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CONHECENDO UM POUCO OS FUNCIONÁRIOS DA ASPMA

Seis anos vestindo a camisa....

Daice Daiane de Souza

Comecei na Associação como estagiária quando tinha 17
anos,
fazia
o
serviço
de
passar
telemensagem
para
os
associados
aniversariantes do dia ou até mesmo para
um sócio que quisesse fazer homenagem
para uma pessoa querida. Mas como
trabalhar com o Miguel não é fácil, fui
aprendendo aos poucos as outras
atividades da Associação.
Hoje
desenvolvo
várias
atividades,
liberações, agendamento da chácara e atendimentos em geral, já estou há
seis anos no meu primeiro emprego e posso dizer que adquiri várias
amizades, não só com os colegas de trabalho mas também com os sócios,
pois muitos chegam com uma alegria incomparável, e mesmo quando
chegam com problemas tentamos fazer de tudo para ajudar. Posso dizer
que gosto do meu trabalho e que é muito bom estar com essa equipe que
me acolheu muito bem quando cheguei sem experiência nenhuma, ao Miguel que ao
contrario do que muitos pensam não é o meu pai, mais com certeza é uma pessoa muito
querida e especial.

Dia do Trabalhador
É pela bênção do trabalho que
podemos esquecer os
pensamentos que nos perturbam,
olvidar os assuntos amargos,
servindo ao próximo, no
enriquecimento de nós mesmos.
Com o trabalho, melhoramos
nossa casa e engrandecemos o
trecho de terra onde a
Providência Divina nos situou.
Ocupando a mente, o coração e
os braços nas tarefas do bem,
exemplificamos a verdadeira
fraternidade e adquirimos o
tesouro da simpatia, com o qual
angariaremos o respeito e a
cooperação dos outros.
Quem não sabe ser útil não
corresponde à Bondade do Céu,
não atende aos seus justos
deveres para com a humanidade
e nem retribui a dignidade da
pátria amorosa que lhe serve de
mãe.
O trabalho é uma instituição de
Deus.
SENDA DE PERFEIÇÃO
Quem move as mãos no serviço,
Foge à treva e à tentação.
Trabalho de cada dia
É senda de perfeição.
Parabéns Trabalhador!
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Semana do Trabalhador

Para homenagear o dia do trabalhador
a Prefeitura , por meio da Secretária
Municipal do Trabalho e Emprego
(SMTE) promoveu a ‘Semana do
Trabalhador’.
O evento contou com palestras
durante os três dias , além de vídeos
motivacionais e teatro.
As atividades tiveram início na quarta –
feira (02) com um vídeo motivacional
apresentado para todos os
trabalhadores, após o vídeo aconteceu
a palestra sobre ‘Segurança e Saúde no
Trabalho’, ministrada pela professora
do Senai Dulcinéia Maria de Mello.
Alguns dos temas abordados nessa
palestra foram os tipos e causas dos
acidentes de trabalho, direitos do
trabalhador e a classificação dos
acidentes dentro e fora da empresa.
Dulcinéia frisou que a segurança no
trabalho faz toda a diferença, por isso
do uso dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI).
Ao final da manhã foram encerradas
as atividades do dia com a
apresentação do Grupo Teatral GAE da
Secretaria Municipal de Saúde, que
4

teve como tema a orientação sobre os
serviços disponíveis na SMTE e a
importância dos mesmos para os
trabalhadores.
Dando continuidade a programação,
quinta-feira (03) o trabalhador teve a
disposição durante toda a manhã
serviços de saúde gratuitos na SMTE.
As auxiliares de enfermagem da
Secretaria de Saúde estiveram
orientando os trabalhadores, medindo
pressão e realizando teste de glicemia.
As
atividades
da
“Semana
do
Trabalhador” foram encerradas na
manhã de sexta-feira (04) com uma
palestra sobre segurança e saúde de
trabalho, que foi ministrada pela
professora do Senai Dulcinéia de Melo.
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Maria e Ideraldo
realizaram a cerimônia de
casamento com a família e
amigos na chacara da ASPMA
dia 19/05/2012.
Felicidades ao casal!
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ASSISTENTE SOCIAL
O simbolismo desse dia 15 de maio, Dia do Assistente
Social, evoca meio século de regulamentação da
profissão e evidencia o que é mais intrínseco à
natureza dessa profissão, e que vem se confirmando
no intercurso desses anos: a luta contra o desemprego,
contra as desigualdades e contra a violência. Um
compromisso tríplice tomado como distintivo da ação
desse profissional.
Críticos e comprometidos com a justiça social, com a
realização de direitos e com a ampliação da cidadania,
o desempenho do assistente social justifica-se
integralmente em uma sociedade onde a questão
social reflete-se na vida de milhões de famílias e
indivíduos. Após 70 anos de existência e 50 anos de
regulamentação no
Brasil, o Serviço Social
identifica-se como a
profissão cujos
profissionais
combatem, por ofício e
por decisão éticopolítica, todas as
formas de violação de
direitos, discriminação
e subalternidade. Os
assistentes sociais
executam suas
atribuições com um
ensejo claro: uma
sociedade justa,
formada por homens e
mulheres completos,
construída como
manifestação não só
de resistência às
formas de violência, de ataque à dignidade humana,
mas de consolidação de direitos sociais.
Igualdade, trabalho e empenho contra todas as formas
de violência e exclusão são disposições que atestam a
importância desse profissional na reivindicação e na
defesa pública das políticas sociais como resultado de
seu pacto com os sujeitos protagonistas. Concebida e
edificada historicamente, no palco de contradições
sociais, o serviço social hoje é demarcado por essa
intencionalidade profissional clara, amadurecida pelas
lutas e conquistas no campo dos direitos, tantas vezes
reconhecidos, mas nem sempre constituídos.
Por isso tudo, o resgate da história de 50 anos de
profissão regulamentada, deve ser retomada a partir da
sua importância no presente, na vida de seus usuários,
no empenho pela composição de direitos, no combate
cotidiano a toda forma de injustiça. Somente com esse
parâmetro, é possível estabelecer o futuro que
ensejamos para a profissão e para nós, profissionais.
6

No entanto, há um contexto também tríplice de
desafios para a profissão: fortalecimento de nossas
entidades organizativas, incremento na qualidade da
formação profissional, e empenho pela conquista de
respeito profissional e adequadas condições de
trabalho. De saída, é preciso confirmar que a
sociabilidade que defendemos exige uma intervenção
qualificada, desprovida de preconceitos, municiada
com saberes específicos, baseada na inteligência
contida nos princípios éticos fundamentais, a favor da
eqüidade e da justiça social, da universalidade de
acesso aos bens e serviços. O compromisso com os
interesses da população usuária não se realiza sem
competência técnica, ética e política.
Esse compromisso deve
sempre converter-se em
uma intervenção
direcionada na defesa
dos direitos sociais em
uma conjuntura que,
nos dias atuais, merece
destaque pela
transformação em
curso, capitaneada por
um projeto de Estado
que tem referência
máxima na cidadania e
por um projeto de
governo que tem
compromisso políticoprogramático, fomentar
a consolidação dos
direitos sociais.
Para além do discurso, o que nos anima a comemorar
com esperança o dia do assistente social, é justamente
conviver com o processo contemporâneo de
reorganização, racionalização e ampliação de políticas
sociais públicas que conformam hoje uma rede de
proteção social no país nunca antes consolidada. O
traço fundamental dessa história, escrita dia após dia
no presente, é a mescla dos valores da ética, da
democracia, da justiça social e da solidariedade
humana com uma ação política republicana nascida de
um pacto federativo comprometido com a
universalização da cobertura de proteção social à
população usuária de direitos.
Nesse sentido, ser assistente social é rebelar-se contra
a história de predomínio da indiferença e, ao olhar para
o passado, construir no presente, em uma trajetória de
responsabilidade civilizatória, o futuro que todos
ambicionamos.
FELIZ DIA DO ASSISTENTE SOCIAL
8

Torneio Sinuca
A segunda etapa do
Torneio de Sinuca da
ASPMA foi realizado entre
os dias dois e quatro de
maio na chácara da
associação. Os
ganhadores desse mês
foram COELHO (1ºLugar),
PAULO SERGIO (2º lugar) e
ADILSINHO (3º lugar).
As premiações em foram
entregues no local. Já
estamos preparando a 3º
edição do torneio. As
inscrições já podem ser
feitas na sede da ASPMA.

1º Campeonato de Bola 8
Venha participar do primeiro Campeonato BOLA OITO da ASPMA.
Se você gosta de jogar sinuca e quer participar de um divertido campeonato com
ótimas premiacões, confirme sua participação entrando em contato com a ASPMA.
Ao contrário do torneio que já realizamos mensalmente o campeonato terá duração
de aproximadamente 6 (seis) meses. Acontecerão oito partidas em duas rodadas por
dia, que devem ser organizadas de acordo com calendário previsto do torneio e
com a disponibilidade dos participantes.
Os participantes do torneio já estão inscritos automaticamente,
As três primeiros colocados receberão um prêmio ainda a ser definido.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na sede da ASPMA na rua
Raimundo Suckow, 129 até dia 15 de junho de 2012. confirme já a sua inscrição.
Boa Sorte a todos os participantes!
Informações: 3642-7796 ou 08006437796 ou na sede da ASPMA.
7
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Torneio Truco

4º Torneio de Truco.
O torneio será na chácara da associação
no dia 29 de junho à partir das 18h30.
As inscrições deverão ser feitas no local
do torneio meia hora antes do início.

A terceira etapa do Torneio de Truco foi
realizada dia quatro de maio na chácara da
associação. Dessa vez as duplas vencedoras
foram: Pepe e Robson em primeiro lugar,
Israel e Nadia em segundo lugar e Ferrinho
e Walfrido em terceiro. As inscrições para a
próxima edição do torneio que acontecerá
no dia 29 de junho já estão abertas. Venha
até a sede da ASPMA e garanta sua vaga. O
valor de inscrição será de R$ 10,00 por
participante.

Informações: 3642-4155/
3642-7796

MOTORISTAS

Categoria promove encontro com o
prefeito Albanor Zezé.

Categoria se mobilizou para
apresentar algumas propostas para o
prefeito além de aproveitar o
momento para comemorar o
aniversário do Albanor Zezé, fato que
coincidiu com a realização da reunião.
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CASAMENTO

Felicidades ao casal!

Familiares dos jovens Felipe e

Juliana, promoveram o enlace
matrimonial tão esperado pelo casal,
que reuniu os amigos para abençoar
e presenciar a união de seus filhos
com um belíssimo almoço no espaço
verde da chácara da Associação dos
servidores (ASPMA).
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15 Anos
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Familiares de Lilian Guedes
promovem evento comemorativo aos
15 anos da belíssima jovem.
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ASPP

Equipe da ASPMA participa do
torneio de futebol sete

A segunda edição do torneio de futebol sintético Master iniciou-se no dia 11 de Abril na Associação dos
Servidores Públicos do Paraná (ASPP).
Na edição anterior a ASPMA conquistou o segundo lugar em jogo emocionante com contra a equipe da
guarda municipal do portão que sagrou campeã pelo placar de 2x1
Este ano a equipe está mais preparada para a campetição encara o torneio com mais confiança. “Já
jogamos três dos cinco jogos sem resultados negativos, apostamos que poderemos vencer também as duas
últimas e nos classificar em primeiro do grupo para a grande final.” diz o técnico Paulo
A equipe da ASPMA formada pelos associados e dependents: Adilson, Dinho, Pinduca, Eroni, Dudek,
Helio, Chicão, Porcão, Marcio Bilobran, Baquinho, Marlon, Mauricio Osvaldo e Ricardo. Técnico Paulo
Siqueira.
Os dois últimos jogos estão programados ainda para esse mês. dia 23 contra Guarda Municipal do Portão.
E ainda sem data programada a partida adiada do dia 16 que era Sanepar. Vamos torcer e vibrar junto com
os atletas nesta reta final, os jogos estão sendo realizados na sede social da ASPP no bairro do Santa
Quiteria em Curitiba.
As partidas são sempre as 20:00 horas, prestigiem.
12
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PEDROSO

Funcionários do supermercado
promovem churrasco de
confraternização e sinuca como
momento de distração e aproximação
de familiares e amigos de trabalho.
Evento realizado na lanchonete da
ASPMA, uma forma também de manter
solida a parceria que mantemos com o
estabelecimento.
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PRÓ LABORE
O Pró Labore é uma taxa retribuída pelas

por plaquetas numeradas com a
matrícula dos servidores.
O sorteio do Pró labore tem como data
toda primeira quarta feira do mês, no
saguão do Paço Municipal as 14 horas
através de urna que é conferida pelas
entidades. Todo mês é inserido o
número das matrículas dos novos
contratados.
Confira os sorteados desse mês: Pedro

prestação dos valores recolhidos pelo

Mikos, Mauricio de Mello, Jaime Antônio,

administrador da Prefeitura de

Gilda Costa, Ane Elise, Cristiane Joelma,

Araucária, vem sendo sorteado para os

Luidina Stupack, Leticia Vidal, Suzana

participantes desde que foi criado o

Maria Leite, Marcelo Antônio Buticoski,

decreto nº 23.774/2010 que

Leoni Santos, Viviana Matos Fonseca,

regulamentava a forma de rateio.
Atualmente está sendo feita em urna

Luiza Silvana Pilaco, Talita Souza e Edna
Atila da Silva.

própria por decisão das representações

A ASPMA, com intuito de promover

12/06

atividades comemorativas ao dia dos

Junho

namorados estará sorteando alguns prêmios
entres os associados

Quer ganhar um jantar romântico com seu
amor? Então envie para a ASPMA um texto
contando sua história de amor, as três
melhores histórias serão publicadas na
Associar do mês de junho e seus autores
ganharão um jantar com acompanhante e
uma cesta de café da manhã.
Os critérios de avaliação serão:
CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E EMOÇÃO
Envie sua história para o e-mail: aspmapr@hotmail.com ou traga até a sede da
ASPMA na Rua Raimundo Suckow, 129 Centro.
13
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Aniversário

“Fantasias” criatividade
em festa de aniversário,
traz todos os convidados
trajados a caráter

Sônia comemorou seu aniversário
com uma Festa a Fantasia que divertiu
seus 60 convidados na chácara da
ASPMA.

14

14

n

CURIOSIDADES
EM FOCO

Nesta edição vamos falar do paisagismo, quem
pode exercer a profissão e quem reconhece a
mesma.

Devido alguns questionamentos na
edição anterior da ASSOCIAR,
começaremos o nosso quadro de
informações gerais e curiosidades
falando um pouco sobre a profissão do
Paisagista, o que ele faz e o que é
necessário para trabalhar na área e
quem reconhece esse profissional.
Paisagista, ou arquiteto paisagista é o
profissional que trabalha com o
desenvolvimento, gestão e
manutenção de projetos design em
espaços naturais e urbanos, visando a
harmonia entre o meio ambiente e
espaço das cidades. Ou seja, esse
profissional projeta jardins públicos
ou privados, praças, parques, áreas
comuns em edifícios, zoológicos,
canteiros, espaços de lazer e recreação
e de monumentos históricos, sítios,
entre outros, sempre com o objetivo
de interligar a preservação do meio
ambiente natural e construído com a
estética do design. O profissional
também pode participar de projetos
multidisciplinares de recuperação de
áreas devastadas, trabalhando em
conjunto com profissionais de diversas
áreas.
Para ser um paisagista, o profissional
deve ter diploma de algum curso
certificado pelo MEC. Só há um curso
de graduação em Composição
Paisagística no país, na Faculdade de
Belas Artes da UFRJ, mas existem
muitos outros cursos técnicos e de
curta duração que dão bases para que

o profissional exerça a profissão, visto
que a mesma ainda não é
regulamentada.
Muitos cursos de arquitetura contém
várias matérias do paisagismo, com
maior ou menor ênfase, dependendo
da escola, podendo ser também uma
opção para quem quer se tornar um
paisagista profissional. É muito
importante que o profissional do
paisagismo esteja sempre interessado
em se desenvolver e aprender coisas
novas, e pode fazê-lo participando de
cursos, workshops e analisando
exposições de outros profissionais.
Antônio Zimermann tornou-se
paisagista após um curso
profissionalizante
com duração de um
ano que fez pelo
Instituto Universal
Brasileiro (IUB), o
curso é
reconhecido pelo
Conselho Federal de Educação, com
isso Zimermann pode exercer sua
atividade profissionalmente.

15
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BODAS DE SAFIRA
Ney Carlos e Rosiane
comemoraram 16 anos de casado, e
assim Bodas de Safira na chácara da
ASPMA com seu filho e amigos.

16

ENTREVISTAS
Valdelice Rocha Gonçalves é funcionária da Prefeitura há 17 anos, e desde então é sócia da
ASPMA. Cozinheira da Escola Maria Aparecida, Valdelice diz amar o que faz, o reconhecimento
de seu trabalho é ver no rosto das crianças a gratidão e satisfação
diariamente.
Sempre que precisou contou com a ajuda da ASPMA e do Presidente
Miguel, desde ajuda financeira até mesmo emocional, como em 2003 que
Valdelice perdeu dois membros de sua família e contou com a ajuda
pessoal do Presidente. O Miguel em especial é uma pessoa boa que
ajuda muita gente, e sempre trata bem todo mundo. Quem ainda não é sócio não perca tempo,
a ASPMA só tem vantagens.”
Eva Mendes Palmeiro é atendente infantil no CMEI Tindiquera à 16 anos, considera seu trabalho
bem reconhecido, porém não deixa de comentar que as vezes a categoria
que pertence precisa de apoio, mas ainda assim acredita que os problemas
que enfrentam na escola é o mesmo que acontece em todos os CMEI`s. “A
gente se esforça ao máximo para atender as crianças da melhor forma
possível” diz Eva, quando nos fala da satisfação com seu trabalho. Sócia da
ASPMA, também à 16 anos reconhece as inúmeras mudanças que
beneficiam a todos, principalmente na chácara, que costuma frequência.
Ao elogiar a administração da ASPMA deixa a seguinte frase: “Como está já
sabemos que está muito bom, e ainda evoluindo. Com o Miguel a frente de tudo, pensando no
bem estar dos associados, só tem a melhorar.”
Margarete Cruz é concursada como atendente infantil na Prefeitura desde
1990, desde que entrou já trabalhou em três CMEIs, hoje está no CMEI
Planalto, onde diz adorar o trabalho que faz e as crianças que cuida, é
notável o carinho que a atendente tem por essas crianças. ‘Hoje em dia as
atendentes infantis fazem o papel de professoras, educam e ensinam as
crianças, não ficam apenas cuidando’ diz Margarete. Toda essa educação é
reconhecida diariamente pelos pais e pelas próprias crianças.
Ao conversarmos sobre a ASPMA, a qual já é sócia há 21 anos, Margarete acredita que tudo
melhorou depois que o atual presidente tomou posse, ‘o atendimento do próprio presidente e
seus funcionários são muito bons, os sócios sempre foram muito bem tratados. Sorteios, festas
sempre são esperados pelos associados’, diz Margarete
Seu único questionamento em relação a ASPMA foi relacionado ao valor cobrado para locação
da chácara, que a associada acredita não ter necessidade uma vez que faz a contribuição
mensal.
17

CHÁCARA

Valor de locação dos espaços

REGULAMENTO

construídos na ASPMA:

Esclarecimento dos valores cobrados sobre os custo de locação dos salões da chácara;
Desde 2005 quando começamos a repensar sobre a
utilização do espaço da sede campestre, devido alguns
associados estarem relocando para terceiros e com isto
cobrando valores que acabavam nem chegando a nosso
conhecimento. Nesses últimos anos já aplicamos diversos
valores para inibir a relocação dos salões, sem exito devido
algumas

fragilidades
e não sendo possivel a contratação de pessoa qualificada
para recebimento dos usuários na entrada da sede, os
locadores e organizadores de eventos só pensavam em
trazer até o espaço seus convidados, e em nenhum
momento pensavam na segurança pessoal. Entãõ desde
primeiro de abril deste ano e devido a alguns
questionamentos sobre os valores, implantamos um novo termo e regulamento de custa; confira: Evento
com 70 (setenta) convidados R$ 70,00, As reservas podem ser feitas
todo dia primeiro de cada mês por telefone. Assim entendemos que
priorizamos a boa utilizaçao dos servidores que desejam promover
eventos com grupos de convidados que nao são associados nem
dependentes de sócios, e também que fica a critério de cada sócio a
forma e a quantidade de pessoas que convidam, de acordo com o
regulamento que se encontra no site www.aspmapr.org.br,
esclarecemos ainda que confeccionamos convites para todos os
eventos padronizados
pela aspma, bem como contratamos o porteiro que só
permitirá a entrada de convidados que apresentem o convite
emitido pela associação. Desde já agradecemos a todos pelo
entendimento pois estamos prezando pela segurança dos
eventos e pessoas que adentram a sede campestre.
Ainda lembrando o associado que o salão de jogos não é
locado, apenas custo de limpeza e conservação e está aberto
todos os dias para o sócio poder visitar e jogar uma
sinuquinha além de tomar uma cervejinha gelada e a preço de custo.
18

Bebidas na ASPMA
Agora você pode locar a chácara da ASPMA para fazer suas festas, fazer churrasco e
ainda comprar suas bebidas a Preço de Custo direto na Associação também.
Faça seu pedido na sede da ASPMA com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência e
pegue as bebidas geladas na hora do evento.
Fanta Uva 2 L

2,73

Fanta Laranja 2 L

2,73

Sprite 2 L

2,73

Kuat 2 L

2,73

Coca Cola Lata

1,8

Coca Cola zero Lata

1,8

Sprite Lata

1,1

Fanta Uva Lata

1,1

Fanta Laranja Lata

1,1

Kuat Lata

1,1

Schweppes Citrus

1,33

Aquarius Fresh 510 Ml

1,42

Aquarius Fresh 2 L

2

Agua Crystal com gás

0,85

Água Crystal sem gás

0,77

Kaiser Garrafa

2

Kaiser Shot garrafa pequena

0,95

Kaiser Lata

1,22

Bavária sem álcool
Bavária Clássica

1,8
1

Sol Lata

1,15

Sol Shot garrafa pequena

0,95

Summer
Heineaken

2,11
2,1
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