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á pensou trabalhar por vários anos, 
conquistar merecidos direitos para a 
sua aposentadoria e, de repente, ver 
estes benefícios serem retirados de 

seu ganho mensal? Além de prejudicial, é 
injustificável, não é? Ainda mais se pen-
sarmos que o valor recebido por aposenta-
dos e pensionistas estão bem longe do que 
seria justo para aqueles que contribuíram 
tanto por nossa cidade.
Bem... este absurdo está acontecendo com 
vários servidores municipais aposentados 
e suas famílias em Campinas. Contrarian-
do um compromisso assumido pelo prefei-
to Jonas Donizette no início de seu manda-
to, o Camprev vem reduzindo o adicional 
cumulativo por tempo de serviço de vários 
funcionários municipais aposentados.

O adicional em questão já foi alvo de 
polêmicas durante outras administrações, 
que sempre buscaram reduzi-lo, enquanto 
mantemos nosso posicionamento contrá-
rio. Isso até chegar à atual administração. 
Em razão dos constantes impasses, foi 
apresentado ao atual governo, logo no 
início de sua gestão, que a suspensão deste 
benefício representaria graves danos soci-
ais para a sobrevivência digna destes ser-
vidores, muitos com compromissos finan-
ceiros já assumidos. Após o conhecimento 
de todo o quadro e suas consequências, o 
prefeito decidiu por uma fórmula mais 

aceitável: reduzir este adicional cumu-
lativo apenas dos servidores com altos 
salários, mantendo o benefício para a 
maioria, que mal recebe o suficiente 
para cobrir suas necessidades. Foi 
compromisso! Foi um acordo acertado 
pelas partes!

Mas, estranhamente, nos últimos 
meses, muitos servidores que não se 
encaixam no critério de altos venci-
mentos passaram a ser atingidos com 
os cortes – e portanto ferindo grave-
mente o acordo assumido pelo prefeito 
Jonas. O pior é que entre os casos, o 
que causa ainda mais indignação, é 
que diversos servidores notificados da 
redução do adicional fazem parte de 
um grupo que ganhou ações judiciais 
contra o Camprev. Ou seja, vem ocor-
rendo uma redução seletiva como atitu-
de, aparentemente revanchista, com o 
objetivo de “compensar” a perda sofri-
da com as ações.

Diante deste novo cenário, a Asso-
ciação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Campinas (ASPMC) precisou 
agir. Em conjunto com a ASPCamp e o 
Sindicato dos Trabalhadores do Servi-
ço Público de Campinas, a ASPMC 
aguarda uma audiência com o prefeito 
Jonas Donizette para expor todas as 
questões jurídicas e sociais do proble-
ma, inclusive apresentando nominal-
mente alguns casos de aposentados em 
situação de vulnerabilidade. Será uma 
ótima oportunidade, também, para 
relembrar o nosso acordo de não ferir 
os vencimentos dos mais necessitados.

Confiantes de que prevalecerão os 
princípios da moralidade e responsabi-
lidade administrativa, acreditamos que 
o prefeito Jonas Donizette manterá o 
compromisso assumido no passado e 
tomará as devidas providências para 
que os adicionais cumulativos sejam 
revistos e voltem a ser pagos aos servi-
dores municipais aposentados. Espe-
ramos por esta resposta positiva o mais 
breve possível para que os danos aos 
servidores não sejam ainda maiores.   

J
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A Associação dos Servidores 
Públicos Municipais de Campinas 
(ASPMC), em conjunto com a 
ASPCamp e o Sindicato dos Traba-
lhadores do Serviço Público Munici-
pal, vem atuando contra uma medida 
do Camprev (Instituto de Previdência 
Social de Campinas) que tem atingi-
do, com extrema gravidade, vários 
servidores municipais aposentados. 
Para garantir os direitos destes apo-
sentados, as três entidades agenda-
ram uma audiência com o Prefeito de 
Campinas, Jonas Donizette, com o 
objetivo de relatar a situação e rei-
vindicar providências. Até o fecha-
mento desta edição, este encontro 
não havia acontecido.

Em resumo, o caso em questão se 
refere à redução de adicionais por 
tempo de serviço (ATS). Tal discussão 
é antiga e outras administrações tenta-
ram reduzir estes benefícios cumulati-
vos. Acontece que o atual prefeito, 
deparando-se com o problema logo 
no início de sua gestão, tomou 
conhecimento das diversas questões 
jurídicas envolvendo a redução dos 
adicionais, bem como as questões 
sociais decorrentes da inesperada 
diminuição de verba salarial recebi-
da há décadas, com risco para saúde 
dos servidores e para a sua sobrevi-
vência digna, muitos com compro-

missos financeiros já assumidos.
Depois de um amplo levantamen-

to, uma das saídas encontradas pela 
atual Administração foi reduzir o 
adicional por tempo de serviço apenas 
dos servidores que, ao mesmo tempo, 
recebessem o adicional cumulativo e 
estavam acima do teto de salários 
correspondente ao subsídio do Prefei-
to, o que foi feito em 2014 e noticiado 
via jornais. 

Ocorre que, passados dois anos, 
outros servidores passaram a ser atin-
gidos pela redução do ATS, servidores 
estes que não se enquadram no crité-
rio ou situação acima apontados e, 
mais ainda, alguns em situação de 
vulnerabilidade, como estão exempli-
ficados alguns casos no documento a 
ser entregue pelas três entidades ao 
prefeito.  

Contrariando acordo entre representantes dos servidores e prefeito,
Instituto reduz adicionais por tempo de serviço de aposentados

ASPMC cobra de Jonas medida
contra abuso do Camprev

Agravando ainda mais a situação, 
o Camprev tem suspendido o ATS de 
servidores que vencem ações judicia-
is contra o Instituto. Ou seja, a redu-
ção seletiva dos adicionais de servi-
dores que ganham suas ações judicia-
is, além de revanchista, ofende princí-
pios essenciais da Administração 
Pública previstos na Constituição 
Federal. É evidente o objetivo de 
compensar a perda sofrida em ação 
pleiteada pelos servidores.

As entidades buscam mostrar ao 
prefeito que, independentemente das 
questões de ordem jurídica, a redução 
dos adicionais significa rompimento 
com o compromisso assumido por 
esta Administração, que, analisando a 
questão humana e social do tema, 
optou por não alterar os adicionais 
dos servidores que não fossem benefi-
ciários de altos salários.

Diante disso, levando a situação 
ao conhecimento do prefeito Jonas 
Donizette, a ASPMC, ASPCAMP e 
Sindicato requerem providências 
junto ao Camprev e à própria Muni-
cipalidade no sentido de manter-se o 
compromisso assumido no início 
deste mandato, inclusive determi-
nando a revisão da redução dos adi-
cionais que foram realizadas em 
desacordo com a orientação inicial 
deste Governo.

4º 401
01-01-2016 A 30-04-2016
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A COHASP (Cooperativa Habitaci-
onal dos Servidores Públicos) apresen-
ta para os servidores públicos mais um 
empreendimento.

Atualmente a COHASP está traba-
lhando com o Residencial Sol da Terra, 
lançado em 2012. O empreendimento 
fica localizado na Rua Cristóvão Gon-
çalves, próximo de shopping, hospitais, 
a 10 minutos do centro de Campinas e a 
5 minutos das principais rodovias da 
Região Metropolitana.

O projeto consiste em torres de oito 
andares, com elevador e sacada. Os 
apartamentos têm opções de dois dormi-
tórios com 55,22m², dois dormitórios 
com acessibilidade com 55,76m² e três 

dormitórios com 64,53m².
As unidades são vendidas a partir de 

R$ 148 mil. Segundo a COHASP, que 
anuncia condições especiais aos servi-
dores, o projeto está em fase adiantada 
de aprovação na Prefeitura e a previsão é 
de que as obras tenham início ainda este 
ano. A Cooperativa oferece ainda uma 
série de convênios aos seus associados. 
São benefícios de lazer, saúde e educação.

Todos  os  detalhes  sobre  o  Resi-
dencial Sol da Terra estão disponíveis no 
site www.cohaspcooperativa.org.br

Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (19) 3231-0510 e (19) 
9 8 3 0 0 - 2 2 2 9  o u  p e l o  e - m a i l  
cohasp@hotmail.com

Moradia: oportunidade
para servidores

Aos 69 anos (completará 70 em 26 de 
maio), Rosali Aparecida Couto Teixeira, 
Secretaria Geral da ASPMC, é sinônimo 
de alegria e responsabilidade. Em seu 
segundo mandato nesta função, ela exer-
ce importante papel na Associação, con-
tribuindo para a organização do clube e 
garantia de transparência das ações da 
diretoria executiva.

Entre suas funções, conforme prevê o 
estatuto social, está secretariar as reu-
niões da Diretoria e redigir as atas das 
respectivas; manter atualizado o quadro 
dos associados; coordenar e executar 
atividades que lhe forem atribuídas pelo 
presidente, entre outras.

Nascida em Araraquara, morou na 
cidade de Rincão e veio para Campinas 
aos 16 anos de idade. Casada há 40 anos 
com Benedito Teixeira, Rosali é mãe de 
Janaina (também é diretora na ASPMC) e 
Juliana, e avó de Victor. Fazem parte da 
família também o genro Paulo Henrique 
e o futuro genro Rodrigo.

Como funcionária pública, ingressou 
na Prefeitura em novembro de 1967 
como arquivista. Trabalhou depois na 
rede de ensino do município como pro-
fessora, supervisora, vice-diretora e dire-
tora. Ela se aposentou em dezembro de 
1994.

ASPMC
A relação da fanática pontepretana 

Rosali com a Associação dos Servidores 
teve início em 1976, quando se tornou 
associada. Como membro da diretoria, 
sua primeira experiência foi em 2006 
como diretora interina. Nos dois últimos 
pleitos, foi eleita Secretaria Geral. Dire-
tora atuante, ela está constantemente 
presente nos eventos promovidos pela 
Associação.

Conheça seu diretor

Secretaria  Geral

Rosali Aparecida
Couto Teixeira

Cooperativa Habitacional oferece apartamentos
para servidores públicos com condições especiais
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Uma das novidades da Associação 
para 2016 é a instalação de catraca ele-
trônica na academia. A administração, 
que já recebeu o equipamento, vem 
fazendo os ajustes do sistema para 
implantar nos próximos dias um eficien-
te controle de acesso e saída do local.

Além de registrar a frequência de 
cada aluno e garantir mais segurança 
aos frequentadores, a nova tecnologia 
permitirá o controle dos sócios que 
estão com os exames médicos em dia. O 
acesso e a saída serão realizados com  
identificação por leitor biométrico digi-
tal.

Portaria
Dentro do planejamento da ASPMC 

para 2016, também está previsto a insta-
lação de catraca eletrônica na portaria do 
clube, garantindo o total controle das 
pessoas presentes em nossas instalações.

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

Academia terá catraca eletrônica
Novo sistema garante mais segurança
e  permite o controle da validade dos
exames médicos dos alunos

Instrutor Zeca mostra que o acesso na academia será por leitor biométrico

Manutenção dos equipamentos e pintura
Mais uma vez a Associação dos Servidores aproveitou o recesso das 

atividades na academia entre o final de ano e início do ano novo para 
fazer a manutenção dos equipamentos e pintura do espaço.
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recebimento das diferenças pretéritas. 
Várias ações encontram-se em anda-
mento, muitas já foram julgadas em 1ª 
e 2º instâncias, sendo que, em alguns 
casos, houve inclusive o pagamento 
das diferenças salariais (atrasados) 
em favor dos aposentados, mediante a 
quitação dos precatórios expedidos 
para essa finalidade. 

Ações de diferenças de licença-
prêmio pagas por ocasião da apo-
sentadoria

 Os servidores que se aposentam 
com períodos de licença-prêmio não 
gozados durante o período que estive-
ram na ativa recebem os valores por 
ocasião da aposentadoria. Ocorre, 
porém, que os valores pagos pela 
Municipalidade são inferiores aos 
efetivamente devidos, pelo que os 
funcionários têm direito ao recebi-
mento das diferenças. Para se ter uma 
ideia, a Prefeitura toma como base de 
cálculo do pagamento da licença-
prêmio apenas o salário-base, quando 
deveria considerar toda a remunera-
ção dos servidores que se aposentam.

 O Depto. Jurídico da ASPMC já 
ingressou com dezenas de ações plei-
teando o pagamento das diferenças 
salariais decorrentes do pagamento a 
menor da licença-prêmio por ocasião 
da aposentadoria, sendo que todas 
têm recebido parecer favorável do 
Poder Judiciário Estadual de 1ª e 2ª 
Instâncias, assegurando aos aposen-
tados o recebimento integral dos 
períodos de licença-prêmio não usu-
fruídos enquanto estiveram na ativi-
dade.

Caso você seja associado, tenha se 
aposentado há menos de 5 anos e 
recebido pagamento de licença-
prêmio por ocasião do desligamento, 
procure o nosso Departamento Jurídi-
co na sede da ASPMC.

Abono permanência
O Escritório de advocacia Caric-

chio, Oliveira & Boselli de Souza, 
que representa a ASPMC, está patro-
cinando ações para cobrar do Muni-
cípio de Campinas indenização dos 
meses atrasados referentes ao abono 
de permanência, o qual deve ser pago 
desde o momento em que o servidor 
completou as exigências para a apo-
sentadoria e não como entende o 

O Departamento Jurídico da 
ASPMC, representado pelo escritório 
Caricchio, Oliveira e Boselli de Souza 
Advogados Associados, informa aos 
associados da entidade acerca das ações 
judiciais propostas contra a Prefeitura 
Municipal de Campinas. Se você se 
encaixar em alguns dos casos abaixo, 
procure orientação com os nossos advo-
gados na sede da ASPMC - Plantões às 
sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 
18h. Favor trazer holerite recente para a 
apuração das diferenças salariais. No 
caso de aposentadoria, trazer o termo de 
rescisão da Prefeitura, o último holerite 
da ativa e o primeiro como aposentado.

 
Ações de diferenças salariais 

decorrentes da conversão da URV 
para Real

Durante todo o ano de 2015, o 
Departamento Jurídico da ASPMC 
distribuiu dezenas de ações judiciais 
coletivas em favor de associados, 
visando o recebimento de diferenças 
salariais decorrentes da conversão dos 
vencimentos dos servidores ocorrida 

Município. 
O abono de permanência foi instituído 

pela Emenda Constitucional nº 41/03, 
como forma de estimular o servidor 
público que já tenha preenchido os requi-
sitos públicos para a aposentadoria, a 
permanecer em atividade. E, conforme 
preceitua o § 1º do artigo 3º da Emenda 
Constitucional 41/03 “O servidor de que 
trata este artigo que opte por permanecer 
em atividade tendo completado as exi-
gências para aposentadoria voluntária e 
que conte com, no mínimo, vinte e cinco 
anos de contribuição, se mulher, ou trinta 
anos de contribuição, se homem, fará jus 
a um abono de permanência equivalente 
ao valor da sua contribuição previdenciá-
ria até completar as exigências para apo-
sentadoria compulsória contidas no arti-
go 40,§ 1º, II, da Constituição Federal.”. 

por ocasião da transformação da URV 
para Reais, ocorrida em julho/1997.

Referidas ações encontram-se 
todas na fase inicial de conhecimento, 
ou seja, ainda não foram julgadas pela 
1ª Instância do Poder Judiciário, o que 
deve ocorrer durante o corrente ano de 
2016.

Importante esclarecer que, mesmo 
após o julgamento da 1ª Instância 
(Fórum de Campinas), todos os pro-
cessos estarão sujeitos à interposição 

de recursos pelas partes à 2ª Instância 
(Tribunal de Justiça de São Paulo), 
onde as ações serão novamente julga-
das. Somente após o julgamento final e 
encerramento da fase de conhecimento 
(ou seja, com julgamentos proferidos 
pela 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciá-
rio) e desde que sejam julgadas proce-
dentes as ações propostas, é que os 
processos retornarão à 1ª Instância 
(Fórum de Campinas), onde será dado 
início ao procedimento de execução 
em cada processo, ou seja, a correção 
dos salários e apuração das diferenças 
salariais em atraso.

 
Ações de diferenciais de Sexta-

parte dos vencimentos
A sexta-parte constitui-se num dire-

ito remuneratório assegurado aos ser-
vidores que completam 20 anos de 
efetivo exercício junto ao Poder Públi-
co. Seu valor deve corresponder a 1/6 
dos vencimentos/proventos. 

 Você que é servidor da ativa, apo-
sentado ou pensionista do Município 
de Campinas e recebe a Sexta-parte em 
holerite, mas ainda não ingressou com 
as ações judiciais para correção da base 
de cálculo do benefício, saiba que o 
valor pago atualmente pela Prefeitura e 
Camprev está incorreto e você tem 
direito ao recebimento das diferenças 
salariais.

Inúmeros associados já ingressa-
ram com ações visando à correção do 
cálculo da sexta-parte, bem como o 

O §1º do artigo 3º da Emenda Consti-
tucional nº 41/03 tem aplicação ime-
diata, prescindindo de qualquer nor-
ma que lhe complemente o seu senti-
do.

Desse modo a Emenda Constituci-
onal não impõe ao servidor a obriga-
ção de dar entrada de requerimento 
administrativo para que haja o paga-
mento do abono de permanência, mas 
apenas condiciona esse direito a aqui-
sição dos requisitos exigidos para 
aposentadoria integral.

Se você, servidor da ativa, se 
encaixa neste caso, procure por 
nossa assessoria jurídica, através 
de nosso escritório e fale com a Dra. 
Vanderli Volpini para agendar um 
horário pelos telefones 3233-6077 
ou 3232-8643.

Jurídico presta contas sobre ações
Departamento alerta sobre direitos de servidores e se coloca à disposição para esclarecimentos

URGENTE
Convocação de Associados

Solicitamos aos associados da ASPMC abaixo elencados (e/ou seus 
herdeiros, em caso de falecimento do associado convocado) que contatem 
o Departamento Jurídico da Associação, com urgência, para tratar de 
assunto de seu interesse, referente as ações judiciais patrocinadas em face 
da Prefeitura Municipal de Campinas e/ou CAMPREV:
 
- Maria de Lourdes Pires Leite                                  CPF: 184.266.178-75
- José Augusto Pereira Fernandes                              CPF: 246.433.358-15
- Juvenal Elias de Campos                                         CPF: 292.489.058-62
- Edna Luz de Paula Reino                                         CPF: 137.779.338-99
- Miriam Kistemann Rocha                                       CPF: 867.861.728-49
- Daltro Pereira Rocha                                               CPF: 268.928.558-49
- Mercedes Davanir F. da Cruz                                  CPF: 850.051.938-04
 
Contatar a assessoria jurídica da ASPMC, através do Escritório Caricchio, 
Oliveira e Boselli de Souza Advogados Associados (Fones: 3233-6077 / 
3232-8643). Endereço: Rua Tiradentes, 289, 8º andar, conjuntos 83/84, 
bairro Guanabara, Campinas/SP. Plantões na ASPMC às sextas-feiras, das 
9h às 12h e das 14h às 18h.



Há anos participando ativamente do 
crescimento da Associação, Carlos Apa-
recido de Lima, conhecido como Car-
lão, é o 1º vice-presidente da entidade. 
Em seu terceiro mandato na função, ele 
sempre contribuiu para as importantes 
tomadas de decisões da ASPMC.

A vida profissional de Carlão teve 
início ainda na adolescência, quando foi 
patrulheiro da Singer do Brasil, em 
Campinas. Ainda jovem, seu segundo 
emprego foi como faturista da empresa 
Açúcar Pérola, do Instituto do Açúcar e 
do Álcool. Na sequência veio a expe-
riência de nove anos no Exército, onde 
assumiu o posto de 3º Sargento de Comu-
nicações.

O ingresso no funcionalismo públi-
co de Campinas ocorreu em 1990, quan-
do foi aprovado como agente de fiscali-
zação de trânsito no primeiro concurso 
público da Emdec (Empresa Municipal 
de Desenvolvimento de Campinas). 
Formado em logística e pós-graduado 
em gestão e direito de trânsito, Carlão 
ocupa o cargo de gerente de fiscalização 
e operação de trânsito e transporte do 
município há sete anos.

ASPMC
Carlão se tornou associado da 

ASPMC em outubro de 1996. Três anos 
depois ingressou pela primeira vez no 
quadro de diretores da entidade. Em seu 
terceiro mandato como vice-presidente 
(é também membro da Comissão de 
Esportes), ele traz no histórico várias 
ações dentro da Associação. Entre elas a 
criação há 11 anos do time de futebol 
chamado “Amigos”, grupo composto 
atualmente por 29 sócios-jogadores e 
que disputa partidas amistosas por Cam-
pinas e região com as cores da ASPMC.

08 Jan/Fev/Mar de 2016

Conheça seu diretor

O vestiário 1 da Associação vem 
passando por reformas. Além de receber 
nova pintura, o vestiário terá agora um 
local para os chuveiros separado do 
espaço onde os sócios e atletas trocam de 
roupa. “Estamos reformando para 
proporcionar mais qualidade e conforto 
aos associados”, destaca o presidente 
Angelo Colombari.

A sauna é outro setor do clube que 
teve atenção especial da Administra-
ção. O espaço recebeu pintura geral, 
reforma do madeiramento da sauna 
seca, troca da porta da sauna a vapor e 
instalação de ducha fria adicional. 

1º Vice-presidente

Carlos Aparecido
de Lima

Vestiário ficará de cara nova

Novo espaço para os chuveirosVestiário está recebendo nova pintura

Manutenção e
reforma da sauna
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Ingredientes:
- 350 gramas (ou 2 filés grandes) de 

peixe (Polaca do Alasca, Merluza, etc)
- 1 batata grande
- Cebola, tomate e pimentão (1 de 

cada)
- Temperos à gosto (Sal, pimenta, 

alho e sachês de temperos prontos)
- Azeite

 Modo de fazer:
1 - Corte as batatas em rodelas com 

cerca de 1cm de espessura. 
2 - Coloque-as em um refratário que 

possa ser levado ao forno, untado com 
azeite, fazendo uma base para o peixe.

3 - Tempere as batatas com sal e 
pimenta do reino.

4 - Coloque os filés de peixe por cima 
da batata, temperados com sal, pimenta, 
alho e outros temperos que gostar de 
usar. (Se quiser, use um saché de tempe-
ro para peixes)

5 - Pique a cebola, o tomate e o 

pimentão e espalhe por cima do peixe.
6 - Coloque alguns fios de azeite 

por cima e leve ao forno por cerca de 
30 minutos ou até a água do peixe 
secar.

7 - Basta tirar do forno e servir. Bom 
apetite!

No destaque do 
esquema de palavras 
cruzadas (onde estão os 
círculos) será lido o 
substantivo feminino que 
todos, de uma forma ou de 
outra, gostariam de ver 
acontecer neste ano de 
2016, com a economia, as 
condições sociais e o 
caráter dos políticos.

Na CozinhaNa CozinhaNa Cozinha

Receita de filé de peixeReceita de filé de peixe
com batata ao fornocom batata ao forno

Receita de filé de peixe
com batata ao forno

Palavras
cruzadas

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
Janeiro/Fevereiro/Março 2016

Ana Contiero Cremasco
Aparecido de Almeida Franklin

Arcelio Correia
Aurelia Francisca Carneiro

Calixto Ortolan
Chico Amaral (ex-prefeito e ex-deputado)

Debora Renata Marques Santos
Domingos Paião

Douglas de Oliveira Camilo
Ernesto Conde

Elza Maria da Silva
Gilvan Batista dos Santos

Helio Cezar
Heloisa Helena Cardoso

Izabel Maria Ribeiro
João de Souza

Jorge Duran
José Carlos Roberto

Laerte Squisatti
Lazaro de Oliveira

Marcia Matias da Penha
Maria Celia Oliveira Cunha

Oswaldo Silva Lima
Paulo Pereira Dias

Pedro Pessutti
Sebastiana da Silva Brito

Sebastião  da Silva 
Tarciso Rodrigues Borba
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Os sócios nascidos em novembro, dezembro, janeiro e 
fevereiro comemoram mais um ano de vida na 

tradicional Festa dos Aniversariantes da Associação. Os 
encontros aconteceram nos dias 19 de dezembro e 27 de 

fevereiro, com delicioso café da manhã.
A próxima Festa dos Aniversariantes será no mês de 
abril para comemorar o dia dos nascidos em março e 

abril. A festa é gratuita para os sócios e seus convidados, 
mas é necessário reservar a participação com 

antecedência pelo telefone 3772-2621.

Novembro e Dezembro Janeiro e Fevereiro
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Sempre participando das principais provas do Estado 
de São Paulo, a equipe de atletismo da Associação dos 
Servidores marcou mais uma vez presença na tradicional 
Corrida da Lua, em Campinas. A 20ª edição da prova 
aconteceu na noite de 5 de março, reunindo milhares de 
inscritos na região do Taquaral.

São Silvestre
Como já se tornou tradição, nos-

sos atletas também participaram no 
final do ano passado da Corrida Inter-
nacional de São Silvestre, que com-
pletou 91 edições na Capital e teve a 
participação de quase 30 mil pessoas.

O presidente Angelo Colombari 
parabeniza mais uma vez estes dedi-
cados atletas, que representam com 
orgulho a nossa entidade.

 

ASPMC na
Corrida da Lua

Atletas da ASPMC posam
para foto na Capital após
participação na São Silvestre 

Hidroginástica para todas as idades

Os exercícios da
hidroginástica são

agradáveis,
 estimulantes

e eficazes

Associação na Corrida da Lua:
Em pé (dir. à esq.): Vera,

Eleonora, Tadão, Cidinha,
Márcio, Talita e  Wilson;
Agachados: Leomir, Luis,

Leandro e Moisés

Diferentemente de que muita gente pensa, a hidroginásti-
ca não é uma atividade só para a terceira idade. Ela é indicada 
a todas as pessoas, em qualquer idade, que buscam uma 
atividade prazerosa e 
desejam queimar calori-
as. Dentro da água, o 
indivíduo tem uma sen-
sação de redução no 
peso que permite que ele 
faça exercícios com 
mais facilidade e por um 
tempo maior.

Pessoas com pouco 
ou nenhum condiciona-
mento físico podem 
participar da aula porque praticamente 
não oferece impacto para os ossos e 
articulações ou riscos aos que prati-
cam. Normalmente praticada em gru-
pos e ao som de músicas agitadas, ela é 
bastante divertida e dinâmica. 

Os exercícios da hidroginástica são 
agradáveis, seguros, estimulantes e 
eficazes. Com opções de horários de 
terça a sexta-feira – manhã e tarde, as 
aulas são ministradas na Associação 
pelos profissionais Fábio e Wagner. 
Venha se exercitar com a gente!

A hidroginástica é reconhecida com 
umas das melhores atividades físicas 
para quem deseja atingir os mais 
variados objetivos: 

Condicionamento Físico
Fortalecimento muscular
Recuperação de lesões
Redução de peso
ou até mesmo um bom relaxamento
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Nos últimos anos, a Associação dos Servidores tem reali-
zadores amistosos dentro e fora de casa com equipes de São 
Paulo e Minas Gerais. E a última visita realizada pela ASPMC 
aconteceu em 6 de março, quando nosso time de sócios foi até 
Santos para enfrentar a Associação dos Funcionários da Cosipa.

Sempre num clima de confraternização, estes amistosos 
possuem dois momentos: o jogo e um animado churrasco. E 
não foi diferente em Santos. Acompanhando os sócios nesta 
viagem, o presidente Angelo Colombari agradeceu a cari-
nhosa recepção do clube santista e parabenizou mais uma 
vez nossos sócios por dar sequência neste projeto de “inter-
câmbio”.

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

ASPMC joga
em Santos
Time de sócios disputa amistoso

contra Cosipa na Baixada Santista

Galera da Associação faz uma selfie antes da viagem

Natação: Mergulhe nesta onda
Um dos esportes mais completos e 

recomendados, a natação proporciona 
desde a perda calórica e equilíbrio 
muscular até o auxílio na recuperação de 
lesões. A modalidade é indicada para 

pessoas de todas as idades e biótipos, e 
tem ainda mais benefícios a oferecer. 
Entre os benefícios:

Não tem impacto: é um esporte que 
não afeta as articulações, promove o 

relaxamento dos músculos e ajuda 
a aliviar a tensão muscular.

Proporciona equilíbrio 
muscular: a natação é uma das 
modalidades mais completas. Os 
movimentos realizados durante a 
atividade envolvem a maior parte 
dos músculos.

Melhora a capacidade 
aeróbica: como a natação exige 
muito da nossa respiração, o 
corpo requer uma grande 
quantidade de oxigênio.

Sócios representam nossas cores no litoral paulista

Sócios esbanjam alegria após o
término de mais uma aula de natação

Com aulas ministradas com muita 
atenção e cuidado pelos profissionais 
Fábio e Wagner, as aulas de natação na 
Associação dos Servidores acontecem 
de terça a sexta-feira em dois períodos. 
Mergulhe nessa onda e aproveite os 
benefícios desta modalidade.

Aulas de iniciação e outros níveis, de
acordo com a capacidade de cada aluno

A natação é um dos esportes mais completos 
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Como é comum em todas as artes 
marciais orientais, o Taekwondo exige 
grande disciplina, concentração e respei-
to dos seus praticantes, tornando essa 
modalidade indicada para crianças, 
jovens e adultos.

No caso das crianças, as aulas na 
Associação têm um foco diferenciado, 
como os movimentos fundamentais, as 
capacidades coordenativas, as habilida-
des básicas, noção de espaço, dentre 
outros componentes como a socialização 
sem discriminação de rendimento.

Ainda em relação às crianças, o ins-
trutor Joaquim Teixeira tem a responsa-
bilidade de não atribuir à modalidade 
uma forma de defesa pessoal a ser utili-
zada quando necessário, mas a prática 
que permite a vivência de experiências 
motoras diversificadas, bem como a 
própria promoção de saúde e qualidade 
de vida.

As aulas de taekwondo podem ser 
praticadas na ASPMC a partir dos sete 
anos. As opções de horários para crianças 
e adolescentes são: manhã (terça e quinta-
feira – das 9h às 10h) e à noite (segunda, 

quarta e sexta - das 18h30 às 19h30).
Adulto 
O taekwondo é uma modalidade que 

trabalha o corpo todo, além de ser uma 
excelente defesa pessoal. Nas aulas para 
jovens e adultos são passados exercícios 
de condicionamento físico, alongamen-
tos, exercícios de relaxamento, técnicas 
de ataque e defesa. As aulas para esta 
faixa etária acontecem em dois horários 
– 19h30 às 20h30 e 20h30 às 21h30, de 
segunda, quarta e sexta-feira. Participe!

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 20:00 às 21:30

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 9:00 às 10:00 (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 22:00
Sábado 07:00 às 12:00

3ª 20:00 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

4ª, 6ª e Sábado  17:00 às 22:00

5ª
Sábado

17:00
10:00

às
às

22:00
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, Prof. Moisés e Fábio 

Natação – Prof°. Fábio / Profº. Wagner

Dança de Salão – Instrutora Isabel

Ginástica Local, Aeróbica e Jump – Profª Daniela

Hidroginástica – Prof°. Fábio / Profº. Wagner

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

Taekwondo e os
benefícios para crianças

Aulas na ASPMC a partir dos seis anos com horários pela manhã
e à noite; Jovens e Adultos também têm vários opções de dias e horários

Instrutor Joaquim Teixeira: ensinamento
diferenciado para as crianças
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FlashFlashFlashFlashFlashFlash
Jan/Fev/Mar de 2016

Associados posam para a nossaAssociados posam para a nossa
câmera durante momentos decâmera durante momentos de

lazer e atividades no clubelazer e atividades no clube

Associados posam para a nossa
câmera durante momentos de

lazer e atividades no clube
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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
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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

Agnes Eventos e Viagens Agnes Eventos e Viagens Agnes Eventos e Viagens 
TURISMOTURISMOTURISMO

Informações: ASPMC - 3772-2626. Agnes - (19) 2512-3055 / 98817-7897 / 98170-2787 

Formas de pagamento: Convênio com ASPMC (desconto em folha, cheque e cartão de crédito)

Não-sócios também podem comprar os pacotes.

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 

Inclusos: café da manhã, almoço e jantar Inclusos: ônibus, café da manhã,

almoço e jantar no sábado e café da manhã no Domingo

Inclusos: ônibus e almoço no navio
Hotel Fazenda Serra Verde 

Inclusos: Ônibus, café da manhã, almoço e jantar

8 a 10 de julho

6 a 8 de maio

11 de Junho

13 e 14 de agosto

Thermas de Ubatã - Uberaba (MG)Thermas de Ubatã - Uberaba (MG)Thermas de Ubatã - Uberaba (MG) Compras em Ibitinga e JaúCompras em Ibitinga e JaúCompras em Ibitinga e Jaú

Passeio de Eclusa em Barra BonitaPasseio de Eclusa em Barra BonitaPasseio de Eclusa em Barra Bonita Festa Julina em Pouso Alto (MG)Festa Julina em Pouso Alto (MG)Festa Julina em Pouso Alto (MG)

Com hospedagem no Tutti Resort
Inclusos: Ônibus, café da manhã, almoço e jantar,

com direito a chope, refrigerante e suco
de maquinas durante as refeições

Com hospedagem no Portobello Resort

Saída de Guarulhos (incluso passagem aérea, transfer,

café da manhã e jantar). Últimas vagas. Garanta já o seu!

18 a 24 de novembro

14 a 16 de Outubro

Thermas dos Laranjais - OlímpiaThermas dos Laranjais - OlímpiaThermas dos Laranjais - Olímpia

Porto Seguro (BA)Porto Seguro (BA)Porto Seguro (BA)
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