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Sou concursada da Prefeitura de Araucária desde 1991, mas trabalho
desde 1987. Sou formada em Gestão Pública e posso dizer que me
sinto muito bem em ser funcionária pública.
Atualmente estou como Coordenadora de Qualificação Profissional na
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, diariamente mantenho
contato com vários trabalhadores e jovens que estão em busca de
qualificação profissional, é gratificante poder fazer parte das conquistas
de nossos araucarienses.
Na Associação dos Servidores da Prefeitura de Araucária (ASPMA) já
estou há 9 anos. Fui convidada a fazer parte da Diretoria pelo Miguel,
logo percebi que unindo meus esforços junto com os demais membros
da diretoria, poderíamos ir mais longe e alcançar vários objetivos da
Associação.
Nossa rotina é sempre após o horário
de trabalho, devido às várias outras
atividades do dia a dia, sinto que poderia estar mais presente nos
trabalhos da Associação. Mas isso não diminui nossa dedicação
no que diz respeito as nossas funções dentro da ASPMA,
formamos uma equipe que a cada dia está mais unida,
trabalhando forte para o bem de todos os associados.
Durante esses anos de Diretoria, pude acompanhar o
desenvolvimento da ASPMA, como por exemplo, a conquista da
nova sede, que proporciona mais comodidade aos associados, e
também a chácara que é um espaço festivo para os sócios da
ASPMA. Juntos ainda conquistamos a festa para os aposentados,
os bailes, torneios e até festivais de prêmios, tudo para garantir o entretenimento dos associados.
Agradeço muito pelo convite feito pelo Miguel, me sinto imensamente feliz em fazer parte desta
história de conquistas da nossa associação, é muito bom trabalhar em prol de novos benefícios
para nossos associados.
3

4

PALAVRA DO PREFEITO
Um feliz Natal e um próspero ano novo. Não há maneira
melhor para iniciar esta coluna, se não saudando a todos os
mais de cinco mil funcionários públicos da Prefeitura de
Araucária. Chegamos no último mês do ano, uma época de
alegria e solidariedade. E também no último mês de nossa
atual gestão. Tudo o que fizemos nestes quatro anos foi
graças a parceria e empenho de todos. Aplicamos o dinheiro
público com planejamento, inteligência e determinação. Isso
deixa marcas positivas da nossa administração na história de
Araucária. O direcionamento de meu governo foi sempre o
mesmo que tive nas gestões anteriores. O objetivo era
promover uma verdadeira transformação em nosso
município. Araucária cresceu e cresce a olhos vistos.
Investimos fortemente nas áreas de saúde, educação,
segurança e também nas obras de pavimentação de ruas.
Demos uma ênfase maior a estes setores, mas nosso
trabalho abrange efetivamente todas as áreas, como cultura e
turismo, esporte e lazer, trabalho e emprego, agricultura e assistência social. E tudo, claro, com muita transparência.
Acho de extrema importância divulgarmos todos os passos que tomamos, desde as propostas até a execução das obras
e benfeitorias. É mais do que cumprir as leis, é um momento de contato e transparência com a população de Araucária.
E nosso município se desenvolveu e nos preparamos para a chegada deste progresso. Realizamos um projeto
urbanístico que tem facilitado e muito a vida de quem passa por aqui. E quando digo projeto urbanístico, englobo tudo,
não apenas um trânsito ordenado, mas, por exemplo, a implantação de três rotatórias, 150 mil metros! de calçadas, 120
km de iluminação, a conclusão do viaduto de entrada da cidade, implantação do primeiro binário, reorganização do
transporte coletivo, e sim, a própria ordem no trânsito também. É um conjunto. Além disso, mais de 90 vias receberam
pavimentação e cerca de 140 foram recapeadas, ruas que há tempos o povo esperava e exigia asfalto. Como por
exemplo a rua Costa e Silva, no Capina da Barra, ou a Rua Targino Silva, no Jardim Tropical, que antes não eram
asfaltadas.
Na Saúde, os araucarienses ganharam uma nova Unidade de Pronto Atendimento 24horas, que foi construída no final da
Rua Manoel Ribas. Compramos o complexo do Hospital São Vicente de Paulo e nele fizemos o Pronto Atendimento
Infantil 24horas (PAI), um local específico para atendermos nossas crianças. Além disso, instalamos lá a sede do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) e as Clínicas
de Fisioterapia e Fonoaudiologia. Criamos novos centros de saúde, e ampliamos os que já existiam. No Hospital
Municipal cerca de 90% dos atendimentos foram para os araucarienses. Aumentamos as especialidades médicas para
18 e contratamos mais profissionais, que totalizam 40 especialistas, tudo para agilizar e praticamente zerar as filas de
espera.
Outra área que teve avanço é a escolar. Iniciando com os pequenos, temos a plena consciência que a educação nos
primeiros anos de vida é a mais importante para o aprendizado. Por isso investimos firme para que seja cada vez melhor
e com profissionais dedicados a busca pela excelência em qualidade. Pensando nisso, háviamos prometido construir
quatro creches, mas acabamos construindo treze Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e mais uma préescola, disponibilizando ao sistema público de ensino mais 1.500 novas vagas. Além disso está na fase de construção
mais dois CMEIs e uma Escola no Thomaz Coelho. Contratamos mais 730 novos professores e 211 novos atendentes,
construímos as Escolas Archelau com 2.600 m! e a Aleixo Grebos com 1.600m!. Recuperamos e entregamos a Escola
João Sperandio que agora atende novamente a comunidade. E ainda implantamos um importante e ousado programa
nas Escolas, que atinge todos os alunos da rede – que é o Um Computador por Aluno em Araucária (UCAA). Vale
ressaltar que já foi iniciado o processo em que os alunos levam o computador para casa, incluindo digitalmente a família
de Araucária.
Segurança pública é um setor de responsabilidade do governo do estado, mas, nós, da esfera municipal, nos
esforçamos e colaboramos para dar mais tranquilidade aos araucarienses. E com este intuito, realizamos concursos
públicos e contratamos vários profissionais que faltavam em nosso quadro. Hoje contamos com uma Guarda Municipal
reforçada composta por 180 guardas, todos devidamente equipados e treinados. Instalamos um moderno sistema de
monitoramento em Araucária, com 26 câmeras de monitoramento sendo vigiadas 24 horas em nossa Central. E, até o
final de dezembro, ampliaremos este número para 44. Ativamos novamente os módulos e investimos na segurança da
área rural, com a criação dos módulos da Colônia Cristina e Capinzal.
Também construimos a Casa da Criança Tropical; o Centro Dia do Idoso com 2,5 mil metros! de área construída; o
Conjunto Arvoredo II composto por 174 casas num investimento total de R$ 9 milhões; criamos o Programa Bom
Negócio para auxiliar os empreendedores informais a abrirem sua empresa para gerarem empregos, fomos em busca do
crescimento industrial e comercial – e hoje contamos com mais 672 empresas comerciais, 1.261 empresas de serviço e
59 novas indústrias; implantamos quatro patrulhas rurais e recuperamos o maquinário de outras oito, compramos novos
equipamentos agrícolas, como escavadeira e colheitadeira de milho e soja, construimos o Secador de Grãos na
Campina do Martins, implantamos rede de abastecimento de água em 70 km atendendo 14 comunidades; instalamos 25
academias ao ar livre; entre tantas outras ações.
Do nosso plano de governo conseguimos concretizar praticamente todas as obras e ações previstas. É claro que ao
longo de nossa administração surgiram novas demandas que foram atendidas com remanejamento orçamentário. Sendo
que em algumas áreas fizemos mais do que o planejado. Acreditamos que juntos atendemos os anseios dos
araucarienses, levamos mais qualidade de vida e bem-estar a todos.
O meu muito obrigado e meus sinceros votos de felicidade, um forte abraço,
4
Prefeito Zezé
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ABERTURA DA SEMANA DO SERVIDOR 2012

Abertura da 4º SEMANA DO SERVIDOR 2012, foi um projeto 100% organizado e realizado
pela ASPMA. A idéia que começou a crescer em 2011 se fortaleceu no início do ano por conta
do ponto de vista político que não permitiria que tivéssemos disponibilidades de recursos para
a realização do Evento. Desta forma abraçamos esta idéia.
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FUTEBOL SETE FEMININO
O futebol sete feminino contou com a
participação de 6 equipes, devido a
junção de algumas secretarias.
A SMSA, foi a grande campeã em
disputa acirrada com a SMED, mas o
grande destaque desta competição
além da tradicional equipe da saúde
pelo entrosamento, foi a equipe da
SMED-B que organizou em um único
local de trabalho uma fortíssima
equipe e que deu muito o que falar
contras as favoritas equipes que já
vinham disputando os jogos nas
outras edições.
Outra boa equipe foi as meninas da
SMUR/SMPL/SMOP quarta
colocada. Valeu Simone pela
correria.

TEATRO E DANÇA

MÚSICA E INTERPRETAÇÃO

Às vezes paramos e ficamos a pensar. Como
temos tantos talentos dentro do nosso quadro de
servidores e não existe nenhum programa de
incentivo para os nossos talentos da casa.
Foi pensando em conhecer melhor e apresentar
estes diferentes companheiros de trabalhos pelos
seus dons que resolvemos realizar a Semana do
Servidor, bem como cuidar com carinho do espaço
destas apresentações para um público especial. A
platéia do desfile ficou maravilhada. Parabéns a
todos os participantes.
6
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TRUCO - XADREZ - BOLA OITO

Entre uma “Seiszada”e outra, algumas bolas foram “encaçapadas” e alguns reis perderam a
batalha. Não podia ter sido diferente o final de semana de 20 e 21 de outubro, dias em que
aconteceram todas as modalidades artísticas e culturais e as modalidades individuais de truco, bola
8, tenis de mesa e xadrez. Grandes disputas, novos talentos sendo despertados e fazendo a
diferença nas manhãs e tardes dos confrontos que engrandeceram a quarta semana do servidor.
Todos puderam conhecer as estruturas que a ASPMA possui para a realização de evento deste
porte. Parabéns aos participantes, aos vencedores e vencidos nestas mesas, pois o que mais valeu
foi o espirito esportivo e de integração que vivemos nestes dois dias em suas companhias.

Parabéns a todos participantes e
lembramos que podem passar na
sede da ASPMA retirar sua medalha
de lembrança do grande evento.

7

VÔLEI FEMININO

As meninas de ouro da SMED,
Campeã invicta. Parabéns pela garra
e determinação de todas, bem como
pela compreensão nas mudanças de
tabela.

Meninas de prata da SMAS, vice-Campeã. Alguém
ainda está dormindo e esqueceu que tem jogo, pois
é, foi assim mesmo, as mudanças de horários
fizeram algumas se esquecer do jogo. Mesmo assim
parabéns a todas pelo companheirismo.

A união que deu resultado, SMGP/SMTE,
mostrou que as mulheres podem ser forte
dentro de uma competição, foi por pouco
naquele detalhe escapou a tão desejada
medalha. Parabéns meninas

8

VÔLEI MASCULINO
VOLEIBOL 4X4 SMSP MASCULINO
A equipe de Voleibol Masculino
SMSP é bi-campeã da semana do
servidor. Já era dado como certo que a
SMEL ou SMED fariam a grande final,
até porque as finais aconteciam na sexta-feira, devido a escalas de árbitros
ouve a mudança e com isto o principal atleta da equipe pôde jogar. Até Jone que estava ficando fora da
final com esta alteração pôde jogar e colaborar com a vitória maravilhosa para a equipe da segurança.

VOLEIBOL 4X4 SMSP - MASCULINO
O trio de árbitros de Curitiba, colaboraram com os jogos e contribuíram para
o bom desempenho dos atletas durante
a competição. Parabéns a eles que por
uma indicação do amigo companheiro
de Contenda Luiz os encaminhou para
esta jornada.

VOLEIBOL 4X4 SMSP - MASCULINO
A equipe da SMEL, vice-campeã
deste ano também formada por
grandes professores não
entregaram barato o titulo para a
arquirrival, apesar do sufoco
dado pelo Jone o quarteto em
quadra respondia com igualdade
quando de posse da bola,
promovendo grandes defesas.

VOLEIBOL 4X4 SMED - MASCULINO
A equipe de Voleibol Masculino 4x4 da SMED teve como
integrantes os professores de Educação Física Luís e Fabrício, os
professores de Matemática Roberto e Emerson, o professor de
Ciências Fábio, o Administrativo Giliarde, o motorista Jomar e o
Pedagogo Leandro.
A equipe tinha como objetivo principal ficar entre os quatro
primeiros colocados, visto que várias equipes são tradicionais nesta
modalidade e eram favoritas ao
título, caso de SMSP e SMEL.
Fizemos ótimos jogos e ficamos em terceiro lugar com apenas uma
derrota. Cumprimos o nosso papel e estamos muito orgulhosos e
honrados em representar a SMED neste jogos.
Para o ano que vem queremos brigar pelo título, pois mostramos que
temos qualidade e raça para isso.
7
7
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ELEITO EM 2012 A MAIS BELA SERVIDORA
“Nada é impossível não importa a idade.”
Foi uma experiência única, um prêmio disputadíssimo as meninas eram lindas, fui incentivada pela
minha filha Maria Thereza e minhas colegas de trabalho. As votações pelo fecebook e pelo site da
ASPMA não deram muito certo, então acabei desistindo. Não esperava ganhar, todas as meninas
eram lindas e elegantes, para mim o mais importante era participar e somar pontos para minha
secretaria, quando ouvi meu nome em 1º lugar fiquei maravilhada.
Agradeço toda a minha família pelo incentivo e minhas amigas
que estiveram comigo até o final. Dedico esse prêmio aos
meus filhos Maikel e Maria Thereza e meu pai querido que a
pouco passou por uma cirurgia.
> Nome completo: Solinda Rodrigues Terras.
> Data de nascimento:16/09/1967
> Altura:1,68 m
> Peso:53 kg
> Signo: Virgem
> Há quanto tempo você é servidora: 24 anos
> Estilo de música que ouve: Pop & Sertanejo.
> Personalidade que admiro: Zilda Arns.
> Um Filme: Para sempre ao seu lado.
> O que faz nos finais de semana: Adoro passear no
shopping.
> Uma característica forte de sua personalidade: Humildade.
> Não sai de casa sem... Salto alto.
> Qual perfume você usa? Carolina Herrera (tradicional).
> Qual é seu estilo de se vestir? Clássico.
> É vaidosa: Sim, na medida certa.
> Prato preferido: Macarronada.
> Sonho de consumo: Conhecer Fernando de Noronha.
> O que não pode faltar em sua maquiagem? Lápis de olho.
> O que não pode faltar em sua bolsa: protetor solar
> O que não pode faltar em seu guarda roupa: camisas e vestidos
> O que não pode faltar em uma pessoa? Sinceridade.
> Cor perfeita: Vermelho e verde.
> O que a magoa com facilidade: Falsidade.
> O que representa a família pra você: Um Presente de Deus.
> Um conselho: A vida é um “sopro” aproveite da melhor forma possível.

10
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ELEITO EM 2012 O MAIS BELO SERVIDOR
Meu nome é Roberto
Hideo Seima, sou
Professor de Matemática
formado pela UFPR e
concursado pela
Prefeitura de Araucária
desde 05/2010, tenho
uma bela esposa e uma
filha maravilhosa,
Maristela e Milena,
respectivamente. Fui
atleta de Voleibol na
cidade de Araucária
entre os anos de 1999 e
2006. Neste ano joguei
voleibol pela SMED na
semana do servidor,
onde conquistamos o
terceiro lugar, aliás, é o
terceiro ano que jogo
voleibol para representar
a SMED, nos outros
anos nossa equipe ficou
em quarto lugar. Porém
é a primeira vez que
participo de um concurso
com enfoque na beleza,
com desfiles, jurados,
fotos, vídeos, torcidas e
tudo mais, e para mim
foi uma honra muito
grande representar a
SMED no 1º Concurso O
mais belo Servidor. No
início o objetivo era
ganhar pontos para a
SMED, mas com os
desfiles, votações pela
internet, elogios e
incentivos comecei a
acreditar que poderia
ganhar.
As votações pela
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FUTSAL FEMININO

Quem disse que as mulheres não sabem jogar futsal?
As meninas da Prefeitura de Araucária provaram que sabem jogar e mais do que isso BATEM UM BOLÃO!
A equipe da Secretaria Municipal de Administração ficou com o terceiro lugar, em segundo
ficaram as meninas da Saúde e as grandes campeãs foram as meninas da Secretaria de
Gestão de Pessoas Trabalho e Emprego surpreendendo a equipe da Saúde que vinha
motivada para o título. O diferencial foi a Claudia Mosson do Fundo de Previdência.
Também surpreenderam de novo nesta modalidade a equipe das meninas da SMED
guerreiras do CMEI TORRES, parabéns e não desistam porque vocês fizeram a Semana do
Servidor ficar mais atraentes pela simpatia e grande espírito de competição.
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FUTEBOL SETE MASCULINO

FUTEBOL SETE
Depois de vários dias de competição, este ano tivemos uma surpresa no Futebol Sete. As
favoritas para o título, Guarda Municipal, com suas duas equipes, foram surpreendidas pelo
combinado das secretarias SMPL/SMUR/SMOP, que acabou inscrevendo 4 equipes.
Ninguém acreditava que uma delas (SMPL/SMUR/SMOP-B) poderia chegar tão longe, e
chegou. Ela foi a Campeã desta edição dos jogos. Chegou de mansinho e foi acumulando
vitórias, no final levantou a taça de Grande Campeã vencendo a equipe A da Guarda
Municipal por 4 x 2 deixando uma das favoritas em 2º lugar. A segunda equipe (B) acabou
disputando o 3º lugar ganhando do combinado SMAS/SMAG por 6 x 3, outra surpresa, pois,
comendo pelas beiradas e superando os “W O´s”, chegaram na disputa do 3º lugar. A
ASPMA junto com a comissão organizadora do evento, parabeniza todos os participantes da
competição pelo bom nível em que se desenvolveram todos os jogos.

9
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FUTSAL MASCULINO
O tradicional campeonato de futsal da Semana do
Servidor contou com a participação de 15 equipes,
todas de bom nível e com grandes jogadores. As
surpresas e as novidades que levantamos neste ano,
a grande equipe SMSP-B, SMGO, novos atletas e de
grande qualidade individuais exemplo, foi o japonês
da SMSP, que desfalcou a equipe justo na grande
final, perdendo para a equipe da SMEL grande
campeã, e do Governo que ficou com o terceiro lugar
e SMAD em quarto lugar.
Aos grandes participantes, parabéns por enfrentar o
nível do futsal que este ano estava difícil apontar o
campeão, também a equipe de arbitragem pela
seriedade que tratou o nível da competição, bem
como pela equipe organizadora.
O ponto negativo nesta modalidade foi a falta de
horário e alguns “wo’s” que ocorreram, agora só nos
resta esperar a próxima edição treinando suas
equipes para não serem surpreendidas

10

10

13

O QUE A ASPMA PROMOVEU EM 2012
Com o intuito de aproximar seus associados a Aspma em 2012
promoveu vários momentos de lazer e descontração em prol de
seus associados ativos e aposentados.
O primeiro evento foi concurso da “A Mais bela aposentada”. Com
o objetivo de interagir essa categoria que muitas vezes foram
excluídas, por não fazer parte do quadro de funcionários, esses
mostraram entusiasmo para que esse evento continue sendo
realizado. Pela primeira vez, também foram convidados para um
almoço comemorativo em decorrer aos cafés coloniais e bingos
que aconteceram todas as últimas sextas feiras do mês.
O segundo evento realizado foi o jantar dançante. Ao todo foram
quatro jantares entre variados temas: Túnel do tempo, Festa
Julina e para encerrar com chave de ouro um belo “Baile à
fantasia” que mostrou muita diversão e descontração entre
amigos, associados e familiares, dando a oportunidade para todos
conhecerem o espaço de lazer e festividade oferecido na chácara
da Aspma.
Com o novo desafio nas mãos a Aspma realizou a Semana do
Servidor 2012, dando continuidade ao projeto criado pela
Secretaria de Gestão de Pessoas, para que os funcionários não
ficassem sem esse momento de interação entre as secretarias,
mostrando que além de trabalharem muito, podem ter seus
momentos de esporte e lazer. Para inovar, no encerramento foi
feito o 1º “Baile do Chopp da Aspma”, que obteve muito sucesso.
Para mostrar que a Aspma não brinca em serviço fomos
contemplados com o troféu de 1º lugar na categoria diamante do
Paraná Banco, que foi muito satisfatório, pois mostramos que em
equipe atingimos nossas metas e objetivos em prol da
associação.
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ENCERRAMENTO DA SEMANA DO SERVIDOR

O enceramento da semana do servidor foi
uma falta de protocolo que mais parecia um
festival de gargalhadas assim como tiramos
algumas pessoas de suas formalidades.
Para você que não participou foi o seguinte:
Todas as autoridades tiveram que desfilar na
passarela inclusive o Prefeito, o Vice e o
vereador Betão, afinal de contas estava
sendo ali eleita e eleito os servidores mais
belos do ano de 2012.
Obrigado a todas as autoridades que
contribuiram e nos prestigiaram na grande
noite que contou com um imenso número de
servidores e convidados com seus
familiares.
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1º BAILE DO CHOPP, VOCÊ PERDEU?
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SORTEIO PRÓ-LABORE
No Saguão do Paço Municipal, 15 servidores
da Prefeitura do Município de Araucária
foram sorteados na tarde desta quarta-feira
(04) com o prêmio Pró-labore do mês de
dezembro. O valor do prêmio será divulgado
em breve. O sorteio do Pró-labore é
normalmente realizado na primeira quartafeira de cada mês e conta com a presença de
representantes da Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas (SMGP), do Fundo de
Previdência do Município de Araucária,
SISMMAR, SIFAR e ASPMA. A seguir,
todos os contemplados deste mês:!
Thiago Fernando Sfendrych Janice Disner
Ferreira Adriane Drewniak Klemba Maria
Cristina de Moraes Delay, Bruno Edgar
Rodrigues Santos, Taliane Rasmusen Godoy
do Canto, Dione Martins da Silva, Maria
Lúcia dos Reis Bonfim, Ruth Aparecida
Alves de S. Lopes, Jaqueline Maria de
Oliveira, Jocimara Souza de Oliveira,
Walkiria Ferreira Gomes, Rubens Astorfi
Júnior, Irene Olbre Zanon!
Clarissa Amonati G. P. Dos Santos.!
Parabéns aos sorteados neste mês.!

“Boa tarde”.
Gostaria de expressar
como estou feliz por ter
ganhado no sorteio do
pró-labore!
Meu nome é Clarissa,
tenho 25 anos, sou
funcionária da prefeitura
desde julho de 2010 e
desde o começo sou
associada da ASPMA.
Minha surpresa por
ganhar no pró-labore vem do fato de eu nunca ganhar
nada em sorteio nenhum! Bom... na verdade, já ganhei
uma pipoca-doce em um bingo... mas a alegria maior é
por ser no meu mês do ano preferido: O mês do meu
aniversário e também do Natal. Que presente!!!!
O que vou fazer com o dinheiro? Provavelmente vou
comprar os presentes de Natal pra minha família!
Muito obrigada!:
Relata Clarissa!

ENCONTRO COM OS APOSENTADOS

ALMOÇO DOS APOSENTADOS.
No dia 29/11 foi realizado no salão verde da ASPMA o 1º
almoço de confraternização para os aposentados e
pensionistas. Ao contrário do bingo realizado toda última sexta
feira do mês, este evento teve uma participação de
aproximadamente 150 pessoas, onde cada aposentado pode
levar seu acompanhante. Durante o evento foram sorteados
alguns prêmios ressaltando que o maior deles foi uma
televisão de LED ganhado pela associada TEREZA PENKAL
que no decorrer dos sorteios também levou para casa uma
cafeteira. Gratificante para a Associação foi ter recebido o
elogio dos aposentados com comentários agradecidos pela
ação que estava sendo realizada naquele momento.
Esperamos que para o ano vindouro possamos contar com
toda essas pessoas no nosso bingo mensal que, acreditamos,
recomeçará a partir de março. A ASPMA e toda a diretoria
deseja a essa gente que durante anos deu sua contribuição a
sociedade através dos serviços prestados na Prefeitura, um
FELIZ NATAL e um ANO NOVO repleto de realizações (e
muita sorte nos bingos que realizaremos).

8º ENCONTRO ANUAL DOS ASSOCIADOS
Venha comemorar o!
aniversário de 31 anos da ASPMA!!
Show com a Banda Fashion!
Dia 14 de dezembro, às 20 horas, no
Ginásio Joval do Parque Cachoeira

Você deseja ser o ganhador de um NISSAN MARCH com 6.500KM e de muitos
outros prêmios?!
Informe-se com a ASPMA: 3642-7796

Patrocínio:

!
!

Realização:

!

Os Servidores Públicos da Prefeitura que ainda não são sócios da ASPMA e desejam concorrer aos
prêmios que serão sorteados na confraternização de final de ano, poderão se associar até o dia 16 de
outubro, recolhendo 3 mensalidades e se comprometer a permanecer afiliado por no mínimo 6 meses.

!

Mais informações, entrar em contato com a ASPMA, das 09:00 às 17:00.
Telefones: (41) 3642-7796 e (41) 3642-4155
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