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uitos de vocês ainda devem 
se lembrar bem do que é o 
efeito devastador da infla-
ção, do poder de corrosão do 

dinheiro. E o que pensávamos que era 
coisa do passado infelizmente está de 
volta. Hoje o dragão da inflação mostra 
uma ponta de sua face em todos os seto-
res do comércio e dos serviços: nas 
feiras livres, o preço de hoje não é o 
mesmo de amanhã; na compra de pro-
dutos, a remarcação está de volta.

E pensar que vivemos um bom 
período com os preços controlados pelo 
mercado, pelas leis de oferta e procura. 
No entanto, a má gestão pública federal 
desandou a economia e a irresponsabi-
lidade trouxe de volta a inflação, que 
exigirá agora um rigor muito maior 
para conter o desajuste que nos atinge a 
todos.

Outro exemplo preocupante é o 
valor dos convênios médicos. Está na 
estratosfera e subindo cada vez mais, 
por uma série de motivos. É claro que é 
preciso ser especialista para dar uma 
opinião mais abalizada, mas com inter-
ferências governamentais no setor e a 
exigência de determinadas coberturas, 
ao mesmo tempo em que há ganância 

dos empresários do setor, acabou-se 
por chegar a preços que não cabem 
no bolso de muita gente. E se querem 
notícia ruim, temos uma: o preço dos 
convênios médicos vai subir mais 
ainda, o que significa que as pessoas 
terão, agora, que procurar serviços 
públicos de saúde. Que já estão 
sobrecarregados, diga-se de passa-
gem.

A situação não está fácil para 
ninguém. Temos uma crise econômi-
ca mundial de nível médio e que pode-
ria ter pouquíssima influência no 
Brasil. Mas onde está o problema, 
então? Está na política. Sim, porque 
esta série de escândalos e a avalanche 
de casos apurados de corrupção 
fizeram com que o nosso país fosse 
rebaixado pelas agências internacio-
nais de economia. Rebaixar quer 
dizer reduzir o nível de confiabilida-
de. E você investiria em um país que 
não controla suas contas, gasta mais 
do que arrecada e quer dinheiro 
emprestado? Investidor é aquela 
pessoa que aplica seu dinheiro na 
esperança de vê-lo retornar com bons 
juros e lucros. Logo, não é por aqui.

Serão necessárias medidas duras 
para reverter esse quadro e todos 
sairão perdendo. Esperamos por 
exemplos de firmeza das autoridades 
econômicas e apoio da classe políti-
ca. Promessas sem ação de nada 
adiantam. É preciso seriedade. 

Quero aproveitar para dizer que 
esta crise toda nos atinge na 
ASPMC. Todos os custos de manu-
tenção subiram e estamos acompa-
nhando e avaliando item por item. Já 
sabemos que será necessário aplicar 
um reajuste nas mensalidades, mas 
esperamos que seja o menor possí-
vel. Em breve voltaremos ao assunto 
e esperamos a compreensão de 
todos.

M
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A Associação dos Servidores Públi-
cos  Munic ipa i s  de  Campinas  
(ASPMC), em conjunto com a 
ASPCamp e o Sindicato dos Trabalha-
dores do Serviço Público Municipal, 
garantiu o direito de vários servidores 
municipais aposentados. O grupo este-
ve em audiência na Prefeitura para 
cobrar ação do prefeito Jonas Donizette 
contra uma medida do Camprev (Insti-
tuto de Previdência Social de Campi-
nas) que vinha atingido os aposentados. 
No encontro, representada pelo Secre-
tário de Relações Institucionais, Wan-
derley de Almeida, a Prefeitura se com-
prometeu a atender a reivindicação e 
normalizar os vencimentos pleiteados a 
partir do próximo pagamento em 30 de 
junho.

Presente na reunião no Palácio dos 
Jequitibás, ao lado dos representantes 
das outras entidades, o presidente da 
ASPMC, Angelo Colombari, informou 
que a Administração Municipal garan-
tiu que não haverá mais cortes dos adi-
cionais daqueles que recebem abaixo 
do teto salarial do prefeito. “Comprova-
mos que o Camprev não vinha cumprin-
do um compromisso assumido pelo 
prefeito Jonas no início de seu mandato. 
A Prefeitura reconheceu a legitimidade 
da nossa reivindicação e se comprome-
teu a restabelecer os pagamentos destes 
adicionais a partir de junho. Estaremos 
atentos”, comemorou Colombari. O 

presidente do Camprev, Dr. Campos, 
também participou da reunião na Prefei-
tura. 

Entenda o caso: em resumo, o pro-
blema em questão se refere à redução de 
adicionais por tempo de serviço (ATS). 
Tal discussão é antiga e outras adminis-
trações tentaram reduzir estes benefíci-
os cumulativos. 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 os graves prejuí-
zos aos servidores.

Depois de um amplo levantamen-
to, uma das saídas encontradas pela 
atual Administração foi reduzir o adi-
cional por tempo de serviço apenas 

Associação dos Servidores, em conjunto com Sindicato e ASPCamp,
garante volta de adicionais por tempo de serviço para aposentados

dos servidores que, ao mesmo tempo, 
recebessem o adicional cumulativo e 
estavam acima do teto de salários cor-
respondente ao subsídio do Prefeito, 
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 enquadravam no cri-
tério citado. “No requerimento apre-
sentado à Prefeitura, demos exemplos 
de alguns casos de aposentados em 
situação de vulnerabilidade e que foram 
muito prejudicados com a inesperada 
diminuição da verba salarial recebida 
há décadas. Felizmente conseguimos a 
garantia do restabelecimento de seus 
direitos”, destacou Colombari.

Prefeitura atende
reivindicação da ASPMC

Angelo Colombari e outros representantes de entidades se reuniram com o presidente
do Camprev e o Secretário Wanderley de Almeida, que representou o prefeito Jonas
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Convidados pelo Camprev, o presi-
dente da ASPMC, Angelo Colombari, e 
outros membros da nossa diretoria 
visitaram, no dia 31 de maio, o canteiro 
de obras da nova sede do Instituto de 
Previdência Social de Campinas, no 
Parque Itália. 

A comitiva, que também foi com-
posta por diretores e conselheiros do 
Camprev e representantes dos aposen-
tados, acompanhou o andamento da 
fase atual de construção do edifício que 
abrigará a sede própria do Instituto. O 
projeto contempla prédio de oito pavi-
mentos que está sendo construído em 

Fone:
3234-0513

local estratégico, com área verde, espa-
ço de lazer e conhecimento para bene-
ficiários do Camprev. O terreno fica 
localizado à Rua Pastor Cícero Canuto 
de Lima, no Parque Itália.

A futura sede irá oferecer o conforto 
necessário aos profissionais que desem-
penham suas funções e, principalmente, 
aos beneficiários que necessitam dos 
seus serviços. A previsão de conclusão 
da obra é para o primeiro trimestre de 
2017. “A nova sede proporcionará 
melhorias no atendimento e na atenção 
com os servidores aposentados e pensio-
nistas”, destaca Angelo Colombari.

Aos 79 anos, a aposentada Maria 
Lúcia Pinto Moreira é 1ª Secretária da 
ASPMC. Em sua primeira experiência 
em cargo diretivo na Associação, ela 
exerce com responsabilidade sua fun-
ção de auxiliar os demais membros da 
diretoria e substituir a Secretária Geral 
em suas ausências e impedimentos.

Mãe de Valmir e Francisco, Maria 
Lúcia tem oito netos e três bisnetos. 
Entre seus primeiros empregos estão o 
trabalho de cozinheira na residência do 
Sr. Roberto Chiminazzo e mais seis 
anos no hospital da PUC Campinas. 
Seu início na vida pública aconteceu 
em 20 de janeiro de 1985, quando come-
çou a trabalhar no Hospital Mário Gatti 
como ajudante de cozinha. Trabalhou 
ainda como cozinheira, mas onze anos 
depois, com o marido muito adoentado, 
precisou se aposentar precocemente 
para cuidar dele.

ASPMC
Sempre muito atenciosa e simpáti-

ca, Maria Lúcia fala com carinho da 
ASPMC. Se tornou sócia há quase dez 
anos e desde então participa sempre 
que pode dos principais eventos da 
entidade. Na sua opinião, os servidores 
públicos e seus familiares deveriam 
aproveitar mais os benefícios e as ativi-
dades esportivas e sociais oferecidas 
pela Associação. 

Ela acredita que o número de frequen-
tadores no clube também aumentará 
quando as linhas de ônibus tiverem 
pontos de parada mais próximos de nossa 
sede. Maria Lúcia destaca a academia, o 
parque aquático e as centenas de convêni-
os como os principais benefícios para os 
sócios da ASPMC.

Conheça seu diretorAssociação visita obras
da nova sede do Camprev

Presidente
Angelo Colombari
e outros membros da
diretoria da ASPMC
visitam o canteiro de
obras do Camprev

Dr. Campos,
presidente do

Camprev, e
Angelo Colombari
nas obras da nova

sede do Instituto 

Na compra de um
Óculos Multifocal

Ganhe um Óculos de Sol!!

Consertos em óculos nacionais e importados
Soldas - Hastes - Acessórios em geral

Fone:
3234-0513

 CLÍNICA DOS ÓCULOS

Av. Dr. Campos Sales, 784 - Centro - CEP 13010-081 - Campinas - SP

Foto meramente
ilustrativa

Ó T I C A

Maria Lúcia
Pinto Moreira

1ª Secretaria
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O Arraial da Associação está de volta. A nossa 
tradicional Festa Julina neste ano será no dia 2 de 
julho (sábado), das 16h às 22h, na quadra coberta 
da ASPMC. Você não pode perder! Traga sua 
família e venha curtir uma festa caipira muito 
animada, com barracas de comidas típicas, as 
conhecidas brincadeiras caipiras, como pesca e 
argolas, e muito mais. Mais uma vez teremos 
pipoca e quentão grátis para todos os convidados.

Além da apresentação de quadrilha, teremos 
também cama elástica e piscina de bolinhas 
para a garotada se divertir. Entrada franca. 
Não perca!

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

Arraial da ASPMC
das 16h às 22h

Na CozinhaNa CozinhaNa Cozinha

Bolo de Paçoca

Massa:
3 ovos; 1/2 xícara de óleo; 
1 xícara de leite, 1 xícara e 
meia de açúcar; 1 xícara 
de paçoca; 2 xícaras de 
farinha de trigo e 1 colher (sopa) de fermento
Cobertura:
1 lata de leite condensado; 200 g de doce de leite; 1 colher (sopa) 
rasa de manteiga; 2 paçocas esfareladas e 3 paçocas esfareladas 
para enfeitar

Modo de preparo
Massa:
Bata tudo no liquidificador
Coloque em forma untada e enfarinhada
Asse em forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos, ou até 
dourar
Após frio, desenforme e coloque a cobertura
Cobertura:
Leve os ingredientes ao fogo baixo, mexendo sem parar, até atingir 
o ponto de brigadeiro mole
Coloque sobre o bolo e adicione as 3 paçocas esfareladas por cima

Dia 2 de julho:
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As pessoas que solicitam libera-
ção para a prática de atividade física 
devem ser avaliadas por um médico. 
O Conselho Federal de Medicina 
alerta que estava avaliação é impor-
tante, seja para quem pratica ativida-
de física competitiva ou recreativa. 
Mediante a ele o médico poderá iden-
tificar patologias de base; alguma 
alteração, como hipertensão arterial, 
ou alguma outra doença que possa ser 
diagnosticada pelo exame médico ou 
exames complementares.

 Com esta recomendação e obriga-
toriedade, a Secretaria de Esportes da 
Associação reforça e comunica que 
não permitirá que os associados pra-
tiquem atividades físicas, competiti-
vas ou recreativas, sem a apresenta-
ção do exame médico. 

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: ABRIL/MAIO/JUNHO 2016

Ampara Apostolo dos Santos
Antonio Carlos Mussato

Antonio Sebastião Cavalcante
Aparecido dos Santos

Elza Maria Souza
Euripedes dos Santos Barbosa
Ivete Joana Bortolozo Scabello

Joel Rodrigues Borba
José Carlos Custodio

José Manoel Rodrigues Nunes
Laercio da Cruz

José Pecchia
José Vanderlei Ventura

Luiz Carlos Derigo
Maria Tereza Oliveira Juliano  

Nogi Escobar
Olivaldo Camilotti

Paulo Roberto Gomes Heleno
Ricardo Alves Coelho
Vera Lucia Clemente

Weslley Eduardo Beraldo Almeida

O Departamento de Esportes da 
ASPMC lembra ainda de 
dois detalhes impor-
tantes: primeiro, o 
exame médico tem 
que ser laudado por 
um profissional de 
medicina (com CRM e 
data), confirmando que o 
sócio (paciente) esteja apto a praticar 
atividades físicas. Segundo, o associ-
ado precisa ficar atento a vigência de 
seu exame, que tem validade de 12 meses. 
A data de validade do exame constará 
no cartão entregue pela Secretaria de 
Esportes liberando a participação nas 
modalidades do clube.

Para fazer o exame, o associado 
tem duas alternativas: procurar seu 
médico particular ou da rede pública 

de saúde, ou realizar na própria Asso-
ciação o eletrocardiograma, que é 
posteriormente laudado por um pro-
fissional de medicina.

Eletrocardiograma na ASPMC
Para quem optar pelo eletrocardi-

ograma na Associação, o atendimen-
to é realizado aos sábados, das 10h às 
12h, no prédio ao lado da Administra-
ção do clube. O valor da taxa é de R$ 
45,00 (pagamento na Secretaria).

Comunicado

Comunicamos aos nossos associados que 
a Bucal Help Plano Odontológico passou 
para São Francisco Odontologia e que as 

novas carteirinhas já estão disponíveis 
na Secretaria da ASPMC.

Exame médico é obrigatório para
a prática de atividades físicas

Associação recorda aos associados a necessidade do
laudo médico e de sua renovação a cada 12 meses

 - Plano Odontológico -



Há vários anos participando direta-
mente do crescimento da ASPMC, Adal-
berto Louro é o atual 2º vice-presidente 
da entidade. Atuante, Louro está sempre 
à disposição para auxiliar os demais 
membros da diretoria, bem como substi-
tuir o 1º vice quando necessário, confor-
me prevê o estatuto da Associação.

Começou no funcionalismo público 
de Campinas em 1974, quando traba-
lhou como motorista no Deti (Departa-
mento de Transportes Interno). Em 82 
atuou como encarregado na Administra-
ção Regional 11. Nos 30 anos seguintes 
acumulou experiências como encarre-
gado e coordenador no DAE (Departa-
mento de Água e Esgoto) e no Deti. De 
2004 a 2008 também foi sub-prefeito do 
Distrito de Nova Aparecida. Em 2013 
veio a merecida aposentadoria.

Louro está casado com a esposa 
Fátima há 35 anos. Pai de Fabiana, que é 
casada com Anderson, ele é avô do 
pequeno Marco Antônio, de quatro 
anos.

ASPMC
A ASPMC faz parte da história de 

vida de Adalberto Louro. Afinal, são 
quase 40 anos como associado. Ele 
recorda que começou a frequentar a 
Associação em 1978, quando a entidade 
tinha apenas um campo de futebol e 
outro de bocha. “A gente carpia o campo 
no sábado para poder jogar bola no 
domingo”, conta.

Em 82 já fazia parte da diretoria da 
entidade, onde exerceu alguns cargos ao 
logo do tempo, entre eles o de tesoureiro 
na gestão passada. Atualmente como 2º 
vice-presidente, Louro, de 63 anos, olha 
para trás e vê a grande evolução da 
Associação, que hoje oferece uma ótima 
estrutura para lazer e práticas esportivas.

07Abr/Mai/Jun de 2016

Conheça seu diretor

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 dos Servidores, com urgência, para tratar de assunto de seu 
interesse, referente às ações judiciais patrocinadas em face da Prefeitura 
Municipal de Campinas e/ou Camprev:

Contatar a assessoria jurídica da ASPMC, através do Escritório Caricchio, 
Oliveira e Boselli de Souza Advogados Associados (F: 3233-6077 / 3232-8643, 
end.: Rua Tiradentes, 289, 8º andar, cjtos 83/84, bairro Guanabara, Campinas). 
Plantões na ASPMC às sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

2º Vice-presidente

URGENTE
Convocação de Associados

- Adrião de Almeida Monteiro Neto                            CPF: 121.654.508-10
- Maria Eufrosina de Souza Haddad                            CPF: 051.931.098-53
- Anésia Magalhães Giacondino                                      CPF: 754.256.298-34
- Maria Apparecida Moreira Dias                                   CPF: 021.914.318-87
- Maria Lucia Morgado                                                 CPF: 035.875.668-52
- Benedita Sônia Simon Nogueira Almeida                    CPF: 021.045.398-20
- Claudia Calil                                                                  CPF: 326.068.268-68
- Maria Aparecida Gregório                                          CPF: 068.909.168-08
- Alberto Guimarães                                                         CPF: 188.938.489-53 
- Luiz Cláudio Garcia Calixtre                                        CPF: 017.003.348-16
- Judite Morad Bley                                                          CPF: 819.889.408-00

Plantões do Departamento Jurídico
A ASPMC conta com um Departamento Jurídico competente para atender seus 

associados, com plantões de segunda a sábado, em nossa sede. Confira os horários:
Área Civel e Direito de Família: Dra. Hemerciani Welkia Lorca Cabral. 

Plantões: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e aos sábados, das 9h às 13h.
Área Administrativa, Estatutária e Constitucional: Dr. Carlos Eduardo de 

Oliveira e Dr. Luiz Henrique Boseli de Souza. Plantões às sextas-feiras: 9h às 12h e 
14h às 18h.

Adalberto Louro
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Os sócios nascidos em março e abril cantaram parabéns na tradicional Festa dos 
Aniversariantes da Associação. O encontro realizado no mês de abril ofereceu um 

delicioso café da manhã para os associados aniversariantes e seus convidados.
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Encontrar motivação para malhar no 
inverno é realmente difícil, mas não 
impossível. Considerando o aumento das 
tentações alimentares associadas à 
preguiça, que não hesita em aparecer 
assim que as temperaturas caem, ganhar 
peso nessa época se torna fácil. A solução 
é então se esforçar para superar esses 
obstáculos e manter a rotina de exer-

Aulas especiais para
aquecer seu inverno
Xô preguiça! No período mais frio do ano, Associação oferece
atividades físicas para crianças e adultos, de terça à sexta-feira

TERÇA

8h15 (Adulto)

16h (Adulto)

Exercícios de

fortalecimento

e alongamento

QUARTA

9h (Infantil)

10h (Adulto)

15h (Infantil)

16h (Adulto)

Atividades lúdicas, com bola e

recreação esportiva (Infantil)

Caminhada, corrida e abdominal (Adultos)

QUINTA

8h30 (Adulto)

16h (Adulto)

Exercícios de

fortalecimento

e alongamento

SEXTA

9h (Infantil)

10h (Adulto)

15h (Infantil)

16h (Adulto)

Atividades lúdicas, com bola e

recreação esportiva (Infantil)

Caminhada, corrida e abdominal (Adultos)

cícios em dia. Afinal, os benefícios da 
atividade física durante o período mais 
frio do ano não são diferentes dos 
benefícios da prática durante as outras 
estações do ano.

Pensando nisso, com a paralisação da 
natação e hidroginástica no clube em 
razão do frio, a Associação tem realizado 
todos os anos as Aulas de Inverno. Sob a 
orientação dos instrutores Fábio Ferreira e 
Wagner Barbosa, são diversas atividades 
para movimentar crianças (acima de 7 
anos) e adultos em nossa sede. As aulas já 

começaram e vêm sendo realizadas entre 
terça e sexta-feira nos períodos da manhã 
e tarde (veja o quadro abaixo). Aos 
sábados, na Secretaria de Esportes, o 
instrutor Fábio dá dicas de atividades 
esportivas para os associados.

Venha se exercitar com a gente. Para 
quem não apresentou ainda, traga seu 
exame cardiológico ao Departamento de 
Esportes e faça sua inscrição. Informa-
ções na Secretaria de Esportes. Vamos 
superar a preguiça e manter a boa forma 
também nos dias frios!
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A equipe de atletismo da ASPMC 
segue participando das principais 
corridas e provas de Campinas. A 
última participação de nossos atletas 
foi na Meia Maratona Pague Menos, 
realizada nas principais ruas e aveni-
das da cidade, em 12 de junho.

Antes desta prova, nossa equipe 

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

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 17:00
Sábado 09:00 às 16:00

Domingo 09:00 às 16:00

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

Atletismo da
ASPMC em alta

já havia representado a Associação 
na Corrida Oba, em abril, e na Corri-
da Mais Vida 3M Boldrini, ocorrida 
em maio. O presidente Angelo 
Colombari parabeniza mais uma 
vez nossos atletas pela disposição e 
prazer em defender as cores da 
ASPMC.

Associação na Corrida Oba: Talita, Wilson, Eleonora, Edimir,
Marcio, Vera, Leomir, Luiz Carlos, Aparecida e Tadao

 Atletas da ASPMC na Corrida Mais Vida 3M Boldrini
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A equipe da ASPMC busca uma vaga 
na semifinal do Campeonato Sessentão 
da Linfurc (Liga Independente de Futebol 
da Região de Campinas). Classificado 
para a 2ª fase, o time está no Grupo C, ao 
lado de Bela Vista, Grenasa e Recreativo. 
Os dois melhores de cada grupo garantem 
vaga para as semifinais da competição, 
que teve início em março.

Na estreia da 2ª fase, os Servidores 
saíram perdendo por 4 a 0, mas foram 
buscar um empate heroico por 4 a 4 
diante do Bela Vista. O último jogo desta 
etapa está marcado para 26 de junho 
contra o Grenasa. Ficaremos na torcida 
por mais um ótimo desempenho de nos-
sos atletas na Linfurc. 

Num confronto disputado, a equipe 
sub-17 da ASPMC se despediu do 8º 
Campeonato Municipal de Futebol de 
Base, no dia 11 de junho. No duelo váli-
do pela semifinal da competição, os 

O time sub-16 da Associação dos 
Servidores busca o bicampeonato na 
Liga Campineira de Futebol. Campeã 
de 2015, a equipe disputará a final deste 
ano contra o ótimo time do CR Flamen-
go, que na primeira fase teve 100% de 
aproveitamento. A decisão acontece no 
final de junho.

Na semifinal disputada em melhor 
de dois jogos, os Servidores não deram 
chance ao adversário e golearam o 
Brazukas FC por 5 a 0 e 6 a 2. Na próxi-
ma edição da revista, publicaremos o 
resultado da grande final.

Sessentão disputa a 2ª fase da Linfurc

Sub-17 fica entre os quatro melhores

Sub-16 na
final da Liga

Servidores perderam, por 1 a 0, para o 
Cofa, no campo do São Bernardo. A 
diretoria da Associação parabeniza nos-
sos atletas pela garra demonstrada em 
campo.  

Aprenda vários ritmos
na Dança de Salão
Venha aprender vários ritmos com as aulas de 

Dança de Salão da ASPMC. As aulas são 
orientadas pela instrutora Isabel às terças-feiras, 

das 20h às 21h30, e aos sábados, das 8h30 às 10h30.
Você irá aprender a dançar forró, sertanejo 

universitário, samba-rock, gafieira, dança de salão 
sequencial e muito mais. Participe!
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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

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 

Seja sócio da Associação dos Servidores

Telefone ASPMC: 3772-2626

Modalidades Esportivas

Academia
Mais de 130 convênios

Piscinas
Quadra Poliesportiva

Salão de Jogos
Eventos Sociais

Departamento Jurídico

Sauna
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