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governo do presidente Temer 
pretende fazer duas mudan-
ças preocupantes na vida 
das pessoas. A primeira é a 

reforma trabalhista e a outra a 
reforma previdenciária. Sobre a tra-
balhista, ele sancionou nos últimos 
dias uma lei que permite a terceiriza-
ção das atividades em uma empresa, 
inclusive as atividades-fim, ou seja, 
se alguém abre uma oficina mecâni-
ca, ele não precisa ter mecânicos, 
pode contratar terceirizados. Parece 
que não é uma boa alternativa e, com 
certeza, as autoridades federais não 
conversaram com os setores ligados 
ao assunto.

Mas o que quero comentar 
mesmo é sobre a reforma previden-
ciária. Como todos já devem ter visto 
pelo noticiário, a proposta é ampliar a 
quantidade de anos trabalhados, esta-
belecer uma idade mínima para apo-
sentar e baixar o valor da aposentado-
ria. Em princípio, estavam incluídos 
também servidores estaduais. Já 
tinham tirado algumas categorias, 
para não enfrentar forte resistência. 
Pouco adiantou. No Congresso, a 

reação da base de apoio governa-
mental não gostou nada e avisou que 
seria difícil aprovar dessa forma. 
Temer tirou os servidores e deixou 
para cada estado resolver. Sobrou, 
então, para os trabalhadores da 
iniciativa privada.

Quero lembrar que os servido-
res públicos municipais de Campi-
nas contam com um sistema pró-
prio de previdência, o Camprev. Se 
compararmos com o que se faz na 
previdência geral do país, o nosso 
é um exemplo, é um paraíso. Tem 
fundo de caixa, enfim, não temos 
nada a reclamar. Mas por que o 
nosso dá certo e o sistema previ-
denciário nacional não? Há uma 
série de fatores, dentre os quais a 
retirada de dinheiro para paga-
mento de coisas não ligadas aos 
trabalhadores que contribuíram 
para o caixa da previdência. 
Assim, não dá certo mesmo.

O pior mesmo é que esta nova 
reforma tem tudo pra dar errado. 
Vai penalizar os trabalhadores, 
impor regras mais duras, manterá 
castas intocáveis recebendo apo-
sentadorias integrais enquanto a 
maioria não. Além de tudo, o 
governo ainda pode sofrer uma 
derrota se não fizer novas conces-
sões. E cada vez que ele mexer 
mais ainda, provocará mais dis-
córdia.

Parece que os políticos estão 
demorando para entender que 
hoje, mais do que nunca, é preciso 
respeitar a vontade dos eleitores e 
da população. Na medida em que 
não conversam, não discutem e 
assumem para si as decisões, estão 
correndo sério risco de atrapalhar 
e não de resolver.

O
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O Instituto de Previdência Social 
do Município de Campinas (Cam-
prev) alerta os beneficiários para se 
precaverem de estelionatários que 
tentam aplicar golpes por meio de 
contatos telefônicos ou correspondên-
cias endereçadas aos aposentados. 
Esse tipo de fraude não é recente, mas 
ultimamente sua incidência tem cha-
mado a atenção. A orientação, nesses 
casos, é para não ligar no telefone 
informado, não fornecer nenhum 
dado, não fazer nenhum depósito soli-
citado pelos estelionatários e entrar 
em contato com a Polícia Civil com 
urgência.

Segundo os relatos recentes, os 
estelionatários encaminham corres-
pondência e se identificam como fun-
cionários do 1º Cartório de Precatório 
de São Paulo. De posse dos dados do 
beneficiário, afirmam que ele possui 
uma quantia a receber dos planos da 
(Capemi, Caixa de Pecúlios, Gboex, 
Montepio, Mongeral, PreviOuro), 
referente à ação pública coletiva inde-
nizatória. Geralmente uma quantia 
alta, proveniente de uma ação antiga 
das seguradoras que estava bloqueada 
na Justiça, com valores depositados 
em juízo, com data anterior ao ano de 
2005.

A partir daí acontece a tentativa de 
extorsão. Os fraudadores informam 
que, para que montante seja liberado, 

GOLPE: Aposentados são
vítimas de estelionatários

Para evitar que vítimas caiam no golpe, é necessário ficar atento às
mensagens que recebem e buscar informações adicionais, alerta Camprev

o beneficiário deve fazer o agenda-
mento prévio pelo telefone, depositar 
um determinado valor na conta infor-
mada - custas do processo - para ter a 
liberação da indenização e compare-
cer junto ao cartório para o devido 
resgate, com urgência. Caso contrário, 
o cidadão corre o risco de perder o 
direito de receber o dinheiro.

Em episódio recente, denunciado 
ao Camprev, um aposentado recebeu a 
notificação, pelos Correios, de uma 
pessoa identificada como José Rober-
to Analgua Leite, um suposto Diretor 
de serviço do 1º cartório da Comarca 
de São Paulo.

IMPORTANTE
É importante que os beneficiários 

do Instituto fiquem atentos e não confi-
em em pessoas, correspondências ou 
ligações que prometem apressar anda-
mento de processos previdenciários, 
liberar valores atrasados, entre outras 
facilidades. Os estelionatários sempre 
se utilizam desse tipo de argumento 
para enganar as pessoas. Nesses casos, 
o beneficiário deve registrar a ocorrên-
cia na delegacia de polícia mais próxi-
ma. Para isso, deve levar cópia da 
correspondência, como o nome e tele-
fone, para auxiliar as investigações da 
Polícia Civil.

Mais uma vez, a orientação é entrar 
em contato com a Polícia Civil, infor-
mando o nome e o telefone usados 
pelo fraudador no contato.

                        (Fonte: Camprev)
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Os associados nascidos em janeiro 
e fevereiro puderam comemorar mais 
um ano de vida na Festa dos Aniver-
sariantes da ASPMC. Sempre com 
direito a um delicioso café da manhã 
e bolo, a próxima festa está prevista 

para o final do mês de abril (aniversa-
riantes de março e abril). A festa é 
gratuita para os sócios e seus convi-
dados, mas é preciso confirmar a 
participação com antecedência pelo 
telefone 3772-2626.

Festa dosFesta dos
AniversariantesAniversariantes

Festa dos
Aniversariantes
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A Associação está formalizando 
convênio com um nutricionista do 
esporte e disponibilizará ao mesmo uma 
sala, às terças-feiras das 15h às 19h, para 
que os associados possam ser atendidos 
com maior conforto. A consulta terá um 
valor diferenciado para os associados e 
o agendamento deverá ser feito direta-
mente com o nutricionista Reinaldo, 
pelo telefone/WhatsApp (19) 99537-
3152. O serviço é voltado principal-
mente para aqueles que praticam ativi-
dades físicas, mas também pode ser 
utilizado pelos associados que não pra-
ticam esporte, mas desejam orientação 
nutricional.

É recomendável aos esportistas pro-
curarem um nutricionista esportivo por-
que uma alimentação correta é um fator 
imprescindível para qualquer atleta que 
busca a excelência na prática de exercí-
cios físicos. Os alimentos, quando cor-
retamente consumidos, geram energia 
durante todo o treino e auxiliam no pro-

cesso de recuperação pós-treino.
O planejamento alimentar deve se 

adaptar à modalidade esportiva e às 
características físicas de cada um, respe-
itando sua rotina diária e horários de 
treino. A avaliação física para determi-
nar a porcentagem de gordura também é 
realizada em todas as consultas para 
melhorar o acompanhamento dos resul-

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

tados obtidos.
O nutricionista prestará orientação de 

reeducação alimentar e irá elaborar plano 
alimentar personalizado. O atendimento 
visa ajudar os associados em seus objeti-
vos, como melhor rendimento nas ativi-
dades físicas, emagrecimento, ganho de 
massa muscular e melhora na qualidade 
de vida.

Jan/Fev/Mar de 2017

Convênio da ASPMC com nutricionista esportivo
Com valor diferenciado para os associados, sala será disponibilizada

em nossa sede para atendimento às terças-feiras, das 15h às 19h
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FlashFlashFlashFlashFlashFlash
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

Jan/Fev/Mar de 2017
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Você sabe o que o forró, o samba, o 
rock e o sertanejo têm em comum? 
Estes gêneros musicais podem ser 
bem diferentes, mas, pra quem pratica 
dança de salão, todos eles são delicio-
sos para dançar a dois. Se ficou inte-
ressado, junte-se aos sócios que parti-
cipam da dança de salão na Associa-
ção. Dançar é uma ótima atividade 
física e ainda uma forma muito diver-
tida de conhecer gente nova. 

As aulas são as terças-feiras, das 
19h30 às 21h30, e aos sábados, das 

Jan/Fev/Mar de 2017

Aos 47 anos, Marcos Alberto de 
Souza é vice-presidente do Conselho 
Fiscal da ASPMC. Entre algumas de 
suas funções, ao lado dos demais 
membros do Conselho, estão: dar 
parecer sobre o balanço do exercício 
financeiro e o orçamento da Associa-
ção; opinar sobre as despesas ordiná-
rias e extraordinárias, balancetes men-
sais e balanço anual, em suas reuniões 
mensais, bem como a sua respectiva 
aprovação.

Há 20 anos, após passar em con-
curso público, Marcos ingressou na 
Emdec como agente de trânsito. 
Fazendo carreira no setor, ele já foi 
também encarregado de departamen-
to e hoje é supervisor administrativo, 
função que ocupa há nove anos.

Casado há 23 anos com Márcia, 
Marcos é pai de Muryllo, de 20.

ASPMC
Em julho deste ano, Marcos com-

pletará 20 anos como associado. É a 
terceira vez consecutiva que integra o 
Conselho Fiscal da ASPMC. Marcos é 
um diretor atuante e participativo na 
vida do clube. Sua família também 
sempre usufruiu as atividades da Asso-
ciação. O filho, por exemplo, treinou 
taekwondo por oito anos com o mestre 
Joaquim e se tornou faixa preta da 
modalidade.

Além de participar dos eventos 
promovidos pela Associação, Marcos 
frequenta a academia e joga pelo Real 
Servidores, equipe formada por sóci-
os da ASPMC. Por conta disso, ele 
conta que comparece ao clube, no 
mínimo, quatro vezes por semana. 

Conheça seu diretor Dança de salão:
aprenda vários ritmos

Marcos Alberto
de Souza

Vice-presidente do Conselho Fiscal

8h30 às 10h30, com a instrutora Isa-
bel. Prazerosa, a dança é um exercício 
completo, que trabalha todas as partes 
do corpo. Além do exercício físico, a 
dança de salão também conta com uma 
grande interação social. Ou seja, quem 
tem o hábito de dançar acaba conhecen-
do mais gente e, consequentemente, 
fazendo amigos.

Venha dançar vários ritmos na 
Associação, como forró, sertanejo 
universitário, samba-rock e muitos 
outros. Faça parte desta turma!
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Duas partidas amistosas marcaram 
a reabertura do campo da ASPMC 
para a temporada 2017. O local ficou 
inativo por cerca de três meses para 

As equipes adultas 
dos Servidores come-
çaram com o pé direito 
nos campeonatos da 
Linfurc (Liga Indepen-
dente de Futebol da 
Região de Campinas) 
na temporada 2017. O 
time hipermaster (aci-
ma de 50 anos) goleou 
o Boca Junior, por 7 a 0, 
fora de casa. Também 
com um placar arrasa-
dor, o Sessentão da ASPMC ven-
ceu, por 6 a 1, o Boca Júnior, em 
nosso campo.

Com 13 rodadas, a primeira fase 
dos campeonatos termina no dia 18 

Campo é reaberto para
a temporada 2017

manutenção do gramado, que ficou 
mais uma vez um “tapete”. Os jogos 
foram realizados no dia 12 de março e 
contou com três equipes dos Servido-

res e um time convidado – Alinhados. 
Na semana seguinte, o nosso gramado 
voltou a receber jogos oficiais das 
competições pela Associação. 

Sessentão e Hipermaster
estreiam com goleada na Linfurc

de junho. Fica a torcida para que 
nossas equipes repitam as boas 
participações nas edições anterio-
res e possam lutar mais uma vez por 
títulos.

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 DE 2017

ALCIDES JOÃO DO NASCIMENTO
ALDIR ALEM DA SILVA

       ARYEL HENRIQUE TAVARES DE SOUZA
CELUTA RODRIGUES DE SOUZA

CLAUDINEI GERIMONTE
DIRCE AMARAL DE FREITAS

DOMINGOS ZANESCO DOS SANTOS
ELIOENAI NOGUEIRA AMARO

LAZARA SEBASTIANA DE DANIELI
LAZARO ANTONIO DOS SANTOS       

LUIZA NASCIMENTO
LUIZ GONZAGA SOARES

MARIA HELENA ANTONIO CARDOSO
MARIA SOCORRO TOMÁS B. DA SILVA

NADIR VICENTE DA SILVA BERLING
ORLANDO MENDES DE OLIVEIRA

RAFAEL BOBLIANO
ROSALINA FRANCELINO GARÇON
SEVERINO DAMIÃO DOS SANTOS

SÔNIA DE BRITO ELIAS
 TEREZA MATHEUS MANOEL
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Em 2008, o departamento de 
esportes da ASPMC passou por uma 
reformulação, o que refletiu direta-
mente nas equipes que representam a 
Associação nos campeonatos de fute-
bol. Além das categorias menores, os 
times adultos começaram a se desta-
car nos torneios e dali por diante 
vieram muitas conquistas, colocando 
em destaque o nome da ASPMC. 
Para comemorar esta fase vitoriosa 
de quase uma década e com dezenas 
de troféus, a turma do futebol reali-
zou um animado jantar no dia 17 de 
março, em nossa sede.

Além de unir atletas de várias 
equipes campeãs, o encontro serviu 
para homenagear alguns associados e 
dirigentes que se dedicaram para 
realizar um grande trabalho para o 
esporte do clube. O presidente Ange-
lo Colombari e o membro da Comis-
são de Esportes Marcos Antônio Cle-
mente receberam uma placa come-
morativa e outros colaboradores 
foram laureados com diplomas de 
Honra ao Mérito Esportivo.

O presidente Colombari agradece 
e parabeniza a todos que já vestiram a 
camisa da ASPMC com orgulho e 
raça.

A última conquista do futebol da 
ASPMC ocorreu em dezembro do 
ano passado, quando o time mega-
master foi campeão do Campeona-
to da Linfurc. Na final, os Servido-
res venceram a Ponte Preta Higa, 
por 3 a 1, em jogo disputado em 
nosso campo. A Associação levou 
ainda o troféu de artilheiro da com-
petição, conquistado pelo atacante 
Roberto, que marcou 22 gols.

Jantar celebra
fase campeã
do futebol

Último título foi do Megamaster
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Atendendo aos pedidos de associa-
dos, a ASPMC abrirá inscrições para 
escolinha de futsal para a garotada no 
período noturno. As aulas estão previstas 
para acontecer na quadra coberta às terças 
e quintas-feiras e serão divididas em duas 
categorias: 18h às 19h30 para os meninos 
entre 7 e 11 anos e das 19h30 às 21h para 
idade de 12 e 13 anos. A implantação 
destas novas aulas em caráter experimen-
tal e sua eventual manutenção posterior 
no rol de atividades dependerão da 
procura e da participação dos associados 
no decorrer dos próximos três meses. As 
aulas deverão ser ministradas pelo 
instrutor Antonio Carlos Felix.

Inscrições na Secretaria de Esportes.

Além da nova 
opção do futsal, a 
garotada e os 
jovens  da  Asso-
ciação continuam 
com a Escolinha 
de futebol, que 
funciona de terça 
a  sábado.  As 
aulas são dividi-
das por categorias entre os sócios de 7 
a 18 anos (Veja quadro na página 11). 

Além de ensinar os fundamentos 
do futebol para os menores, o instrutor 

A equipe sub-18 da Associação 
dos Servidores está na disputa da 
Copa Floriano Peixoto, promovida 
pela Liga Campineira de Futebol. O 
time estreou na competição no final 
de março, com um empate, por 1 a 1, 
com o SMEL Campinas. O campeo-
nato conta com 12 participantes e a 
ASPMC está no Grupo A, ao lado de 
outras cinco equipes. Os quatro 
melhores de cada grupo garantem 
vaga para a 2ª fase.

Escolinha de futsal à noite

Escolinha de futebol continua
para sócios até 18 anos

Sub-18 na
Liga Campineira

Antônio Carlos procura dar oportuni-
dade para que os alunos desenvolvam 
suas habilidades físicas, esportivas e 
sociais. Inscreva o seu filho. 

Associação abrirá inscrições para garotos com idade entre 7 e 13 anos
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Uma aula bastante procurada na Asso-
ciação é a que alterna exercícios de jump 
e ginástica aeróbica. Com opções de 
horários de terça a sábado (veja quadro 
ao lado), as aulas ajudam quem busca 
um melhor condicionamento físico ou 
perda de peso.

Característica do jump e da ginástica 

Temos buscado há mais de um ano 
atender a solicitação de nossos associados 
no que se refere à disponibilização de 
acesso à rede Wi-Fi em algumas das áreas 
de uso comum da ASPMC. Infelizmente, 
após diversos pedidos formalizados à 
operadora de telefonia que nos atende 
(única opção disponível), objetivando a 
instalação de link de conexão de alta 

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)

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 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

4ª, 6ª e Sábado  17:00 às 22:00

3ª e 5ª

3ª e 5ª

Sábado

Sábado

17:00

19:30

10:00

09:00

às

às

às

às

22:00

20:30  Prof. Dani

16:00

10:00  Prof. Fábio

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)

Condicionamento físico

Violão e Cavaquinho – Instrutor Andrè

Musculação – Instrutor Zeca e Prof. Moisés

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

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

Quadro de Atividades ASPMC
Administração Ângelo Colombari

Capoeira – Instrutor Hugo Samurai

localizada, as aulas são realizadas num 
ambiente descontraído, provocando 
envolvimento e bem-estar a cada movi-
mento. Não há dúvida que estas ativida-
des ajudam também aliviar o stress e 
melhora a boa disposição. Faça parte 
desta animada turma e venha movimen-
tar o corpo na Associação.

Atenção, todas as atividades estão
sujeitas à disponibilidade de vagas

Jan/Fev/Mar de 2017

DR. DÉCIO MOREIRA
OAB 96.073

ADVOCACIA DÉCIO MOREIRA
Especializado em Direito de Família - Cível - Criminal

Previdência Social - Aposentadoria - Trabalhista

Divórcio, inventário, alimentos, testamento, união estável
Investigação de Paternidade, Cobrança, Indenização, Defesa
Criminal, Previdenciário - Aposentadoria - Ação Trabalhista

Rua Ferreira Penteado, 709 - Conj. 21 - Centro - Campinas - SP
Fone: (19) 3232-3710 - 9771-1195 - www.drdeciomoreira@yahoo.com.br

Aulas de jump e aeróbica

Wi-Fi - Indisponibilidade
de link de fibra ótica

velocidade por meio 
de fibra ótica, sempre 
recebemos a informação de que não há 
disponibilidade do serviço que atenda à 
nossa rua, o que nos impede, portanto, de 
oferecer ao associado um serviço satisfa-
tório. Continuaremos buscando alternati-
vas visando atender a mais este pedido de 
nossos associados.
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N o d ia  20  de  
novembro de 2016, 
mantendo a tradição 
dos últimos anos, a 
Associação dos Ser-
vidores comemorou, 
em sua 7ª edição, o Dia 
da Consciência Negra 
com atividades na 
sede. A celebração teve 
início com dois jogos 
amistosos em nosso 
campo. Em seguida, 
todos os presentes 
participaram de uma 
confraternização na 
área da lanchonete.

Com a presença do 
presidente Angelo 
Colombari, a Associa-
ção ainda entregou 
placas para homenage-
ar alguns sócios e con-
vidados.

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

Jan/Fev/Mar de 2017

Aos 50 anos, Maria de Fátima Teo-
doro Oliveira, conhecida pelos amigos 
como Fátima, é membro suplente do 
Conselho Fiscal. Sua função, como 
suplente, é substituir, em caso de 
demissão ou impedimentos, os mem-
bros titulares do Conselho Fiscal e 
acompanhar as atividades do conselho.

O Conselho Fiscal é um órgão muito 
importante da entidade, pois tem como 
competência a fiscalização da gestão 
financeira. Ao Conselho Fiscal compe-
te ainda, entre outras funções, dar pare-
cer sobre os balanços e orçamentos da 
Associação, bem como opinar sobre as 
despesas ordinárias e extraordinárias. 

Mãe de André e Thiago, Fátima 
ingressou no funcionalismo público da 
cidade em 1990, quando passou no 
concurso público para o cargo técnico 
de laboratório de patologia clínica. 
Desde então trabalha no Laboratório 
Municipal de Campinas.

ASPMC
Associada desde 1991, Fátima está 

em seu segundo mandato na diretoria 
da ASPMC, onde já foi membro do 
Conselho Consultivo. Ela conta que 
sempre participou das atividades do 
clube e que os filhos, hoje adultos, 
aproveitaram bastante, principalmente 
praticando esportes na infância e ado-
lescência.

Fátima revela que considera a Asso-
ciação sua segunda casa, onde fez mui-
tos amigos e participou de várias ativi-
dades, como academia, hidroginástica 
e dança de salão. Ela diz que sempre 
indica a ASPMC para os novos servido-
res e muitos deles se associam e agrade-
cem por verem que a entidade oferece 
várias atividades e opções de lazer. 

Conheça seu diretor

Maria de Fátima
Teodoro Oliveira

Suplente do Conselho Fiscal
ASPMC comemora Dia
da Consciência Negra

Três associados da ASPMC foram os ganhadores sorteados na 
promoção Campanha de Natal da Medicam. O sorteio ocorreu 

em 21 de dezembro e os sócios contemplados foram: Cícero José 
dos Santos; Angela Amaral dos Santos e Marinalva Pozza.

Ganhadores da
promoção Medicam
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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 POLIESPORTIVA

L
I OB

HE LR AD BA AD RE T   U ON Ã    I

.A S.P.
M.C

Jan/Fev/Mar de 2017
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AGNES EVENTOS
E TURISMO
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