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o novo salão da aspma
Venha conhecer e prestigiar o
novo espaço de lazer criado para
você passar momentos agradáveis
com sua família ou com seus amigos.
A sua disposição estão quatro
mesas de sinuca, sendo duas delas
oficial, uma mesa de truco e uma de
xadrez.
O associado pode contar também
com um completo bar, com churrasqueira. O novo espaço localiza-se na
Chácara da ASPMA e conta com
uma ampla estrutura de lazer com
conforto e segurança.
Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira, das 17h às
23h. Em breve funcionamento
também nos finais de semana.
Toda sexta-feira, das 19h às 21h
ocorre no local aulas de dança de
salão, que são extensíveis também
aos seus acompanhantes.
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parceria aspma e clinipam

A ASPMA estabeleceu uma parceria com a Clinipam
buscando trazer mais um beneficio para você associado, a
conveniência de ter um plano de saúde por um valor
acessível comparado com o que é praticado no mercado.
A vantagem do plano é que os valores não se dão de
acordo com a faixa etária do participante, o valor é único,
independente da idade (de 0 a 100 anos). Vale lembrar
que o plano é extensível a dependentes, sendo que a
cobrança do valor é para cada beneficiário.
Como por exemplo: em uma família de quatro
pessoas, se todos aderirem ao plano, o valor total a ser
pago é de R$ 380,00 se considerarmos que o plano seja
contratado para 2000 vidas. Este valor pode ser reduzido
se mais pessoas contratarem-o. Se a quantidade de
beneficiários chegar a 4000, o valor para 4 pessoas cai
para R$ 300,00.
Considerando ainda que, se a quantidade de
beneficiários atingir o número de 3000 mil vidas, a

unidade de Araucária da Clinipam passará a ter
atendimento 24 horas, garantindo a você associado, a
tranquilidade de contar com os serviços a qualquer
momento, sem que haja necessidade de deslocar-se para
Curitiba para atendimento emergencial.
Você que não é associado da ASPMA e tem interesse
única e exclusivamente no plano de saúde, poderá se
associar com uma taxa de R$ 10,00, para adesão à
Clinipam.
Associe-se e divulgue! Quanto mais associados,
menor o valor será, além da possibilidade da unidade de
Araucária passar a atender por 24 horas, favorecendo a
todos os beneficiários da Clinipam de Araucária
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Semana do Servidor 2011

A abertura da Semana do Servidor foi um sucesso devido ao grande numero de participantes. O Prefeito
Zezé prestigiou o evento que contava com bateria e fantasias. E agora é parte do calendário anual dos eventos
realizados pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) A tocha olímpica
foi carregada pelas funcionarias Edna da Guarda Municipal de Araucária (GMA) e Zenaide da Câmara
Municipal, que oficializaram o inicio dos jogos deste ano.
A Semana do Servidor, em sua gincana, conseguiu arrecadar cerca de 1,5 toneladas de alimentos e de
livros e revistas, que foram destinados para a APMI e para as Escolas e CMEIs de Araucária. Destaca-se o
empenho não somente dos participantes da gincana, mas também de seus familiares e amigos. A ganhadora
foi a SMGP. A ASPMA deseja que nos próximos anos a quantidade arrecadada aumente, de forma a
contribuir ainda mais com o trabalho social realizado pelos servidores da Prefeitura.
A etapa com as
apresentações artísticas
no Teatro da Praça foi
um sucesso. Na disputa
de dança as Secretarias
puderam apresentar os
talentos que possuem
A apresentação teatral de todas as equipes
foi surpreendente, criativa e elaborada.
Na foto ao lado, a
apresentação da SMGP.

Patrocínio:

Foram muitas as atividades
esportivas na Semana do Servidor.
Entre elas destacam-se as modalidades de pista, quadra e campo.
Algumas das atividades.: E/D
Luiz Lise, da SMAS, destaque do
Salto em Distância. Na foto do
meio, as meninas da SMED como
campeãs do Voleibol Femi-nino.
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Na ultima foto, a disputa entre
a SMAS e as Companhias
(CODAR, CMTC, COHAB) no
basquete.
A ASPMA agradece a participação dos atletas envolvidos nas
atividades esportivas e artísticas.

semana do servidor de 2011
Durante a Semana do Servidor 2011, o mais novo espaço de lazer da chácara
da ASPMA foi palco da disputa do Torneio de Bola Oito. O novo ambiente
conta com quatro mesas de sinuca, uma mesa de carteado, uma mesa de
pebolim e outra de tênis de mesa, além de contar com um excelente bar com
bebidas a preço de custo. Possui ainda uma churrasqueira com dois espaços
para atender aos frequentadores. A utilização é livre, sem a necessidade de
agendamento. Estamos neste momento recepcionando todos da 17h às 22h,
durante a semana. Venha conferir!

Duelo de gigantes,
tradicionais na quadra
da ASPMA. Foi assim
a final entre SMEL e
GMA, com empate de
2x2, durante a
Semana do Servidor.

Este ano contamos com a
participação feminina nos
jogos da ASPMA que contribuiu para os grandes
momentos dentro da Semana do Servidor. A final
se deu entre os times da
Saúde e da SMEl, com
empate também de 2x2.

Fechando com chave de ouro
a etapa ASPMA da Semana
do Servidor, realizamos uma
confraternização de encerramento com um delicioso
jantar, com as equipes finalistas e convidados.
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Semana do Servidor 2011
Apresentamos os jurados
da etapa artística da Semana
do Servidor de 2011.
Teatro

Wilse de Carvalho - Professora de
Teatro na UFPR.
Claudio Andrade - Aluno da Profª
Wilse, faz estágio dando aulas de
teatro.
Larissa Yeda - Aluna, faz estágio na
área de Teatro.
Música
Patrícia Santos - Aluna da UFPR e
Professora de Música, é vocalista de
uma banda.
Alexandre Vana - Aluno e músico.
Jeferson Moraes - Aluno e músico.
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Dança
Katia Ukan - Formada em licenciatura
de Educação Física, professora de
academia e está fazendo bacharelado
em Ed. Física no Dom Bosco.
Paula Saiury Tazoi - Formada em
Educação Física.
Vakeria Francisca Incte - Formada em
Educação Física, é professora na área.

fotos da semana do servidor

Patrocínio:

08

aniversário

Elinei Liebel, completou 50 anos, e
realizou sua festa na companhia de
familiares e grandes amigos, no Salão
Verde da Sede Campestre da ASPMA.
A decoração, lembrando os anos 50,
deu aos convidados um instante de
regresso ao passado, com direito a um
baile que trouxe muita diversão aos
presentes que puderam prestigiar a data
que foi para a aniversariante um
momento de felicidade e emoção.
A ASPMA parabeniza esta grande
amiga, e deseja muitos outros anos felizes
de vida!

Aos meus 50 anos
“Um sonho realizado, 50 anos bem vividos, bem curtidos,
com muita saúde e energia, para compartilhar com todos esta
alegria. Obrigada a todos que me prestigiaram nesta noite.”
Elinei Liebel
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Encontro das Serventes

O evento, realizado no dia 27 de
Outubro no Sítio Vaca Preta, em
Agudos do Sul, contou com uma
recepção no café colonial e após alguns
passeios pela chácara foi servido um
suculento almoço pela equipe da casa.

Grandes momentos vividos pelas
profissionais desta Secretaria que
comemoraram a data que marca o dia
em homenagem a elas. O ambiente proporcionou a todos um ótimo dia.

Está a cachoeira do belíssimo Sitio
da Vaca Preta.

Agradecimentos ao diretor do
Departamento de Merenda Escolar,
associado da ASPMA, que sempre teve
seu grande coração voltado ao apoio às
classes menos favorecidas, e enquanto
diretor desta pasta, buscou esta parceria
com a associação para que estivéssemos
presentes na confraternização das
profissionais.
A Diretoria da ASPMA, parabeniza a todos os organizadores do
evento, assim como a grande participação das servidoras.

Na foto acima estão o Diretor do
Departamento de Merenda Escolar,
Edson e a Secretária Maria Jose
“NEGA”, presença constante nestes
momentos e apoiando as iniciativas e
tambem o presidente da Associação dos
Servidores de Araucária, Miguel. Na
mesma foto apresentamos uma das
ganhadoras do sorteio de brindes
ocorrido na ocasião.

Mensa!m às Merendeiras
O Dia das Merendeiras é um
data muito especial. Essas profissionais devem ser consideradas
grandes artistas.
São elas que transfor mam
simples alimentos em verdadeiras
delícias, colocando em cada prato o
mais valioso ingrediente: o amor.
Carlos Ribeiro Soares
Secretário
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CAE
Marlene
Jose
Arildo

SECRETARIA
DESAÚDE
SAÚDE
SECRETARIA DE
PROMOVE 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS
PROMOVE 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS
O evento contou com a presença
do Prefeito Zezé e do Secretário de
Saúde Dr. Haroldo que enfatizaram
a importância do trabalho dos
Agentes Comunitários de Saúde
em Araucária e informaram que
novos encontros serão realizados.

O evento foi realizado no dia 28/10/2011 e teve início com o café da manhã, atividades de yoga com a
Professora Aurélia da SMEL, palestra com a enfermeira Sara Carneiro de São José dos Pinhais que falou sobre a
história e o papel dos Agentes Comunitários de Saúde no Brasil. Teve também a apresentação do grupo GAE
com a peça teatral ‘‘ Bicho não é Lixo’’.

PARABÉNS A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS QUE COM
DEDICAÇÃO E RESPONSABILIDADE CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DA POPULAÇÃO DE ARAUCÁRIA.
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SUPERMERCADO PEDROSO
realiza confraternização na sede campestre da aspma

A Secretaria de Saúde promoveu no mês
de novembro o encontro de seus Agentes de
Saude na Chácara da ASPMA.
Discutiu-se segurança no trabalho,
cuidados básicos, entre outros assuntos, neste
evento que contou com a participação da
Secretária Fulana de Tal.
Foi um encontro que contou também
com momentos de lazer entre os presentes,
que saborearam um churrasco e aproveitaram
para atualizar as conversas. Confira as fotos!
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Casamentos
Alguns casamentos ocorreram na
Sede Campestre nos últimos dois
meses.
No dia 22 de Outubro
aconteceu o casamento de Ana Clara
de Souza Neris (filha da Sandra,
associada ASPMA) com Felipe dos
Santos Neris. Foi uma bela festa,
com muitos convidados. Acompanhe
as fotos:
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Casamentos
Com uma bela cerimônia
ao ar livre, Franciele e Carlos
casaram-se, com a presença de
seus pais e padrinhos, no dia 22
de outubro. A recepção
aconteceu no Salão Verde, com
250 convidados.
A ASPMA deseja muita
felicidade ao casal!
Fotos: Star Produções
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Chá de Bebe

E nasce em Dezembro, Laura Dias
Padilha, filha de Juliana Cristine Dias
com o Guarda Municipal Gerson
Padilha.
O Chá de Bebê foi realizado no
Salão Laranja da Sede Campestre da
ASPMA no início de Novembro. A
associação deseja, com carinho, muitas
felicidades para Laura e aos pais!

A ASPMA já realizou diversos eventos em todos os seus salões. Casamentos, reuniões, festas, e agora, Chás de
Bebê. Faça você também seu evento! Consulte a disponibilidade entrando em contato com a ASPMA ou no site.
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DEPOIMENTOS
“Todas as vezes que precisei sempre fui
bem atendida e meus objetivos sempre foram
alcançados.”
Maria da Conceição, servidora do Posto de
Saúde Thomas Coelho.
“Satisfação 100%, tenho plano de saúde,
compras em lojas entre outros... Nunca tive
nenhum tipo de problema. Desejo que
continue assim e sempre melhorando.
Parabéns pelos 30 anos!”
Cleonice Apª Oliveira P.S. Industrial
“Não tenho do que reclamar, melhorou
muito. Eu era associada e me desfiliei, pois
achava que não era bom. Depois voltei a ser
sócia. Agora está ótimo”.

“Nos funcionários do Posto de Saúde Santa Mônica
queremos parabenizar a associação pelos 30 anos,
alcançados com muita transparência nos serviços
prestados, tanto pelo seu presidente como seus
funcionários sempre se esforçando para oferecer o
melhor para todos. Esperamos que desta forma
continuem dando o melhor para que mais pessoas
sejam beneficiadas pelos seus serviços.
Foi com muita luta que chegaram até aqui, mas tudo
se consegue quando a dignidade e respeito pelos outros
e colocada em pratica. Em especial gostaríamos de
fazer os nossos agradecimentos ao presidente Miguel
Nunes, por todas as vezes que nos recebeu e nos
acolheu com tanto carinho e nos ajudou nos momentos
mais difíceis. Obrigado e que Deus o abençoe,
PARABÉNS! RECEBAM COM MUITO MÉRITO.”
Neri Macedo, Jussara Leal, Fátima de Oliveira,
Sandra Cocci, Diovana Machado, Giselda e Ana.
P.S. Santa Mônica

Balbina dos Satnos Klechevicz

“Parabéns	
   pelo	
  
serviço	
   prestado	
  
ao	
   longo	
   desses	
  
30	
   anos	
   em	
   prol	
  
de	
  nós	
  servidores	
  
de	
  Municipais”

“Aos servidores do posto
de Saúde do Tupy, nossos
agradecimentos pelo carinho que nos é dedicado
nestes 30 anos. Parabéns a
equipe.
Em nome do associado e
amigo Jurandir, agradecemos a todas as Funcionárias do CMEI Manoel
Bandeira que também manifestaram seu carinho por
esta entidade.”
ASPMA

Escola	
  Nadir
“Parabéns	
   ao	
   presidente	
   da	
   Associação,	
   Miguel	
  
Nunes	
  e	
  a	
  todos 	
  os	
  integrantes	
  desta 	
  equipe,	
  que	
  
com	
   muito	
   esforço,	
   dedicação	
   e	
   competência,	
  
deram	
   maior	
   visibilidade	
  a	
   esta	
   associação,	
   que	
  
hoje	
   é	
   respeitada	
   por	
   todos	
   os 	
   segmentos	
   da	
  
sociedade	
  Araucariense”	
  -‐	
  Rafael

“A	
  opinião	
  de	
  alguns	
  	
   funcionários	
  do	
  NIS	
   III	
   foi	
  unanime	
  quando	
  disseram	
  que	
  
a	
   ASPMA	
   é	
   ó<ma,	
   propiciando	
   a	
   facilidade	
   de	
   quitar	
   nossas	
   necessidades	
  
através	
   de	
  emprés<mos	
   consignados	
   e 	
  até	
   mesmo	
   quando	
   precisávamos	
  de	
  
uma 	
  compra	
  em	
   mercado,	
   gasolina,	
  eletrodomés<cos	
   e 	
   móveis	
  e	
  até	
  mesmo	
  
em	
   roupas	
  e	
   calçados.	
   Muitos	
   foram	
   e	
  são	
   usuários	
   dos	
   diversos	
   pontos	
  de	
  
consignações	
   no	
   comércio	
   local	
   e	
   hoje,	
   principalmente,	
   ﬁcam	
   felizes	
   por	
  
usufruir	
   do	
   espaço	
   da	
   sede	
   campestre.	
   Os	
   salões	
   são	
   ó<mos	
   para	
  
confraternizarmos,	
   pena	
   não	
   ter	
   uma	
   disponibilidade	
   maior	
   pois	
   deve-‐se	
  
agendar	
  com	
  bastante	
  antecedência.	
  
A	
  deﬁnição	
  para	
  a	
  ASPMA	
  ob<da	
  pelos	
  funcionários	
  do	
  NIS	
  III	
  é:	
  
“	
  A	
  ASPMA	
  É	
  A	
  NOSSA	
  SALVA	
  VIDA”.
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Nam aliquet
seja
mais um
sócio
da aspma
Libero purus
sodales mauris,

commodo quam lorem

eu vehicula lectus velit nec velit

Ser sócio da ASPMA garante muitas vantagens. Acesso
aos convênios realizados com muitos comerciantes em
Araucária; à contratação de plano de saúde com descontos;
às linhas de empréstimo com taxas de juros inferiores a
praticadas no mercado. Cursos de informática, aulas de
dança de salão, entre outros beneficios.
Há ainda a possibilidade de usufruir de toda a infraestrutura 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. No final de ano, o asso-ciado tem a
oportunidade de participar de uma confraternização,
concorrendo a inúmeros prêmios.
Filiar-se a ASPMA é muito fácil. Basta comparecer
munido dos documentos citados logo abaixo, na sede da
ASPMA, na Rua Raimundo Suckow, 129, Jardim Iguaçu.

Lista de documentos necessários para a filiação

•
•
•
•
•
•
•

RG/Documento de Identificação Oficial
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 mais do que R$ 30,00)

Após a assinatura da filiação, todos os
benefícios podem ser utilizados, sem carência.
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AVENIDA	
  VICTOR	
  DO	
  
AMARAL,	
  1210	
  CENTRO	
  
ARAUCÁRIA	
  -‐	
  PR

RUA	
  MAJ.	
  SEZINO	
  PEREIRA	
  
DE	
  SOUZA,	
  390	
  CENTRO	
  
ARAUCÁRIA	
  –	
  PR
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