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CONHECENDO UM POUCO OS FUNCIONÁRIOS DA ASPMA

Meus dois anos de ASPMA...
Quando comecei a trabalhar na ASPMA era responsável pela
organização do ambiente de trabalho e recepção da associação. Na
recepção sempre procurei atender todos os associados da melhor
forma possível, com educação, simpatia e paciência.
No começo foi difícil, mas com o tempo e a ajuda dos colegas de
trabalho adquiri experiência e
sabedoria, assim facilitando o trabalho.
Gostaria e parabenizar o presidente Miguel por tudo que já fez
e vem fazendo para melhorar cada vez mais a vida da ASPMA, e
pela dedicação e carinho que tem com os associados e
funcionários.
Aos meus colegas de trabalho, também o meu agradecimento por tudo, e vamos continuar
sendo uma equipe unida com o objetivo de crescer junto com a ASPMA.
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Sorteio Pró-labore
O	
   Pró-‐labore	
   é	
   uma	
   taxa	
   retribuída	
   pelas	
  

ConSira:	
  

prestações	
   dos	
   valores	
   recolhidos	
   pelo	
  

Pró-‐labore	
   –	
   Valores	
   sorteados	
   no	
   dia	
  

administrador	
   da	
   Prefeitura	
   de	
   Araucária.	
   O	
  

15/06/2012

prêmio	
   vem	
   sendo	
   sorteado	
  

R$	
   10.375,65,	
   sendo	
   rateado	
   o	
  

para	
   os	
   participantes	
   desde	
  

valor	
   total	
   de	
   R$	
   691,71	
   para	
  

que	
   foi	
   criado	
   o	
   decreto	
   nº	
  

cada	
   servidor	
   no	
   mês	
   para	
   os	
  

23.774/2010	
  que	
   regulamenta	
  

sortudos:	
   Sirleuza	
   Mendes	
  

a	
  forma	
  de	
   rateio.	
   Atualmente,	
  

Correia,

o	
   sorteio	
   está	
   sendo	
   feito	
   em	
  

Ivane	
   De	
   Lima	
   Beher,	
   Rosilda	
  

uma	
   urna	
   própria	
  por	
   decisão	
  

Przibella	
   Motelewski,	
   Vilmar	
  

das	
   representações	
   por	
   plaquetas	
   numeradas	
  

Kraemer,	
   Odilon	
  De	
   Jesus	
   Batista,	
   Cleuza	
   Maria	
  

com	
  a	
  matrícula	
  dos	
  servidores.

De	
   Andrade	
   Lima,	
   Vanilda	
   Lech	
   Pzebeowski,	
  

O	
   sorteio	
   do	
   Pró-‐labore	
   é	
   realizado	
   toda	
  

Vera	
  Ghenov	
  Rodrigues,

primeira	
  quarta	
  feira	
  do	
  mês,	
   no	
  saguão	
  do	
  Paço	
  

Rosane	
  Miranda	
  Dos	
  Santos,	
   Lucilda	
  Dos	
   Santos	
  

Municipal,	
   às	
   14	
   horas,	
   por	
   meio	
   de	
   uma	
   urna	
  

Gonchoreski,	
   Pamela	
   Assaad	
   Asaed,	
   Etelvina	
   De	
  

que	
  é	
  conferida	
  pelas	
  entidades.	
  Todos	
  os	
   meses	
  

Almeida,	
  	
  Ediclea	
  Aparecida	
  De	
  F	
  Santos,

são	
   inseridos	
   os	
   números	
   das	
   matrículas	
   dos	
  

Miguel	
   Antonio	
   Da	
   Silva,Teodoro	
   Da	
   Silva	
  

novos	
  contratados.

Prussak

Pensionista Sorteada
Etelvina de Almeida é pensionista há 17 anos e
nunca tinha ouvido falar sobre o Pró-Labore. “Eu
não sabia nem o que era e muito menos o que
ganhava”, conta a pensionista. Na tarde da sextafeira, 15 de junho, ela estava passando pela
prefeitura quando viu uma movimentação. Etelvina
perguntou para alguns conhecidos o que estava
acontecendo e eles lhe disseram que se tratava do
sorteio do Pró-Labore. Como não conhecia o prêmio e gosta muito de sorteios, ela parou para ver. Durante
o sorteio foi surpreendida ao chamarem seu nome. Não sabia exatamente o porquê, mas conta que já ficou
muito feliz. Foi então que a Secretária de Gestão de Pessoas Rhuanita Drodz conversou com Etelvina e lhe
explicou o que era o Pró-Labore e o que a pensionista havia ganhado. Ela ficou ainda mais feliz e declara
que o prêmio veio numa boa hora, uma vez que estava precisando realmente de dinheiro.
4
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Promoção Dia dos Namorados
Como publicamos na sexta edição da ASSOCIAR, realizamos um concurso que
identificaria a mais bela história de amor contada pelos sócios da ASPMA. A história
escolhida foi a da Andreia Aparecida Grilo, auxiliar de enfermagem. Andreia ganhou uma
cesta e um jantar com seu esposo no RESTAURANTE MADERO. Agradecemos a todos os
participantes que enviaram suas histórias.

MINHA VIDA COM MEU AMOR
“Conheci o Marcio aos meus 16 anos de idade, fomos apresentados por um ex‐namorado
meu, em uma peça de teatro na igreja (Dança Espantalho
Dança), na qual eu era um dos espantalhos e ele um dos
corvos da história. Passamos a conviver nas atividades dos
jovens, bailes, outros teatros... ele passou a ser meu amigo
confidente. Sabia mais da minha vida do que eu mesma (risos).
Os anos passaram e, por andarmos o tempo todo juntos,
começaram a nos perguntar: vocês estão namorando? Sempre
dizíamos que não... até nossos olhares se cruzarem de modo
diferente. Em dezembro de 1990 iniciamos nosso namoro. Na
virada de 1990 para 1991, ele foi passar o ano novo com minha família, em Joinville – SC.
Minha avó sorria muito quando via os pés dele para fora do sofá onde ele foi dormir e
naquela noite ela me disse que seria ele a pessoa com quem eu iria me casar. É lógico que
falei que não seria. Em fevereiro de 1991, terminamos nosso namoro, pois ele foi para
Brasília servir em missão pela igreja. Dois anos presa a alguém eu não queria ficar... (risos).
Mas não adiantou, ele retornou e reatamos o nosso namoro através das mesmas atividades
que frequentávamos. Em menos de um ano nos casamos, no dia 30 de abril de 1994.
Hoje sou muito feliz, tenho um casal de filhos, tenho um amigo, um marido, um pai para
meus filhos e acima de tudo um eterno namorado... Não casei com o meu melhor amigo,
casei com uma pessoa maravilhosa que sabe fazer todos os dias um novo dia, que sabe
namorar comigo melhor ainda, pois podemos aproveitar nossos momentos juntos. Todos
os anos, com dinheiro ou sem dinheiro, com tempo ou sem tempo, mas sempre com
vontade, muita vontade, comemoramos o dia dos namorados. Nem que seja com um
passeio pela rua de mãos dadas, com um simples bombom, com um belo presente, não
importa. O que importa é estarmos juntos para apreciar mais aquele momento. E mesmo
com 18 anos de casamento, 19 anos de namoro, sabe aquele friozinho na barriga de quando
somos apaixonados na adolescência?! Ele soube cultivar e manter aqui na minha barriga
em cada palavra e em cada pensamento que tenho ao lembrar as coisas que fazemos
juntos. Sou bem feliz por ter amor, um amor verdadeiro, uma pessoa que me completa, e
que acima de tudo namora comigo”.
Andreia Aparecida Grilo
O prêmio da ASPMA por esta historia foi um jantar a dois no restaurante MADERO, no
shopping Palladium. O casal participou da promoção Dia dos Namorados e ganhou
também uma cesta de brindes.
5
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Campeonato de Bola 8
A ASPMA estará promovendo
o primeiro Campeonato BOLA
OITO. Se você gosta de jogar
sinuca e quer participar de um
divertido campeonato com
ótimos prêmios, confirme sua
participação entrando em
contato com a associação.
Bem diferente do torneio que
já realizamos mensalmente, o
campeonato terá duração de
aproximadamente seis meses,
com realização de doze
partidas em três rodadas por
dia que devem ser organizadas de acordo com calendário previsto do torneio e com a
disponibilidade dos participantes. Os integrantes do torneio mensal devem confirmar a
participação na ASPMA.
Os participantes serão divididos em duas categorias: masculina e feminina, sendo que a
disputa na categoria feminina só será realizada com o mínimo de dez participantes.
Portanto, meninas, fiquem a vontade para participar.
Os três primeiros colocados receberão o prêmio em dinheiro. R$1.500,00 para o primeiro
lugar, R$1.000,00 para o segundo lugar e R$500,00 para o terceiro lugar, além de troféus e
medalhas.
As inscrições são gratuitas
e devem ser realizadas na
sede da ASPMA na Rua
Raimundo Suckow, 129, até
o dia 25 de junho de 2012.
Boa Sorte a todos os
participantes!
Informações: 3642-7796 ou
08006437796 ou na sede da
ASPMA.
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Torneio de Futebol Sete ASPP.
A partir de 2003, a ASPMA começou a
participar dos campeonatos da Associação
dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP),
sempre com ótimas apresentações. Em
todas as edições, a Associação dos
Servidores Públicos de Araucária chegou às
finais, com atletas de futsal, voleibol e xadrez. Devido ao bom
desempenho, a ASPMA conquistou mais respeito diante das outras
equipes.
Desde
o
ano
Araucária
tem
torneio de futebol
MASTER (a partir
conseguindo
outras categorias e modalidades.

passado, a associação de
participado somente do
suíço
na
categoria
de
35
anos),
não
compor equipes para as

Em conversa com alguns atletas, foi possível
constatar que se conta com um bom grupo de
jogares, mas que faltam
alguns detalhes para que se possa também
fazer a união definitiva
entre os atletas, dando
assim mais equilíbrio a
equipe para encarar as
novas competições que
virão no decorrer do
ano.
Mas
finalistas, portanto, no
que o time da ASPMA

ainda restam dois jogos entre os semimínimo o quarto lugar está garantido. Só
quer mais e vai lutar para conquistar pelo
menos o vice-campeonato desta edição,
valendo-se dos últimos resultados.

Parabéns, então, à equipe e que vai
buscar os resultados, pois está fazendo
de tudo para representar bem a
entidade. “Parabéns garotada! Não
vamos esquecer de que teremos jogos
finais nos dias 21 e 29 junho e que o
sistema de leva e trás será o mesmo
para toda a equipe como vem sendo
feito nos últimos jogos, vamos nos
preparar!”, disse Miguel Nunes Presidente da ASPMA.
7
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Primeiro Jantar Dançante
O primeiro Jantar Dançante
promovido
pela
ASPMA
aconteceu na chácara da
Associação no dia 25 de
maio, com início às 20 horas.
O jantar reuniu 120 pessoas,
entre sócios, dependentes e
acompanhantes no salão
verde da chácara, que foi
preparado
exclusivamente
para o grande momento.
O evento começou com um
saboroso jantar e logo após
teve início o baile, que
contou com a animação do
“Grupo De Montão”. O Grupo
tocou músicas para todos os
gostos, com predominância
do sertanejo e do gauchesco,
sem deixar de lado o pop
rock nacional, valsa, entre
outros ritmos, além das
brincadeiras de interação
com o público presente.
O baile, que era uma das
atrações da noite, também
contou com sorteios de
brindes e só terminou às
duas horas da manhã. Os
organizadores do jantar
agradecem a participação
dos associados e seus
convidados e desde já
deixam aberto o convite
para o próximo, que será
realizado no dia 29 de junho,
com início às 20 horas. Não
percam! O baile será cheio
de novidades.
8
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Imagens Jantar
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Bingo e Cafe Colonial
Em 25 de maio, pouco antes do jantar
dançante, a ASPMA promoveu a
segunda edição do bingo para
aposentados. O evento tem o intuito
de divertir e entreter os aposentados
e acontecerá todo mês. A expectativa
é reunir cada vez mais participantes.

Assim como o bingo, o café também não
terá nenhum custo para os aposentados.
A próxima edição do evento será dia 29
de junho, a partir das 16 horas, na
chácara da associação.
Rua Alberto Soczek, 1811- Campina da
Barra- Araucária
Informações sobre o bingo e café:
3642-4155/ 3642-7796

A partir do mês de Julho, junto com
o bingo para os aposentados será
servido um delicioso café colonial.
O café será limitado para 120
pessoas então não deixe de vir ao
bingo e aproveitar essa delícia todo
mês. Assim como o bingo, o café
também não terá nenhum custo
para os aposentados.
10
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Família Faustino
Ângela Maria Faustino é funcionária da Prefeitura há 25 anos. Atualmente ela está
trabalhando como servente no CMEI São Francisco. A funcionária gosta muito de trabalhar e
aproveita para fazer novas amizades. Nas
horas vagas, Ângela gosta mesmo é de
passear, ir ao shopping e ler. Ela é sócia da
ASPMA há sete anos e acha ótimo ter
privilégios como festas no fim do ano e
compras. A servente elogiou o presidente
Miguel – por ser uma boa pessoa e ajudar a
todos – e também os funcionários, pelo
excelente atendimento.
Também da família, Tereza Alves Faustino –
aposentada há 15 anos – trabalhava como
servente na Casa da Cultura e no Parque
Cachoeira. Ela gostava muito do trabalho e dos
colegas, com quem fez amizades que cultiva até
hoje. Agora, a aposentada está descansando, mas
sempre procura algo novo para fazer. Sócia da
ASPMA há 16 anos, Tereza parabeniza a
associação por todas as melhorias e espera que a
associação continue da mesma forma. Ela conta
que é
gratificante ser
sócia, já que
usufrui de
todos os benefícios e gosta de participar das
confraternizações.
Já Ana Maria Faustino aposentou-se como servente da
prefeitura há um ano. Ana também diz gostar muito do
que fazia e das várias amizades que conquistou e ainda
mantém. A aposentada é uma pessoa caseira e está
aproveitando para descansar, gosta de ficar em casa
e assistir a novelas. “Ser sócia da ASPMA é muito
legal”, diz Ana que há 21 anos usufrui das lojas
conveniadas para fazer suas compras, além dos
outros serviços da associação. Sempre participa das
festas de fim de ano, e até foi sorteada em 2011. Ana
diz é bem atendida pelos funcionários e que o
presidente Miguel é uma pessoa muito especial e
ajuda a todos.
12
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25 de Julho Dia do Motorista
Esta data é extremamente importante.
Nela, prestam-se homenagens a todos
os condutores de veículos,
profissionais ou amadores.
Enfrentando os perigos das ruas e
estradas, além da insegurança das
cidades, os motoristas são os
responsáveis pela condução de pessoal
e material das atividades da Prefeitura.
A ASPMA deseja que todos os
motoristas sejam prudentes ao volante,
respeitem as leis de trânsito e voltem
para suas casas, onde seus familiares os esperam ao fim do expediente todos os dias com
alegria e a satisfação do dever cumprido.

PARABÉNS AOS AMIGOS MOTORISTAS DA PREFEITURA PELO SEU DIA !

Conheça a historia do Motorista
Geraldo Baida

Geraldo Baida, funcionário da prefeitura há 26 anos, 5

como CLT e o restante concursado. Desde que entrou, no
dia 17/03/86 trabalha como motorista, já passou pela
secretaria de educação, urbanismo, saúde, agricultura e há
22 anos está na ação social.
Para estar numa secretaria tanto tempo o funcionário
precisa ser educado e ter respeito pelas pessoas e
colegas, saber subordinado dos seus chefes, manter
sempre o carro limpo, organizado e cumprir horário,
declara Baida.
Gosto muito do meu trabalho, e o faço com prazer e dedicação. Nas horas vagas
gosta de passar o tempo com a família e curtir os animais de sua chácara.
Desde que entrei na prefeitura sou sócio da ASPMA, e diz ser uma associação muito
boa, porém poderia ser melhor com mais suporte para seus associados. Essa gestão
está muito boa, mas tenho certeza de que o presidente Miguel está pensando em
fazer ainda mais melhorias pelos associados.
13
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Fundo de Previdência
O Fundo de Previdência é responsável pelas aposentadorias, pensões e benefícios e é
administrado
por
dois
conselhos, o Administrativo e o
Fiscal.
O
Conselho
Administrativo é o que delibera,
e é composto por nove
membros. O Fiscal tem função
de fiscalizar o destino de
verbas e benefícios, e é
composto por cinco membros.
O prazo de mandato dos atuais
conselhos acabou no dia 13 de
junho e a eleição que escolherá
o novo conselho acontecerá
nos dias 03 e 04 de julho de
2012. Por isso, o Fundo de
Previdência está com os mandatários vagos. Para que o Fundo não fique sem representante,
o prefeito Albanor Zezé Gomes fez um decreto nomeando a funcionária de carreira do
FPMA, Liane Judite Muraro, para ser a representante no comando da instituição até a posse
dos novos conselheiros, não como interventora, mas como representante.
Liane tem a responsabilidade de representar administrativa e financeiramente o Fundo,
pagando as contas, fazendo investimentos e resolvendo todos os tipos de problemas que
venham a acontecer nesse período. A primeira atitude dela como representante do órgão foi
chamar os dois antigos conselhos para que continuem executando seus trabalhos de
fiscalização e acompanhamento de forma consultiva e sem retorno financeiro, uma vez que
nem a própria Liane receberá pelo trabalho.
As eleições para o novo conselho devem acontecer nos dias 03 e 04 de julho. No dia 05 será a
apuração dos votos e no dia 06, a divulgação dos novos membros eleitos. Os dirigentes da
ASPMA afirmam que todos os servidores podem ficar tranquilos em relação à situação por
qual está passando Fundo de Previdência, pois a funcionária Liane já realiza esta atividade
no dia-a-dia da instituição com muita responsabilidade desde sua criação. Ela é, portanto, de
confiança de todos os servidores, aposentados e pensionistas devido a competência do
trabalho que desenvolve juntamente com a equipe de funcionários.
A ASPMA parabeniza a equipe que conta também com o Marcio, a Claudinha e a Jerily, além
dos estagiários. A entidade espera que os futuros conselheiros pensem em convocar a
eleição em tempo hábil para que este fato não se torne mais um transtorno para as futuras
comissões eleitorais. Isso porque as comissões tem que realizar o pleito em tempo
suficiente e prazos com conforto para todos os candidatos poderem fazer campanhas junto
aos servidores. Os eleitores também devem analisar se seu candidato tem conhecimento
sobre a responsabilidade que é administrar os recursos do fundo bem como noção de
conhecimento de aplicação financeira e mercado.
14
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Eleição no Fundo de Previdência
CANDIDATOS SÓCIOS DA ASPMA, QUE CONCORREM AOS CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FPMA

VALTER

HENRIQUE

ALCIONE

MARCIA

ODAIR

NADIR

AQUIRA

CHICO

MIKOSZ

ELECY

HECTOR

VERA LAROCA

CANDIDATOS SÓCIOS DA ASPMA, QUE CONCORREM AOS CONSELHO FISCAL DO FPMA

NEIDE

ANA EULALIA

CELSO

CIDA KARAS

PAULO ASPMA

RO

DUDEK
PROF. WALDEMA PEDRINHO
EVERTON
CLEOMAR
LELIS
As 	
  pessoas	
  acima	
  são	
  associadas 	
  da 	
  ASPMA	
   e 	
  candidatas	
  a 	
  serem	
  membros 	
  do	
  conselho	
  do	
  Fundo	
  de	
  Previdência	
  
nas 	
  vagas	
  que 	
  cabem	
   aos	
  servidores 	
  da 	
  prefeitura,	
  4	
  na 	
  função	
  administra?va	
  e 	
  3,	
   ﬁscais.	
   	
  Para 	
  os 	
  ina?vos 	
  ou	
  
aposentados,	
  há 	
  uma	
  vaga 	
  administra?va 	
  e 	
  outra	
  ﬁscal.	
  São	
  considerados	
  suplentes	
  os 	
  candidatos	
  que 	
  ob?verem	
  
maior	
  número	
  de	
  votos	
  após	
  os	
  ?tulares.
As 	
  eleições 	
  serão	
  realizadas	
  no	
  dia	
  3	
   de 	
  julho	
  no	
   NISS	
   (	
  período	
   noturno),	
  e 	
  4	
   de	
  julho	
   nos 	
  demais 	
  setores 	
  de	
  
trabalho	
  dos	
  servidores.	
  É	
  importante 	
  lembrar	
  ainda 	
  que	
  os 	
  aposentados	
  votarão	
  em	
  cédulas 	
  de 	
  cores	
  diferentes	
  
dos 	
  demais 	
  servidores 	
  e 	
  podem	
  votar	
  apenas 	
  em	
  candidatos	
   da	
   categoria 	
  de	
  ina?vos.	
  Neste	
  ano,	
   essa 	
  votação	
  
acontecerá	
  nos	
  mesmo	
  locais	
  de	
  votação	
  dos	
  servidores	
  a?vos.	
  
As 	
  urnas	
  estarão	
  abertas	
  das	
  8	
  às	
  17	
  horas	
  e 	
  todos	
  os 	
  servidores	
  estão	
  convocados	
  a 	
  se	
  apresentar	
  nos	
  locais 	
  de	
  
votação	
  portando	
  um	
   documento	
  de 	
  iden?ﬁcação	
   com	
   foto.	
   Faça 	
  valer	
  o	
   seu	
   voto	
  em	
  um	
  dos	
   candidatos 	
  que	
  
melhor	
   te	
  represente 	
  dentro	
  do	
  Fundo	
  de	
  Previdência.	
  Não	
  escolha 	
  apenas 	
  pela	
  verba 	
  representa?va,	
  informe-‐se	
  
se 	
   seu	
   candidato	
   tem	
   conhecimento	
   mínimo	
   da	
   funcionalidade	
   do	
   FPMA,	
   e 	
   eleja-‐o	
   com	
   a	
   sua	
   consciência	
  
15
tranquila.
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Torneio de Truco
A quarta etapa do Torneio de
Truco foi realizada dia 25 de
maio na chácara da associação.
Desta vez, as duplas
vencedoras foram: 1º lugar
Gilmar Dudek/Duda, 2º lugar Esrael/
Ademir e 3º lugar Natanal/Marisete
As inscrições para a próxima
edição do torneio, que
acontecerá no dia 29 de junho,
poderão ser feitas meia hora
antes do início da competição
às 18:30 horas. O valor da
inscrição será de R$ 10,00 por
participante. Esta será a ultima edição a ser realizada na sexta feira, pois a partir do mês de
julho o torneio de truco acontecerá sempre aos sábados.
Todas as etapas acontecem na chácara da ASPMA:
Rua Alberto Soczek, 1811 - Campina da Barra - Araucária

Informações: 3642-4155/ 3642-7796

Torneio de Sinuca
A terceira etapa do
Torneio de Sinuca
da
ASPMA
foi
realizada entre os
dias 22 e 23 de
maio na chácara
da associação. Os
ganhadores desse
mês foram:
PAULO SERGIO –
1ºLugar
NATANAEL - 2º
lugar
ALTEVIR – 3º lugar
A
ASPMA
está
preparando a 4º edição do torneio que será, como de costume, na última sexta ferira do
mês. As inscrições poderão ser feitas no dia do evento, meia hora antes do início das
rodadas, previsto para as 19 horas.
16

Aniversário
Tânia, madrinha da belíssima jovem SABRINA, conta que
ficou muito feliz em comemorar os 15 anos da garota.
Acompanhada de seus amigos e familiares em um
momento de muita emoção, Sabrina pode festejar esta data
segundo suas melhores expectativas. “Além disso, tivemos
a oportunidade de encontrar este ambiente maravilhoso e
bem ao lado do nosso bairro”, declara a madrinha. Assim
como a madrinha, os pais de menina Marta e Mauricio
sentem uma grande felicidade ao ver a filha que ontem era
uma menina, completando agora 15 anos.
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A ASPMA E A CLINIPAN, estamos realizando uma melhoria em nossa parceria, assim como uma
assinatura de m novo contrato, mas para que ela seja
bem sucedida dependemos unica e exclusivamente da
adesão dos associados e ou servidores em geral que
desejem fazer parte e se incluir naadesão de um plano
de saúde como o da clinipan que ate o momento tem
sido um grande aliado nos momentos de dificuldades
dos nossos associados menor poder aquisitivo.Mas gostariamos de deixar bem claro
para os
servidores em geral que nao é a
idividualidade em adesão a planos
de saúdeseja ele qual for que trara
resultado e
melhoria no atendimento e sim hoje
com a
proposta de adesão em planos de
saúde
empresarial ou de grupos de
pessoas,
torna sustentavel o equilibrio
financeiro e
garantido a qualidade do serviço de
atendimento
consultas e internamentos bem
como profissionais qualificados
para dar atenção ao conjunto de

mensalidade de apenas R$ 10,00 por
adquire o plano, mas socio apenas
usufluir dos outros beneficios.
O plano de saúde será pago por envio
bancário.Nao percam esta

usuários.
com este proposito estamos
divulgando para os nossos associados e funcionarios em geral da
Prefeitura a possibilidade de aderirem ao plano da clinipan através
da aspma.Se vc nao é associado e deseja adesão ao plano fique
atento a esta pissiblibilidade: com uma
mês você fica socio da ASPMA e
com direito ao plano, não podendo
direto na residência de boleto
oportunidade, estamos no final do
prazo para adesão com
todas as carencias zerada.Qu
em aderir ao convenio apos
10 de julho tera que cumprir
todos os prazos legais de
carencia.

informações na aspma.
As Unidades da
atendimento da clinipan em araucaria e curitiba, são elas;
unidade de araucaria, agua verde, boqueirão, batel,
19

Curiosidades
Qualidade de Vida no Trabalho
“A qualidade de vida está nas pessoas e é feita com elas. Assim, o ideal de elevar e valorizar
a auto-estima dos servidores é uma forma para que tenham amor em si e por si, tornandoos capazes de se integrar mais completamente ao trabalho.”
(Sérgio Ballerini – Inmetro)
Apresentação

A ASPMA inaugura nova sala, exclusivamente para atendimento do associado para empréstimos
consignados
Com o objetivo de dar mais atencão e comudidade aos seus associados, a ASPMA abriu uma sala
especialmente para o atendimentos das pessoas que venha ate a entidade em busca de emprestimo
consignados.
o novo espaço dara maior comodidade e organizacão na recepçao de seus sóçios na busca por informação,
contrataçao e assinatura de contratos ligados a financiamentos.
A abertura da sal aconteceu na manha desta sexta feira 22 de junho e contou o a presença dos bancos
parceiro CAIXA ECONOMICA com a Funcionaria luciane que representou o Gerente da Agencia que
estava ausente devido a conferencia RIO+20, e outros funcionarios do PARANABANCO na pessoa do
senhores CICARINO, ADILSON e INDIANARA, aproveitamos tambem a oportunidade para reforçar a
parceria buscando novas aproximações sobre negocios e taxas de juros e futuros negocios como por ex.
sermos correspondente bancario também na venda de imoveis direto novo e usado, beneficiando ainda
mais nossos servidores que passariam a ter maiores informações dos produto colocados a venda neste
ramos principalmente dentro do municipio de araucária.

A	
  foto,	
  ?rada	
  em	
  2003,	
  mostra	
  como	
  era	
  an?gamente	
  o	
  único	
  espaço	
  que	
  os	
  servidores	
  podiam	
  usufruir	
  na	
  chácara.	
  
Na	
  imagem,	
  também	
  é	
  possível	
  ver	
  o	
  início	
  da	
  construção	
  do	
  que	
  hoje	
  é	
  o	
  salão	
  laranja,	
  com	
  capacidade	
  para	
  mais	
  de	
  
130	
  pessoas.	
  

