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as últimas semanas, percebe-
mos a necessidade de alguns 
ajustes e adequações em nossa 
sede. Vimos, por exemplo, que 

era preciso aplicar mais rigor no siste-
ma de acesso ao clube. Por isso, os 
porteiros estão orientados a exigir a 
devida identificação tanto de sócios 
como dos convidados para permitir a 
entrada na Associação, algo essencial 
para o bom funcionamento dentro de 
nossas dependências.

Outra mudança foi necessária há 
alguns meses. Em razão da crise de 
abastecimento de água no Estado de 
São Paulo, tivemos que reduzir o 
tempo de funcionamento da sauna 
para apenas um dia durante um perío-
do. O momento ainda é de alerta e 
requer o uso racional, mas consegui-
mos fazer uma nova adequação e dis-
ponibilizar dois dias da semana para o 
atendimento da sauna. Em período 
experimental, as mulheres têm agora o 
espaço na quinta-feira (das 17h às 
21h) e sábado (das 14h às 16h), enquan-

to os homens às quartas e sextas (das 
17h às 21h). 

Mas ao mesmo tempo que preci-
samos moldar e adotar algumas 
medidas, continuamos nos esfor-
çando para atender aos anseios dos 
associados. O exemplo mais recen-
te foi a ampliação do horário de 
funcionamento da academia. Com 
um abaixo-assinado contendo apro-
ximadamente 60 nomes, foi solici-
tado que o espaço atendesse tam-
bém entre 11h30 e 13h30 – habitual 
intervalo para o almoço. Pois bem, 
nos mexemos e passamos, em 
período experimental, a manter a 
academia aberta também neste 
período, totalizando 15 horas inin-
terruptas (das 7h às 22h) de funcio-
namento.

Como eu disse, é uma experiên-
cia, já que a medida exige gastos e a 
frequência sequer tem atingido um 
quinto dos 60 nomes que pleitea-
ram tal mudança. Desta forma, 
vamos seguir avaliando e esperan-
do para que aumente a presença de 
sócios durante estas duas horas a 
mais. Porém, caso a frequência 
permaneça muito baixa, provavel-
mente seremos obrigados a retor-
nar com o intervalo de almoço.

Festa das Crianças
Aproveito esta edição da revista 

para convidar a garotada da Asso-
ciação para a festa do Dia das Cri-
anças, marcada para o próximo 10 
de outubro. Pais associados, tra-
gam os seus filhos para uma manhã 
de sábado repleta de atividades e 
diversão em nossa sede. 

N
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O Instituto de Previdência Social de 
Campinas (Camprev) deverá estar de 
casa nova até o ano que vem. A licitação 
da obra, orçada em R$ 6,6 milhões, foi 
vencida pela empresa Incorplan Enge-
nharia Ltda. O prédio será construído 
nas imediações do Deti (Departamento 
de Transportes Interno), na Rua Pastor 
Cícero Canuto de Lima, no Parque Itá-
lia, próximo da Associação dos Servido-
res e do Hospital Mário Gatti. A 
ASPMC parabeniza o Camprev pelo 
planejamento de obter um local mais 
amplo para melhor atender os servido-
res aposentados e pensionistas.

O projeto prevê área construída de 
2,5 mil quadrados, com oito andares e 
anexos para o uso dos aposentados. 
Segundo informação do jornal Correio 
Popular, depois que o contrato for 
homologado, a empresa terá 11 meses 
para entregar a obra. “A concretização 
deste projeto irá garantir as condições 
ideais de um ambiente físico amplo e 

Camprev terá nova sede com oito andares
Com 11 anos de existência, o Instituto de Previdência Social de Campinas construirá
a nova casa nas imediações do Deti, próximo da ASPMC e do Hospital Mário Gatti

adequado à proposta de 
acolhimento e humani-
zação dos atendimentos 
e assim melhorar a 
qualidade da atenção e 
dos serviços oferecidos 
aos segurados e pensio-
nistas”, afirmou o presi-
dente do Camprev, José 
Ferreira Campos Filho, 
ressaltando que os benefi-
ciários terão a oportuni-
dade de participar das 
atividades do Instituto na 
futura sede.

11 anos
No dia 30 de junho, o Camprev com-

pletou 11 anos de existência. A come-
moração foi feita com um café da 
manhã, na atual sede do Instituto. O 
presidente da ASPMC, Angelo Colom-
bari, esteve presente no evento, onde 
reencontrou muitos amigos e foi convi-
dado a também apagar a velinha do 

Sede atual do Camprev será trocada por local mais amplo

Presidente da ASPMC, Angelo Colombari apagou a velinha de 11 anos do Camprev e discursou no evento de aniversário

bolo. “O Dr. Campos tem razão quando diz 
que o grande beneficiário com o 
fortalecimento do Instituto são os segura-
dos do regime de previdência de Campi-
nas. O Camprev tem o total apoio da 
Associação dos Servidores para seguir 
crescendo e contribuindo para a qualida-
de de vida dos servidores aposentados e 
pensionistas”, afirmou Colombari.



04 Jun/Jul/Ago de 2015

F tF tees i us i ut rt ra ea e            d nd na ça çs a bs a bCCr ur uaa ss mm 110 o0 oddee ooF tes i ut ra e      d na çs a bCr ua s m 10 ode o
A Associação programou um sábado especial para comemorar o próximo Dia 

das Crianças. O evento da ASPMC para a garotada está marcado para o dia 10 de 
outubro, das 8h às 12h, em nossa sede. Teremos uma festa repleta de atividades 
lúdicas e brincadeiras infantis, além da diversão com a cama elástica e o balão 
pula-pula.

Entrada liberada somente para associados da ASPMC e seus filhos. Venha 
brincar e se divertir com a gente na Associação!

Assembleia - Reajuste da mensalidade
Em razão de vários fatores que aumentaram o custo da 

manutenção de nossa entidade, a ASPMC precisou rea-
justar suas mensalidades a partir do mês de agosto. O 
acréscimo foi aprovado em Assembleia Geral realizada 
no dia 11 de julho.

Após o último reajuste de mensalidade ocorrido no 
ano passado, a alta de preços de mercadorias e serviços 
foi perceptível a todos. Além disso, entre os exemplos 
que impactaram nos gastos da ASPMC estão o aumento 
da tarifa de água, dissídio coletivo dos funcionários da 
entidade e aumento acumulado das tarifas de energia 
elétrica. 

Os novos valores das mensalidades são R$ 63,00 
(funcionários da Prefeitura e autarquias) e R$ 49,00 
(aposentados e pensionistas). Os associados aderentes 
também tiveram um reajuste de R$ 5,00 nas mensalidades.

Assembleia Geral realizada em julho aprovou o reajuste

Errata - Tesoureiro Geral
Ao contrário do 

que foi publicado nas 
páginas 2 e 8 da edição 
passada da revista 
Nossa Voz, o sobreno-
me correto do Tesou-
reiro Geral da ASPMC 
é Dernivaldo Moreira 
SEBASTIÃO. 

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressureição e a vida. 
Aquele que crê em mim ainda que morto viverá.

E todo aquele que vive e crê em mim, jamais
morrerá.... João 11:25-26

ASSOCIADOS FALECIDOS Maio/Junho/Julho 2015

Amaro Vicente da Silva
Ana Lucia do Carmo Prates

Antonio Debolete
Antonio Cabral

Fernando Aparecido de Paula
Glaci da Costa Fan

José de Lima
Maria de Lurdes Costa Custodio

Maria Geralda Santiago dos Santos
Maria Hilda Carneiro E Silva

Nelson Franco da Silva
Vilma Aparecida da Silva Leme

José Eimar Hofstetter



É permitido ao associado (a) trazer convidados para frequentar o clube 
mediante pagamento de taxa, conforme valores abaixo. Os convites deverão ser 
adquiridos pessoalmente pelos sócios, preferencialmente com antecedência, na 
Secretaria da Associação. Com validade para um dia de utilização, o convite permite a 
permanência no clube até o encerramento das atividades – 22h.

Taxas dos convites
Permanência no clube                             - R$ 15,00
Permanência e utilização da piscina       - R$ 35,00
Permanência e utilização da sauna         - R$ 35,00
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Visando melhorar o controle de acesso 
de associados e visitantes nas dependênci-
as do clube, a ASPMC divulga nesta 
edição as normas que serão adotadas a 
partir de setembro em nossa entidade:

– É obrigatório, para associados e 
dependentes, apresentar a carteirinha da 
ASPMC na portaria do clube;

– Para ter acesso com o veículo den-
tro  do  estacionamento  do  clube,  o 
associado/motorista deve apresentar sua 
carteirinha ao porteiro. Qualquer passa-
geiro que estiver dentro do carro precisa 
descer antes de entrar na sede e se identi-
ficar na portaria;

– A entrada de visitante para conhecer 
as dependências da ASPMC só é permiti-
da das 8h às 18h, para que possa haver o 
devido acompanhamento de um repre-
sentante do clube. O visitante deve antes 
apresentar documento com foto para o 
registro de acesso;

§ 1º – O associado que estiver acom-
panhando o visitante deverá preencher 

um termo de responsabilidade pelos atos 
cometidos pelo não-sócio durante sua 
permanência no clube;

§ 2º – A permanência do visitante nas 
dependências da ASPMC é limitada em 
três horas, sendo proibido neste período 
o uso de equipamentos ou prática de 
atividades destinadas aos associados. Se 
este tempo for excedido, o visitante 
deverá arcar com o custo da taxa para 

convidados (conforme valores apresen-
tados no quadro abaixo) para permane-
cer no clube;

EVENTOS PARTICULARES - Os 
não-sócios que forem participar de eventos 
particulares promovidos por associados 
nas dependências do clube deverão ter os 
seus nomes em lista de convidados na 
portaria. A relação precisa ser entregue 
previamente pelo sócio no ato da contrata-

Av. Ana B. Bierrenbach, 445 e 1.000 – Vila MimosaAv. Ana B. Bierrenbach, 445 e 1.000 – Vila Mimosa * Consulte
condições de entrega.

REDE

ARMAF
HELPREDE

ARMAF
HELP

FarmáciaFarmácia
  

CASACASA

Farmácia
 

CASA

Fones: (19)

3272-2323
3227-2711

GENÉRICOS
até

desconto77%77%
MEDICAMENTOS

até
desconto35%35%

LIGUE e RECEBA!

na suana suana sua

Normas de acesso ao clube
ASPMC divulga regulamento sobre identificação dos associados na portaria e entrada de visitantes e convidados

Valores de convites para não-sócios
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Os associados da ASPMC nascidos 
em maio e junho puderam comemorar 
mais um ano de vida na tradicional Festa 
dos Aniversariantes. O evento aconteceu 
no final do mês de junho na quadra 
coberta da Associação, com direito a um 
delicioso café da manhã, grito de parabéns 
e bolo. A próxima comemoração está 
prevista para o fim de agosto, quando o 
evento é dedicado aos aniversariantes de 
julho e agosto. A festa é gratuita para os 
sócios e seus convidados, mas é preciso 
confirmar a participação com antecedên-
cia pelo telefone 3772-2621.

Jun/Jul/Ago de 2015

Parabéns aos aniversariantesParabéns aos aniversariantesParabéns aos aniversariantes



Aos 58 anos, Dernivaldo Moreira 
Sebastião, conhecido por todos como 
Valdinho, assumiu um novo desafio na 
ASPMC. Além de Diretor de Esportes, 
cargo que exerce desde 2013, Valdinho 
foi eleito em abril o novo Tesoureiro 
Geral. Tal função requer muita respon-
sabilidade e dedicação. Por isso, com 
base numa Lei Municipal, o diretor 
pediu a liberação de seu cargo na Setec 
para atuar exclusivamente como tesou-
reiro em nossa sede.

Segundo o estatuto, entre as várias 
competências do Tesoureiro Geral 
estão: “controlar as receitas e despesas; 
prestar os informes de ordem financei-
ra que lhe forem solicitados; assinar 
com o Presidente ordens ou cheques 
para pagamentos das despesas sociais; 
preparar balanço geral e prestação 
anual de contas”.

Em 1971, Valdinho, aos 14 anos, 
começou no funcionalismo público de 
Campinas como guardinha da antiga 
Central de Abastecimento, que em 74 
se transformou na Setec. Formou-se 
técnico de contabilidade, passando por 
vários setores e crescendo dentro da 
Setec. Com 44 anos de serviço público, 
é também representante sindical dos 
trabalhadores da Setec e membro titu-
lar do Conselho Fiscal do Camprev.

Nascido em Campinas, Dernivaldo é 
viúvo e pai de Denicarlos, Darleno e 
Lorina. É avô de sete netos: Wendel, 
Ianka, Iago, Yasmin, Carol, Heloisa e 
Melissa. 

ASPMC
Valdinho é associado da ASPMC 

desde 1976. Um dos idealizadores de 
nossa academia, já foi instrutor de mus-
culação da entidade. Há anos integra o 
quadro da diretoria, onde já exerceu 
várias funções.
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DernivaldoDernivaldo
Moreira SebastiãoMoreira Sebastião

Dernivaldo
Moreira Sebastião

Conheça seu diretor

Idealizada para 
desafogar o trânsito 
na saída do túnel 
Joá Penteado, na 
cidade de Campi-
nas, a implantação 
da marginal leste do 
Córrego Piçarrão, 
que passa na frente 
da ASPMC, está 
prevista para ser 
entregue até novem-
bro deste ano. A pro-
jeção inicial era para 
o primeiro semestre, 
mas alguns imprevis-
tos atrapalharam o cronograma.

Orçada em R$ 8 milhões, a obra 
inclui a preparação do solo, construção 
de galeria de águas pluviais, guias, sar-
jetas, pavimentação e implantação de 
sinalização de trânsito vertical e hori-
zontal. A obra era uma antiga reivindi-
cação da Associação dos Servidores, já 
que a nova marginal dará mais fluidez 
ao trânsito da região e oferecerá um 
novo acesso em frente à sede da entida-
de.

Segundo a assessoria de imprensa da 
Secretaria de Infraestrutura da Prefei-

Marginal leste do Piçarrão
será entregue até novembro

Tesoureiro GeralTesoureiro Geral
e Diretor de Esportese Diretor de Esportes

Tesoureiro Geral
e Diretor de Esportes

tura, a entrega pode até acontecer antes 
mesmo de novembro. “Estamos ansio-
sos pelo funcionamento desta marginal, 
pois será uma grande contribuição para 
dar melhor fluidez ao trânsito”, afirmou 
o presidente da ASPMC, Angelo Colom-
bari.

A região da marginal leste do Piçar-
rão é um dos principais gargalos viários 
de Campinas. Passam pela via, também 
conhecida como Avenida Prefeito José 
Roberto Magalhães Teixeira, cerca de 
60 mil veículos diariamente em cada 
sentido.
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O Arraial da Associação mais uma 
vez agitou a sede da ASPMC. No dia 4 
de julho, sócios e convidados puderam 
curtir a deliciosa e animada Festa 
Julina da Associação. Com barracas de 
comidas  típicas e conhecidas brinca-
deiras caipiras, como pesca e argola, o 
público de todas as idades desfrutou 
um sábado muito agradável, com 
direito a quentão e pipoca grátis.

A garotada também pôde brincar 
gratuitamente na cama elástica e na 
piscina de bolinhas. Como não 
poderia deixar de ser, a festa também 
teve apresentação da tradicional 
quadrilha.

O presidente da ASPMC, Angelo 
Colombari, e sua diretoria agradecem a 
participação e presença de todos nesta 
tradicional festa da entidade.

Brincadeiras e delícias típicas marcam a Festa Julina da ASPMCBrincadeiras e delícias típicas marcam a Festa Julina da ASPMCBrincadeiras e delícias típicas marcam a Festa Julina da ASPMC
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Promoções!
* Corte

* Escovas

* Químicas

* Mega Hair

* Alongamento

* Tranças

* Penteado

* Maquiagens

(19) 2512-2745 / 99175-4487
Whats (19) 98916-3076

Veja mais fotos da Festa Julina no site

www.servidorescampinas.com.br
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A ASPMC participa este ano da 27ª Olimpesec, consi-
derada a maior olimpíada entre clubes do Brasil. Iniciado 
em sete de agosto, o evento é promovido pela Apesec 
(Associação dos Clubes de Campinas e Região).

Nesta edição, a Associação dos Servidores está pre-
sente em duas modalidades. Na dança de salão, que teve 
apresentações na abertura, fomos representados por nos-
sa instrutora Isabel e seu marido Amauri. Já no futebol 
nossos jovens atletas buscarão medalhas na categoria  
sub 15/16.

Durante o inverno, com a parali-
sação da natação e hidroginástica 
em razão do frio, a Associação vem 
oferecendo as Aulas de Inverno 
como alternativa para os associados 
se movimentarem durante este perío-
do de baixas temperaturas. São 
diversas atividades para crianças e 
adultos comandadas por Fábio e 
Wagner, nossos profissionais de 

Exercícios de fortalecimento muscular nas aulas de inversoSócios participam de circuito de caminhada e corrida

Associação na 27ª Olimpesec

A equipe sub-16 da ASPMC 
terminou na terceira posição na Copa 
Aldo Piza, promovida pela Liga 
Campineira de Futebol. Na semifinal, 
em melhor de dois jogos, a Associação 
foi eliminada pelo Flamengo após um 
empate (4 a 4) e uma derrota (4 a 2). 

Sub-16 fica
em 3º na Liga

Educação Física.
 As Aulas de Inverno estão sendo 

realizadas de terça à sexta-feira, em 
dois períodos (manhã e tarde). Estas 
atividades chegarão ao fim em mea-
dos de setembro com a chegada da 
primavera, retornando assim as 
aulas de natação e hidroginástica 
(Veja os dias e horários no quadro 
ao lado).

Novidade em Campinas!
O salão móvel no

conforto do seu lar... 
Surgiu um evento, você precisa arrasar

na produção, mas tem pouco tempo.
Você estará bela aonde quer que esteja. 

Venha voar com a gente...
contato@comissariadabeleza.com.br

FONES: (19) 3226-1676

(19) 99854-9843 / (19) 99430-5493 (Claro)

www.comissariadabeleza.com.brwww.comissariadabeleza.com.brwww.comissariadabeleza.com.br
Rua Jaçanã, 616 - Jd. Aeroporto/Ouro Verde - Campinas/SP

Aulas de Inverno estão chegando ao fim
Natação e hidroginástica retornam em meados
de setembro com a chegada da primavera e as

temperaturas mais agradáveis
3ª e 5ª 09:00 às 09:50 (aduto)
3ª e 5ª 14:00 às 14:50 (adulto)
4ª e 6ª 09:00 às 09:50 (infantil)
4ª e 6ª 15:00 às 15:50 (infantil)

Natação – Prof°. Fábio

3ª e 5ª 10:00 às 10:45
3ª e 5ª 15:00 às 15:45
3ª e 5ª 17:00 às 17:45
4ª e 6ª 10:00 às 10:45
4ª e 6ª 14:00 às 14:45
4ª e 6ª 16:00 às 16:45

Hidroginástica – Prof°. Fábio
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2ª e 4ª 19:45 às 20:35 (infantil)
2ª e 4ª 20:35 às 21:45 (adulto)

3ª 18:00 às 18:50 (infantil)
3ª 18:50 às 20:00 (adulto)

3ª e 5ª 20:00 às 22:00
4ª 19:00 às 20:45

2ª,4ª e 6ª 18:30 às 19:30 (infantil)
2ª,4ª e 6ª 19:30 às 20:30 (adulto)
2ª,4ª e 6ª 20:30 às 21:30 (adulto)
3ª e 5ª 10:00 às 11:00 (adulto)

3ª e 5ª 09:00 às 11:00 (sub-16 e 18)
3ª e 5ª 15:00 às 17:00 (sub-16 e 18)
4ª e 6ª 09:00 às 11:00 (menores)
4ª e 6ª 15:00 às 17:00 (menores)
Sábado 08:30 às 11:30 (geral)

4ª e 6ª 09:00 às 10:00
3ª e 5ª 18:30 às 19:30
Sábado 10:30 às 11:30

3ª e 5ª 10:00 às 10:45
3ª e 5ª 15:00 às 15:45
3ª e 5ª 17:00 às 17:45
4ª e 6ª 10:00 às 10:45
4ª e 6ª 14:00 às 14:45
4ª e 6ª 16:00 às 16:45

3ª e 5ª 09:00 às 09:50 (aduto)
3ª e 5ª 14:00 às 14:50 (adulto)
4ª e 6ª 09:00 às 09:50 (infantil)
4ª e 6ª 15:00 às 15:50 (infantil)

2ª a 6ª 07:00 às 11:30
13:30 às 22:00

Sábado 07:00 às 12:00

3ª 19:30 às 21:30
Sábado 08:30 às 10:30

2ª, 3ª e 5ª 14:00 às 15:00
2ª, 3ª e 5ª 15:00 às 16:00
2ª, 3ª e 5ª 16:00 às 17:00
2ª,3ª  e 5ª 18:00 às 19:00
2ª,3ª e  5ª 19:00 às 20:00
2ª,3ª e  5ª 20:00 às 21:00

6ª 14:00 às 15:00
6ª 15:00 às 16:00
6ª 16:00 às 17:00

6ª 16:00 às 22:00

Sábado 10:00 às 16:00

3ª a  6ª 11:15 às 19:00
Sábado 09:00 às 19:00

Domingo 09:00 às 18:00

Salão de Jogos

Sauna Masculina (R$ 8,00)

Sauna Feminina (R$ 8,00)

Violão e Cavaquinho – Instrutor Andrè

Musculação – Instrutor Zeca e Prof. Moisès 

Natação – Prof°. Fábio

Dança de Salão – Instrutora Isabel

Ginástica Local, Aeróbica e Jump – Profª Daniela

Hidroginástica – Prof°. Fábio

Taekwondo – Instrutor Joaquim

Futebol – Instrutor Antonio Carlos – Infantil e Juvenil

Judô– Instrutor Pedro Cruz

Fones: 3772-2626 / 3272-8459 / 3772-2627

Quadro de Atividades ASPMC
Administração Ângelo Colombari

Capoeira – Instrutor Hugo Samurai

A equipe de atletis-
mo da ASPMC marcou 
presença na 1ª Marato-
na de Campinas, reali-
zada na manhã de 19 de 
julho. Com largada na 
Avenida Norte-Sul, a 
prova teve a participa-
ção de aproximadamen-
te 2.500 inscritos. 

A Associação dos 
Servidores foi represen-
tada por dez atletas: 
Bruno, Luís,  Edinaldo, 
Edmir, Moisés, Vera, 
Paulo, Leomir, Eleonora 
e Marcio. Neste ano, a equipe da 
ASPMC já participou de outras 
provas, como Meia Maratona Amil, 
Corrida de Monte Mor, Mini Marato-
na de Americana, Corrida de Horto-
lândia e Track Field. Dentro do calen-

dário de 2015 estão previstas ainda as 
disputadas da Corrida Hospitalhaço, 
Night Run, Corrida Integração e São 
Silvestre.

Jun/Jul/Ago de 2015

Av. Jorge Tibiriçá, 1760 - Jd. das Oliveiras - Campinas / SP - Fone: (19) 3271.7075

Implante dental com a prótese

PARCELAMENTO

EM ATÉ 10X DESCONTO ESPECIAL

PARA ASSOCIADOS

Realize seu sonho, cuide já do seu sorriso.

Dr. Paulo R. Nakashima

e Equipe

CRO-SP 48.793

• Clareamento Dental com Laser • Prótese • Cirurgia
• Restauração • Tratamento de Canal - Limpeza - Obturações

Os objetivos principais dos implantes são:

• Recuperar estética e função
• Diminuir a sobrecarga sobre dentes naturais
• Parar com reabsorção óssea

IMPLANTESConsulte-nos também sobre:

Clínica Credenciada da ASPMC

Equipe de atletismo corre na
1ª Maratona de Campinas

Parte da equipe da ASPMC que
participou da 1ª Maratona de Campinas

Com um belo desempenho ao longo da 
competição, o time da categoria Sessentão da 
ASPMC terminou em 3º lugar no 
Campeonato da Linfurc (Liga Independente 
de Futebol da Região de Campinas). Na 
semifinal (acima de 59 anos), os Servidores 
empataram duas vezes sem gols com o Belo 
Vista, que garantiu vaga para a final por ter 
feito melhor campanha na fase anterior.

O Bela Vista foi o campeão do campeona-
to, que teve o atleta Milton Santana, da 
ASPMC, como o goleiro menos vazado.

Sessentão é 3º colocado na Linfurc

Goleiro menos vazado:
Milton Santana, da Associação
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CONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOS
Adm. ANGELO COLOMBARI

Rua do Servidor Municipal, nº 200 (antiga Rua Alagoas) - Bairro Parque Itália - Campinas/SP - Fone: 3772-2626

PRAÇA POLIESPORTIVAL
I OB

HE LR AD BA AD RE T   U ON Ã    I

.A S.P.
M.C

14Jun/Jul/Ago de 2015 Jun/Jul/Ago de 2015



15Jun/Jul/Ago de 2015



Jun/Jul/Ago de 201516

Colônia de Férias pelo Brasil

Ubatuba, Atibaia, Nova Friburgo, Rio das 
Ostras, Cabo Frio, Guarapari, Natal, Belém, 

Fortaleza, Salinas e Salvador

Central de Reservas: 
São Paulo - Fone: (11) 3104-0292 / 3104-1529.

site: www.pargosclubdobrasil.com.br
e-mail: pargosclubdobrasilsp@hotmail.com

Preços especiais para o
associado da ASPMC

Refúgio das Toninhas

Venha conhecer uma das mais belas praias do 
litoral norte de São Paulo e desfrutar das belezas 

naturais de UBATUBA-SP.
É uma ótima opção para você e sua família. 

Apartamentos mobiliados a 150 metros praia.
Rua Santa Mônica, 53 - Ubatuba

Acesse o nosso site www.praiatoninhas.com.br

As reservas devem ser feitas diretamente com a 
administração do Refúgio das Toninhas pelos telefones: 
(12) 3842-4198 OU (19) 3433-6544  c/ Maria Lígia

A Associação dos Servidores oferece convênio

com um maravilhoso local em Ubatuba,

com descontos especiais aos associados.

Velas Chalés

Rodeado de muito verde e harmonia, o Velas 
Chalés possui toda estrutura necessária para 
suas férias. Este convênio oferece descontos 

especiais aos sócios da ASPMC. Confira 
todas as opções e estruturas no site 

www.velaschales.com.br 

Reservas: (12) 3843-1674/ (19) 98122-4065 
Site: www.velaschales.com.br 

E-mail: reservas@velaschales.com.br

A Associação dos Servidores oferece convênio
com um maravilhoso local em Ubatuba - Praia de

Maranduba, com descontos especiais aos associados.

Av. Marginal, 1062 - Maranduba 
Atendimento: de 2ª feira a sábado das 9h às 20h 

Visita a Basílica e ao Santuário 
de Nossa Senhora Aprecida

Incluso: ônibus

12 de setembro

Formas de pagamento,Formas de pagamento,
horários e não sócios:horários e não sócios:

Convênio com ASPMC (desconto em folha),Convênio com ASPMC (desconto em folha),
cheque e cartão de crédito.cheque e cartão de crédito.

Horários de saída para as viagens: Horários de saída para as viagens: 
6h30 no Largo do Pará e 6h45 na sede 6h30 no Largo do Pará e 6h45 na sede 
a ASPMC. Não sócios também comprara ASPMC. Não sócios também comprar

os  acotes de viagens os  acotes de viagens 

Mais informações na Secretária daMais informações na Secretária da
ASPMC - Fone: 3772-2626ASPMC - Fone: 3772-2626

Organizadora AgnesOrganizadora Agnes
 Fones: (19) 2512-3055 Fones: (19) 2512-3055

98817-7897/ 98170-278798817-7897/ 98170-2787
Colaboradora AnaColaboradora Ana

Fones: (19) 3384-5335Fones: (19) 3384-5335
98820-343698820-3436

  

Formas de pagamento,
horários e não sócios:

Convênio com ASPMC (desconto em folha),
cheque e cartão de crédito.

Horários de saída para as viagens: 
6h30 no Largo do Pará e 6h45 na sede 
a ASPMC. Não sócios também comprar

os  acotes de viagens 

Mais informações na Secretária da
ASPMC - Fone: 3772-2626

Organizadora Agnes
 Fones: (19) 2512-3055

98817-7897/ 98170-2787
Colaboradora Ana

Fones: (19) 3384-5335
98820-3436

 

Agnes Eventos e Viagens Agnes Eventos e Viagens Agnes Eventos e Viagens 
TURISMOTURISMOTURISMO Aparecida do Norte

Vila Galé Eco Resort. All inclusive. Incluso: ônibus, café da manha, 
almoço, jantar, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

2016 - 10 a 13 de março Angra dos Reis

Incluso: ônibus, pensão completa. Sexta-feira: após o jantar - Noite 
de Queijos e Vinhos; Sábado: Após o Jantar - Festa Tropical, com 

refrigerantes, cervejas e música ao vivo.

06 a 08 de novembro São Lourenço (MG)
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