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CONHECENDO UM POUCO OS FUNCIONÁRIOS DA ASPMA
Sonia Aparecida Cesário
Iniciei na ASPMA no dia em que o Miguel assumiu a Presidência, em
2002. Cheguei sem nenhum conhecimento e com muito medo,
porque trabalhava como servente na Escola Nadir. Naquele
momento, o Miguel e eu começamos a acertar a coisas, que não
estavam fáceis para organizar. Nós nem sabíamos por onde
começar, mas graças a Deus e a insistência do presidente, a
situação começou a fluir e ganhar confiança dos nossos associados
e credores.!
Trabalhei na ASPMA em várias funções, como recepcionista e
diretoria da associação – como Diretora Financeira – trabalhando com pagamentos dos
convênios. Também organizo os jantares dançantes, uma experiência nova para mim. Tudo isso
me fez crescer muito profissionalmente.
Posso dizer que nós não temos um local de trabalho, nós temos uma casa onde todos nós
somos bem acolhidos nessas oito horas de trabalho. Sempre dialogamos, não temos um chefe,
temos um amigo, uma pessoa humana e justa com os funcionários. Hoje, agradeço ao Miguel
por tudo que aprendi com a oportunidade que ele me deu ao me convidar para vir trabalhar na
ASPMA.

Feliz Dia dos Pais

A ASPMA DESEJA UM FELIZ DIA DOS PAIS.
Este homem que eu admiro tanto,
com todas as suas virtudes e também com seus limites.
Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento,
mostrando-me o caminho da vida, que está pela frente.

Jose Mario Costenaro,
juntamente com sua
família, resolveram
passar um dia tranquilo
na chácara da aspma.

!

Este mestre contador de histórias
traz em seu coração tantas memórias,
espalha no meu caminhar muitas esperanças,

!
!
!

certezas e confiança. Este homem alegre e brincalhão,
mas também, às vezes, silencioso e pensativo,
homem de fé e grande luta,
sensível e generoso.
O abraço aconchegante a me acolher, este homem,
meu pai, com quem aprendo a viver.
Pai, paizinho, paizão...
meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo:
infinito é teu coração.

Obrigado, pai, por orientar o meu caminho,
feito de lutas e incertezas
mas também de muitas esperanças e sonhos!
Feliz Dia dos Pais!	
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Jantar Tunel do Tempo

O jantar dançante que levou o título de
“Túnel do Tempo” foi o maior sucesso. A
festa agradou gente de todas as idades.
Para quem viveu as décadas de 1960,
1970 e 1980, as músicas fizeram
lembrar muito os velhos tempos. E para
os jovens, foi uma diversão poder viver
momentos que deixaram saudades em
seus pais.

!

O baile foi animado pela banda FAMA,
composta por integrantes conhecedores
de muitos sucessos da época, o que fez
com que o público que prestigiou o
jantar, não parasse de dançár nenhum
momento.
Com a Sônia no comando do evento, a
decoração com uma pista de dança
também lembrou muito os velhos
tempos, ficou tudo maravilhoso. Os
discos da mamãe Raimunda ajudaram a
dar um toque especial. Isso sem falar
dos associados, que até voltaram para
se caracterizar, entrando no clima dos
anos 60, 70 e 80.
O próximo jantar dançante será a
fantasia. O tema foi escolhido pelos
próprios participantes do evento. O
Jantar a Fantasia está marcado para o
dia 31 de agosto, aniversário da
ASPMA, às 19:00 horas, na Chácara da
associaçãõ.
Então não perca mais uma noite de
muita diversão, corra reservar seu
ingresso, na sede da ASPMA!
4
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Jantar Túnel do Tempo
Para nós da ASPMA, tem sido uma grande
satisfação poder realizar estes momentos de
diversão. Neste ambiente, promovemos o encontro
da família e dependentes com vários companheiros
de trabalho. Uma oportunidade de nos
conhecermos um ao outro na sua essência
humana, que é o mais importante fora do local de
trabalho.
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Café Colonial e Bingo
CAFÉ COLONIAL E BINGO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
Esses dois eventos são a prova de que a diretoria da
ASPMA está aprendendo a dar valor e ajudar a cuidar
dos ex-companheiros de trabalho, bem como de seus
familiares.
O Café Colonial e o bingo não têm sido a parte mais
importante de toda última sexta-feira de cada mês. O
que realmente importa neste dia é proporcionar um
momento de confraternização, especialmente pelas
lembranças compartilhadas dos velhos tempos de
trabalho dentro da prefeitura.
No entanto, sabe-se também que para muitos
aposentados e pensionistas o deslocamento até a
chácara da ASPMA acaba se tornando complicado, pois
muitos dependem de seus familiares para passar esta
tarde brincando e revendo os amigos, além de saborear
o Café Colonial.
Quem pode comparecer aos eventos, recebe duas
cartelas para concorrer aos 15 excelentes prêmios que
são sorteados. E se você não conseguiu participar de
alguma dessas tardes, já anote na agenda o próximo,
pois o melhor está sendo feito para agradar aos
associados inativos. Todos os aposentados e
pensionistas estão convidados a curtir esta tarde de
muita brincadeira, diversão e boas lembranças.
Bingo e Café Colonial da ASPMA
Data: 31/08/2012
Hora: 15h
Local: Chácara da ASPMA, Rua Alberto Soczek, 1811 –
Campina da Barra
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Torneio de Truco

A etapa do torneio de truco do mês
de julho foi realizada em uma manhã
de sábado e foi um sucesso.
Os “truqueiros” não decepcionaram e
fizeram uma grande participação.

Os ganhadores (1ºLugar) Esrael/Esmael,(2º lugar) Paulo/cristiano,
(3º lugar) Silvio/Dirceu. (4ºLugar) Sergio/Marizete.
Os participantes aprovaram o horário, assim como os
organizadores que ja programaram a próxima etapa para o dia 1
de setembro, no mesmo horário.
A novidade deste mês vai ser a nova forma de distribuição da
premição: os 3 primeiros dos ganhadores recebem R$ 300,00 por
dupla e os 3 dos perdedores recebem R$ 200,00 por dupla. Então,

Torneio de Bola Oito
No ultimo dia
29 de Julho,
sábado , os
participantes do
Torneio de Bola
Oito
aproveitaram
uma tarde de
muito sol e
também de confraternização, que é a parte mais
importante de uma competição entre companheiros de
trabalho. Os ganhadores 1ºLugar - Renato, 2º lugar Coelho, 3º lugar - Adilson.
Antes, o torneio era realizado durante a noite, mas
passou por uma mudança de horário. A próxima
competição está marcada para o dia 1 de setembro,
também durante a tarde. A premiação desta etapa é
novidade: os 5 primeiros colocados recebem R$ 300,00
de premiação individual. Um motivo a mais para não
deixar de participar!
7
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Semana do Servidor 2012
Vem aí mais uma edição da Semana do Servidor
A tradicional Semana do Servidor é uma homenagem ao Dia do
Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. O evento trará uma
série de atividades recreativas, esportivas, culturais e sociais aos
funcionários. Ao todo, serão 12 equipes competindo nas 17 modalidades.
Neste ano, tudo está sendo organizado pela ASPMA.
Cada servidor ou entidade pode participar de várias atividades ou optar por
apenas uma. Ou seja, não é necessário fazer inscrição em todas as
modalidades, basta escolher uma delas e organizar uma equipe.
A intenção é entreter os funcionários e promover a interação entre os
servidores de diferentes secretarias e órgãos. “O evento objetiva valorizar
os servidores da instituição, energizando os corações e mentes. Queremos proporcionar uma
confraternização entre os estatutários, funcionários celetistas, cargos comissionados e estagiários
das diversas secretarias municipais, autarquias e Câmara Municipal”, explica o presidente da
ASPMA, Miguel Nunes, que também é responsável pela organização e realização da Semana do
Servidor de 2012.

Inscrições!
As inscrições serão realizadas de 10 a 14 de setembro, e abrange os
participantes que irão competir nas modalidades de 1 a 19 (futebol sete,
futebol de salão, voleibol 4x4, tênis de mesa (todos no gênero masculino
e feminino), além disso, terá também bola oito, truco, xadrez, teatro,
dança, música interpretação, gincana social e o concurso a mais bela e
mais belo servidor publico), regulamento no site www.aspmapr.org.br
Abertura!
Para a abertura da Semana do Servidor, será realizado um desfile com
todas as equipes, no dia 20 de outubro, às 19h, no Ginásio Joval de
Paula Souza. “É de caráter obrigatório a participação de no mínimo sete
e no máximo dez atletas inscritos nas modalidades (desfile das
delegações) da Semana do Servidor 2012.
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1º Concurso de Beleza 2012
p

REGULAMENTO – O(A) MAIS BELO(A) SERVIDOR(A) 2012
A Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal de Araucária
(ASPMA) está promovendo, na Semana do Servidor 2012, o concurso
da escolha da mais bela e do mais belo servidores públicos
concursados.
Objetivos:
Eleger e destacar a beleza feminina e masculina entre os servidores da
prefeitura.
Requisitos: Ser servidor(a) público(o) concursado(a) da prefeitura
municipal ou autarquias envolvidas participantes da Semana do
Servidor, ter disponibilidade de tempo para a divulgação do evento
entre os servidores, ter mais de 12 (doze) meses de serviço e ser maior de 18 anos.
Inscrições: nas secretarias participantes da Semana do Servidor, no período do dia 10 a 14 de
setembro de 2012, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, de segunda a sexta-feira.
1 - Fase classificatória, dia 19 de outubro, às 19h na abertura do evento.
1.1 - Traje com características de representação da secretária
1.2 - Critérios eliminatórios a serem julgados: originalidade, criatividade, elegância e harmonia.
2 - Semi final, dia 24 de outubro, às 15h na chácara da ASPMA
2.2 – Traje esporte fino
2.3 - Critérios eliminatórios a serem julgados: beleza (fotogenia, harmonia do
conjunto); comunicação (fluência verbal) e simpatia.
3 - Fase final, dia 28 de outubro, às 15h, na chácara da ASPMA
3.1 – Traje social
3.2 – Critérios eliminatórios a serem julgados: beleza (fotogenia, harmonia do
conjunto); simpatia; comunicação e expressão (facilidade de comunicação,
fluência verbal e desenvoltura); elegância e postura;
4 – Das notas: serão atribuídas notas inteiras de 5 (cinco) à 9 (nove) para
avaliação nas fases em cada critério.
5 - O número de classificados(as) para a fase final será definido de acordo com
o número de candidatos(as) inscritos(as), conforme segue:
Até 12 candidatos(as), não haverá classificatória;
De 13 a 18 candidatos(as) – 12 classificados(as);
Acima de 19 candidatos(as) – Haverá três classificatórias.
6.1- Uma comissão composta por pessoas de comprovada idoneidade, sem vínculo com a
prefeitura, escolhidas pela comissão central organizadora do concurso, fará o julgamento dos
concorrentes.
7 - Da premiação
1º lugar feminino – R$ 2.500,00;
1º lugar masculino – R$ 2.500,00;
As roupas, a maquiagem, transporte e alimentação são de responsabilidade exclusiva do(a)
candidato(a);
O candidato(a) deverá estar disponível para os ensaios, que serão previamente marcados;
Maiores informações no regulamento da competição disponível no site da associação:
www.aspmapr.org.br
9
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Aposentados em agosto
TEREZA JOSLIN, “As vezes as pessoas ficam torcendo para
chegar o dia da sua aposentadoria”, já para a nossa amiga
tereza, depois de 21 anos de Prefeitura, sempre trabalhando no
mesmo CMEI e completando 70 anos de idade, no dia 16 de
agosto, a ficha ainda nem caiu de tanta paixão que a mesma
sente pelas crianças que cuida neste anos todos.
“Estou aposentando pois nao tem mais condição de ficar
trabalhando devido a minha idade, porque se me permitissem
ficaria por muito mais tempo, adoro as crianças e sentirei
saudades, comentou:
Ao ver a agilidade da dona tereza indo de um lado para o outro
dentro do seu local de trabalho e pensar que ela ainda abriu mão
de licença prêmio, para poder ficar mais tempo ao lado da
criançada sabendo que, ao se afastar daquele local de trabalho, não iria mais ver aquelas
crianças e como ela mesmo diz que é sua vida, fica pensando como é dificil se preparar para a
nova jornada de aposentada sem conseguir se afastar dos apegos depois de anos,
principalmente se você é feliz pelo que faz.
Dona tereza é associada da ASPMA desde seu inicio de contrato, e diz que o Miguel é um anjo
que deus colocou na associação, ele tem muito respeito e carinho por nós, alem de ter feito
muita coisa boa para as pessoas, lembrava ela ao comentar sobre a cerca de sua casa que
construiu graças a associação.
Dona Tereza, eu Miguel nem mereço tanto, mas agradeço todas as palavras de carinho.
LOIDEMAR	
   TOZO	
   CEZIMBRA	
   “O	
   GAUCHO”,	
   Prestou	
   concurso	
  
público	
   na	
   PMA	
   em	
   1988,	
   foi	
   aprovado	
   para	
   o	
   cargo	
   de	
  
Guardião,	
  apesar	
  da	
  Deﬁciência	
  Física	
  foi	
  considerado	
   apto	
   e	
  
por	
   longos	
   anos	
   colaborou	
   	
   na	
   preservação	
   do	
   patrimônio	
  
municipal.	
  Trabalhou	
  em	
  vários	
  locais,	
  pois	
  a	
  rotaUvidade	
  nos	
  
postos	
   de	
   trabalho	
   era	
   constante,	
   diﬁcilmente	
   um	
   Guardião	
  
permanecia	
  no	
  mesmo	
  local	
  por	
  muito	
  tempo,	
  com	
  facilidade	
  
o	
  Gaúcho	
  fazia	
  amizades	
  e	
  um	
  dos	
  locais	
  e	
  dos	
  colegas	
  que	
  ele	
  
fala	
   e	
   relembra	
   com	
   muito	
   carinho	
   é	
   do	
   CSU	
   -‐	
   São	
   Francisco	
  
de	
   Assis.	
   O	
   Gaúcho	
   como	
   é	
   conhecido	
   também	
   teve	
  
problemas,	
  passou	
  por	
  diﬁculdades,	
  teve	
  problemas	
  de	
  saúde.	
  
Em	
  meados	
  de	
  2009	
  começou	
  perder	
  a	
  visão	
  e	
  sem	
  saber	
  da	
  
causa	
   o	
   problema	
   foi	
   se	
   agravando	
   e	
   na	
   sequência	
   foi	
  
detectado	
  como	
  portador	
  de	
  Diabete	
  	
  Mel	
  itus	
  	
  que	
  lhe	
  causou	
  	
  a	
  cegueira	
  total	
  e	
  levou	
  a	
  um	
  quadro	
  depressivo,	
  mas	
  
Graças	
  a	
  Deus	
  encontrou	
  médicos	
  maravilhosos	
  que	
  clinicamente	
  se	
  empenharam	
  na	
  solução	
  de	
  seu	
  problema,	
  teve	
  
o	
   apoio	
  da	
  família	
  onde	
  o	
   	
  então	
  Gaúcho	
  superou	
  suas	
  diﬁculdades	
  e	
  hoje	
  está	
  aposentado,	
  e	
  para	
  completar	
   sua	
  
felicidade	
  ele	
  declara	
  o	
  Amor	
  que	
  tem	
  pela	
  sua	
  ﬁlha	
  Maria	
  Helena	
  que	
  é	
  a	
  razão	
  de	
  ter	
   	
  lutado	
  pela	
  Vida.	
  E	
  ainda	
  
sendo	
  gaúcho	
  e	
  	
  GREMISTA	
  VERDADEIRO	
  ele	
  diz	
  ver	
  o	
  mundo	
  na	
  imagem	
  da	
  bandeira	
  do	
  Grêmio.
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Conhecendo o Servidor
ANTONIO PESTANA, instrutor em saneamento, tecnólogo em
Gestão Pública, trabalha na prefeitura há mais de 20 anos, já foi
diretor administrativo da ASPMA, trabalhou na fiscalização da
vigilância sanitária, no almoxarifado central da Secretaria Municipal
de Saúde, na informática, no setor de compras, na direção da
vigilância sanitária, na coordenação da prevenção e controle da
dengue e, atualmente, está na coordenação do Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ).

!

O funcionário público tem três filhos e dois netos. É torcedor
fanático do Clube Atlético Paranaense. “Furacão, na primeira ou
segunda divisão, é a mesma paixão”, defende Pestana. Para ele,
no serviço público tudo deve ser direcionado para o bem coletivo,
com honestidade e muita responsabilidade: “A população é nosso cliente e, como tal, deve ser
tratada com respeito, qualidade e ética” diz Antonio Pestana.

!

Pestana conta que conhece a ASPMA há muito tempo e pode afirmar que a entidade proporciona
lazer e diversão aos associados, além de colaborar em muitos outros aspectos, inclusive na
liberação de crédito financeiro. “Toda a equipe da associação está de parabéns”, finaliza.
”É muito bom ser sócia da ASPMA. Como tenho desconto, o valor
mensal que pago para fazer parte da associação é quase
insignificante perto de todos os benefícios que ela me oferece. Na
sede, sou sempre muito bem atendida, tanto que, quando apareço
por lá, sinto-me até mais importante”, comenta Marizete Formaio.
“Isso sem contar a chácara, que está ficando cada vez mais linda.
Nela, temos um espaço enorme, todo conforto necessário, lazer,
jogos e o mais importante: a atenção do presidente Miguel e da Bela,
que cuidam do local. E o melhor é que as mudanças não param.
Toda vez que vou à
chácara, encontro
novidades.
E tem ainda os eventos
que acontecem todos os
meses. Assim, é impossível cair na rotina. Sempre que
posso, participo dos jogos e bailes. É por isso que eu
costumo dizer: Quem não é sócio, ou é, mas não
conhece os benefícios que a ASPMA nos oferece, não
sabe o que esta deixando de curtir. Não percam a
oportunidade de aproveitar o que é nosso, garanto que ninguém vai se arrepender” complementa.
11

Conhecendo o Servidor
Meu amigo AROLDO, conhecendo você desde nossos
tempos de garotos-lá do campinho de areia que se
transformou em um espaço para a prefeitura fabricar
meio fio onde trabalhamos na época, e hoje o predio
da mesma.
Eu fui para o exercito e você ficou trabalhando na
Prefeitura, hoje 26 anos após e associado da ASPMA
relembramos tudo que vivemos nesta cidade e você
continua sempre feliz e alegre como sempre, amigo de
todos e sempre pronto a ajudar.
Pensando em tudo que você já fez, como papai noel,
pessegão, campanha de vacinacão como o zé gotinha,
varredor de rua e hoje zelando pela munutenção do
banheiro da praça, o que as pessoas pensam?
-‐ “Elas me tratam com respeito e carinho, até nos dias em
que estive doente o pessoal ligava para saber como eu
estava, me sinto muito feliz por atender o povo desde uma
crianca até os idoso”. Comenta meu amigo muito feliz por gostar e amar o que faz.
Parabéns meu amigo, é o que desejamos todos da Diretoria da ASPMA.
SANDRA MARA ALEXANDRE, Trabalha

no almoxarifado da secretaria
municipal do servico social e
associada há quatro anos, usufrui de
todos os benefícios da ASPMA. Diz
“Ser associada da aspma é
vantajoso, além dos benefícios, sou
muito bem atendida na sede pelas
meninas, com relacao a chácara
reservei a chácara da ASPMA para
fazer o aniversário de quinze anos da
minha filha e achei o lugar excelente para reunir a família, a estrutura é muito boa. Parabéns a
equipe pois o atendimento para com os associados é ótimo, estou satisfeita com os servicos da
associacão, agradeço a todos os funcionários e principalmente ao Miguel pela administração, e
que Deus os abençoe e que realizem todos os trabalhos com sucesso.”
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Soterio Pró-Labore
Como já foi
publicado
em edições
anteriores, o
Pró Labore é
uma taxa
retribuída
p e l a s
prestação dos valores recolhidos pelo
administrador da Prefeitura de Araucária que
vem sendo sorteada para os participantes.
Isso, desde que foi criado o decreto nº
23.774/2010 que regulamenta a forma de
rateio.

Confira os sorteados desse mês: (referente ao
sorteio do dia 01/08/2012)
Sanoara Leon de Aguero, Lisa Elvira Mayer
Hass, Rozana Gonçalves, Daniel Rudek,
Helena Gruner Sechta, Antonio Ribeiro
Padilha, Marcia das Graças Elibio, Paulo
Pereira Vieira, Mauricio Jose Pizura, Creusa
Lima da Costa Ribeiro, Mauricio Villapol, Paulo
Antonio da Silva, Maria Aparecida da Silva,
Francielle Gabriel Favarin de Gasperi e
Lisangela Cristina de Oliveira. Cada um dos
sorteados faturou R$ 629,80.	

Os valores abaixo aplica-se ao reajuste e
atualização da tabela valida para agosto.

PLANO

MORTE
NATURAL

MORTE
ACIDENTAL

INVALIDEZ
PERMANENTE
POR ACIDENTE

INVALIDEZ
PERMANENTE
POR DOENCA

CONJUGE 100%
MAIS CESTA
BÁSICA

CUSTO MENSAL

1

R$17.816,70

R$35.633,40

R$17.816,70

R$17.816,70

R$17.816,70

R$17,01

2

R$28.261,20

R$56.522,40

R$28.261,20

R$28.261,20

R$28.261,20

R$26,43

3

R$38.952,10

R$77.904,20

R$38.952,10

R$38.952,10

R$38.952,10

R$36,06

4

R$60.209,60

R$120.419,20

R$60.209,60

R$60.209,60

R$60.209,60

R$55,23

5

R$70.285,60

R$140.571,20

R$70.285,60

R$70.285,60

R$70.285,60

R$64,32

Mais um dos Sortudos
Rosana Gonçalves, servidora da Prefeitura á 21
anos e associada a aspma da mesma época,
sempre atuando como telefonista função pela qual
é concursada, atualmente desempenha a função
na Secretaria de Trabalho e Emprego.
A surpresa em saber que tinha sido contemplada
no sorteio do mês de agosto foi lhe dada por
amigos de trabalho que comentou e pediu para ela
entrar no site da Prefeitura e conferir.
O que fazer com o recurso que veio no momento inesperado; comenta a mesma que
atualmente esta com a vida financeira organizada e que vai poupar ate o fim do ano,
onde pretende curtir os filhos e comprar alguma coisa ou levo-lós a passeios.
sorteada a comenta que depois de anos esperando que seu dia chegasse, diz que a
sorte estava ao lado dela, pois muitos companheiros ainda vai demorar para ter a
mesma sorte.
13
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A união de mais um casal
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Convênio Mongeral
•

Morte por Acidente;

•

Invalidez por Acidente com Majoração;

•

Doenças Graves;

•

Seguro de Assistência Funeral;

•

Diária por Incapacidade Temporária; e

•

Morte e Invalidez do Cônjege.

Vida Toda Mulher
Diagnóstico de Doenças Graves:
PENSE NO SEU FUTURO E NO DE QUEM
VOCÊ AMA
A vida das pessoas muda constantemente. As
suas preferências, necessidades e objetivos
são determinados de acordo com cada fase: a
faculdade, o casamento, o nascimento do
primeiro filho ou a aposentadoria. Pensando
nisso, a MONGERAL AEGON criou o vida
toda, o mais completo plano de
seguros e previdência do Brasil, composto por
benefícios específicos que vão acompanhar
você e a sua família em todos os momentos da
vida.
Conheça todos os benefícios do Vida Toda
Resgatável e Vida Toda Total e comece agora
mesmo a garantir um futuro para sua família.
Vida Toda Seguro Resgatável
Você tem garantido o valor que deseja poupar
ao final do prazo contratado e ainda conta com
os benefícios de um seguro de vida para seus
dependentes. Com rentabilidade de 4% ao ano
garantido pela empresa, mais a inflação
mensal em cima da reserva matemática.
Vida Toda Total Mulher / Homem
Este plano foi desenhado para quem procura
uma solução completa. Você encontra, em um
único plano, as coberturas necessárias para
assegurar a sua tranquilidade e a de quem
você ama.
Coberturas exclusivas:
•

Câncer de mama, colo de útero, cérvix,
uterino, trompas de falópio, vagina, vulva e
ovário.
Vida Toda Homem
Diagnóstico de Doenças Graves:
Câncer masculino, acidente vascular cerebral
agudo, infarto agudo do miocárdio, cirurgia de
revascularização do miocárdio com implante
de ponte de safena nas artérias coronárias
(Bypass).
Ser sócio da ASPMA, permite que os
Consultores de Benefícios Lurdes Godoi,
Rogério Godoy e Josiane Correa, façam uma
análise gratuitamente dos seus benefícios e
investimentos, planejando junto de você o que
se enquadra no seu perfil.
Muitas vezes contratamos produtos que não
fazem parte da nossa realidade por influência
de pessoas não capacitadas.
Faça agora mesmo o contato com a ASPMA
ou diretamente com os consultores e comece
agora mesmo a garantir um futuro seguro para
você e sua família.
Rogério (41) 8898-3961
Lurdes (41) 8829-1355
Josiane (41) 9125-8402

Morte Natural;
15
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Momento em Família
Muitas felicidade a Luana dos
Santos Pires, que festejou
seus 19 anos ao lado dos pais,
Rosangela e Jose e da avó
Roseli juntamente com mais
cem convidados e familiares.
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Rivalidade e
RIVAIS NA TORCIDA, MAS COMPANHEIROS NO TORNEIO DE TRUCO
Emílio foi associado há muito tempo, acabou pedindo exclusão, mas há
seis meses se associou novamente para aproveitar os benefícios e a
estrutura que a ASPMA oferece. “É a primeira vez que participo do torneio
de truco da ASPMA e pretendo participar dos próximos torneios, pois é a
melhor maneira de rever os amigos e desestressar do dia a dia”, conta
ele.
FALANDO DO TIME DO CORAÇÃO: Emílio é casado há 21 anos com
Cristiane e pai de duas filhas, Andressa e Vanessa. Ele diz que a primeira paixão é a família e a segunda,
com certeza, o Coritiba. O torcedor acompanha o Alviverde sempre que pode, com a família também
uniformizada. “Se aparecer algum genro na minha casa, com certeza, terá que ser coxa-branca, caso
contrário, não entra”, declara o pai.
FATOS QUE MARCARAM: O torcedor apaixonado pelo Coxa nunca esquece o Atletiba de 2004, quando o
atacante Tuta, na Arena da Baixada, acabou com Atlético e acenou fazendo com que os torcedores rubronegros ficassem quietos. Com aquele jogo, o Coritiba foi campeão paranaense. Por outro lado, o alviverde
se entristece ao relembrar o rebaixamento para série B do Brasileirão em 2009, quando a torcida do Coxa
invadiu o campo e agrediu os policiais. “Sou contra a violência e foi um momento triste”, declara.
Sílvio é esposo da associada Nicélia e já participou de três torneios
que a ASPMA organiza. Para ele, as competições são uma das
melhores coisas que a ASPMA faz para os associados e
dependentes. “Não dava valor quando minha esposa convidava, mas
quando vim pela primeira vez gostei”, admite. E completa: “Sempre
quando tem evento quero participar, pelo bem estar, conforto e
amizade que a ASPMA proporciona. Inclusive a parte da alimentação
está 100%. Parabéns aos organizadores”.
FALANDO DO TIME DO CORAÇÃO: Na família são três atleticanos
e dois coxas-branca, todos uniformizados. Rivais na torcida, porém
em harmonia na família. Ele confessa: “Estou cansado de pagar pizza, pois o Atlético ultimamente só
perde para o Coxa, mas um dia reverte a situação (risos)”
UM FATO QUE MARCOU: Por incrível que pareça, Sílvio começou a torcer pelo Atlético por influência
do tio com quem morava, que era coxa-branca. O tio era como um pai, mas falava que no Coxa só
jogavam brancos. A partir desse dia, passou a torcer pelo Furacão, pois é um time rubro-negro.
“Achava feio o que o tio falava”, relembra.

Os trabalhadores da Assistência Social do Município de Araucária estão se
organizando para instituir o Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do
Município, seguindo os princípios e diretrizes dos Fóruns Estadual e Nacional. O Objetivo deste
Fórum é promover um espaço para discutir e elencar propostas que visem à melhoria nas
condições de trabalho e a garantia dos direitos destes trabalhadores/trabalhadoras.
Se você é um trabalhador do SUAS, pode e deve participar! Será realizada uma
!Assembléia no próximo
dia 23 de agosto, às 17:30hs na Câmara Municipal de Araucária e o
Fórum será realizado no dia 18 de setembro, também as 17:30hs na Câmara Municipal.
Acreditamos que é através de instâncias coletivas onde sejam viabilizadas a
discussão e a mobilização dos trabalhadores, que mudanças concretas podem ser geradas,
resultando na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e corroborando ainda para a
qualidade dos serviços oferecidos à população.
Faça sua voz ser ouvida, participe!!!	
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Unidade
Os profissionais da área da saúde
ganharam uma nova tarefa. É que foi
inaugurado neste mês no município o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
O SAMU faz parte da Política Nacional de
Urgências e Emergências e ajuda a
organizar o atendimento na rede pública,
prestando socorro à população em casos de
emergência. A Central de Regulação do
SAMU Metropolitano fica localizada no
município de Curitiba, mas o serviço tem
uma sede própria em Araucária, no
complexo de saúde São Vicente de Paulo.

!

Para acionar o SAMU, o número é o 192. A
ligação é atendida por técnicos na Central de Regulação que identificam a emergência e,
imediatamente, transferem o telefonema para o médico regulador. Esse profissional faz o
diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante. Em seguida, o médico
regulador avalia qual o melhor procedimento para o paciente. Ele poderá orientar a pessoa a
procurar um posto de saúde; designar uma ambulância de suporte básico ou avançado: tendo o
poder de autoridade sanitária, podendo comunicar a urgência ou emergência a hospitais públicos
e, dessa maneira, reservar leitos para que o atendimento de urgência tenha continuidade.
Por tudo isso, a ASPMA parabeniza também os membros do Conselho Municipal de Saúde
(Comusar), em especial à pessoa do servidor e presidente do conselho Márcio Canto,
representante da ASPMA nas decisões deste órgão consultivo e deliberativo, que tem sido de
muita importância na saúde de Araucária.	
  

UPA 24

Outra conquista dos profissionais da área de saúde, é a
abertura da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
construída no Jardim Planalto. A UPA 24h também faz
parte da Política Nacional de Urgências e Emergências, e
conta com uma estrutura para atender cerca de 18 mil
pessoas por mês.

!

Para a ASPMA, a estrutura é um ponto positivo, já que o
que mais se defende são boas condições de trabalho para
os servidores. Os profissionais da saúde, no entanto,
também estão de parabéns pelas melhorias que tem
proporcionado ao atendimento à população nas diversas
unidades de saúde, embora, muitas vezes, não sejam
compreendidos por quem tem necessidade de ser
atendido.

!

É importante que fique claro que esse ponto de vista não
tem conotação política, trata-se apenas de elogiar o que
há de bom. Uma unidade nova com instrumentos,
equipamentos e um conjunto de profissionais à disposição
do cidadão é sempre algo a se comemorar.
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Chácara nos 31 anos
Chegamos aos 31 anos, parabéns para a aspma e
seus associados, fora muitos anos de muita luta e
tentativas de organização.
Mas nos últimos 11 anos nossa administração fez de
tudo para não decepcionarmos os servidores que
acreditou nesta virada de reestruturação e assim tem
sido a busca incansável para manter as melhorias e
foi assim; Sede própria em 2010, reforma do salão
verde que hoje conta com mais de 360m, o salão
laranja também com 200m espaço para costela a
fogo de chão, campo de futebol reformado e
iluminada, parquinho, portal de entrada, casa do
caseiro, fonte iluminada, jardinagem nos bosques e o
que os servidores ainda não conhecem na integra a
lanchonete da aspma toda equipada com mesas de
jogos carteados mesas de bilhar, freezer com aquela
cervejinha gelada, skol, brahma ou kaiser tudo a
preço de custo. utensílios de cozinha alem da boa
receptividade que os servidores encontram logo na
chegada com a presença do presidente que
atualmente reside no local. venham conhecer a nova
cara chácara afinal o lazer é a fonte de energia após
o stresse de um dia de trabalho.
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