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INFORMATIVO
Boa tarde, Aprasqueanos!

A confiança é o atributo mais valioso nas relações de representatividade. E os senhores confiaram a
mim, representá-los na gestão da APRASC.
Quero lhes dizer que todas nossas ações têm sido desenvolvidas com muito cuidado e responsabilidade.
Estamos revendo inúmeros contratos que foram firmados entre a APRASC e prestadores de serviços.
As mudanças são absolutamente normais nos processos de transição, como esse pelo qual estamos
passando ao assumirmos a Diretoria da APRASC.
Tudo tem sido feito com cuidado para que os impactos dessas mudanças sejam minimamente sentidos
pelos associados e que possamos oferecer sempre melhores condições aos APRASQUEANOS.
Diante disso, anunciamos uma mudança importante no departamento jurídico da APRASC. Assinamos,
na data de ontem, contrato com um novo prestador de serviços jurídicos.
Trata-se de uma banca renomada e de grande prestígio em Santa Catarina, MIRANDA MAFRA
Advogados, que é liderada pelo Doutor Pedro Miranda de Oliveira, um profissional com um currículo de
destaque no meio jurídico nacional, com mais de 20 anos de experiência, responsável pelo jurídico do
SINDALESC, Conselheiro Federal da OAB, Professor da Universidade Federal de Santa Catarina e autor
de inúmeros livros.
Entre os principais objetivos da mudança no jurídico está ampliação dos serviços e melhoria no controle
dos processos que estão tramitando, facilitando que o associado obtenha informações sobre a tramitação
de seus processos com maior exatidão e recebimento dos valores maior rapidez, além da diminuição do
valor do êxito para o associado.
A nova Diretoria da APRASC está buscando estabelecer canais para melhorar a comunicação com os
associados, buscando evitar a desinformação, que nada contribui para a melhoria das condições de
trabalho dos nossos associados.
Por isso, peço que qualquer dúvida os associados façam contato com a APRASC através de seus canais
oficiais e seus representantes legítimos para buscar as informações corretas.
Como se diz que caserna: “NÃO ACREDITEM EM BIZU FURADO”
Nossa diretoria defende valores que entende primordial, como a LEALDADE para com os associados e
seus interesses; a CONFIANÇA nas relações que estabelece com as mais diversas instituições e
organizações; e a CORAGEM de enfrentar as batalhas diárias que se fizerem necessárias na luta pelo
melhor ao APRASQUEANO.
Agradeço mais uma vez, a cada APRASQUEANO, a confiança que recebo de todos e tenham a absoluta
certeza, que estaremos fazendo o nosso melhor.
Muito obrigado e até breve!
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