do ano de 2012,
prêmio este pelo desempenho de vendas de consignados aos servidores
e com taxas de juros de 1,35 e 1,39% ao mês, agradecimentos a caixa
que sempre nos atendeu de forma respeitosa e pela parceria que nasceu
em 1998, nosso muito obrigado nestes 33 anos de vida desta associação.

Em comemoração aos 33 anos de vida desta instituição e principalmente nos últimos 13 anos
que estamos a frente nesta diretoria, temos a apresentar alguns eventos realizados e que
pretendemos continuar por muitos anos, festa de confraternização dos servidores associados
sempre em dezembro, construção dos salões onde os associados podem realizar seus eventos,
jantar dançante, torneios de truco e sinuca, café dos aposentados e pensionistas, miss/mister
aposentados e servidores, sala de cinema, torneios futebol sete, salão, e vôlei, organização da
semana do servidor em 2012, as melhorias na sede campestre onde os associados realizam
casamentos e outros eventos.
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3º
1º

As inscrições dos concursos (Miss e mister ASPMA e A Voz do Servidor) estarão abertas a partir
do dia 01 de setembro na sede da ASPMA ou pelos telefones (41)
3642-4155/3642-7796/8889-7001

