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Palavra do Presidente

Época de colheita

Angelo Colombari

Q

ue pena, nosso governo está
completamente perdido. Dólar
ultrapassando a barreira dos
quatro reais, gasolina também
chegando lá e que fatalmente irá inflacionar o custo de vida, pois tudo o que
consumimos dependente disso. Aliás,
não somos auto-suficientes em
petróleo? Por que nossos combustíveis
são atrelados ao dólar?
A verdade é que o “Barba”, quando
assumiu a casa, tinha nas gavetas projetos inteligentes deixados por governos anteriores, os quais nos primeiros
anos fizerem com que o Brasil conseguisse uma posição invejável frente às
outras nações.
Porém, os anos foram se passando e
a equipe formada pelos últimos governos não tinha a mesma capacidade de
governos anteriores e tudo aquilo que
foi conseguido acabou se dilapidando
e surrupiado por quem tinha o poder
nas mãos. E o “Barba” não sabia de
nada daquilo que acontecia nas barbas
dele. É brincadeira? Vocês acreditam

em duende, fadas e outras milongas
mais? Pois é.
Em seguida, tinham que arranjar
alguém para tapar o buraco - e que
buraco - surgindo então a senhora
presidente eleita pelas bolsas de
tudo que o governo deu a torto e a
direito.
Mas, continuou a roubalheira.
Os desvios vieram à tona. Superfaturamento, quebradeira na Petrobrás, geradoras de energia elétrica
sucateadas. E todo este desacerto
foi transferido para o sofrido povo.
Agora a senhora presidente anuncia a reforma ministerial para enxugar os gastos. Tira esse ministro e
coloca dois secretários no lugar...
Que reforma!!!
Já se comenta também a suspensão dos remédios distribuídos
pelo governo, não bastasse o sistema único de saúde totalmente
quebrado.
Diante deste caos, os aposentados
ainda têm esperança de receber um
aumento igual ao do salário mínimo?
Vamos orar bastante para que o
aposentado não pague o pato, pois a
desculpa é sempre o valor dos benefícios na balança do governo. Vamos
continuar bancando os desvios.
Vamos pedir a Nossa Senhora
Aparecida, a padroeira do Brasil,
que interceda por nós, abrindo a
cabeça de nossos dirigentes, expurgando tudo que é de ruim e que justifiquem com honestidade o voto que
lhes confiamos, colocando nosso
país num pedestal de moralidade e
honestidade.
Um abraço a todos.
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ASPMC realiza obras
e melhorias em 2016
Entre as novidades estão catracas eletrônicas na
academia e portaria da sede, e a construção de muro de
proteção na lateral do clube onde passa a nova marginal do Piçarrão
Buscando sempre inovar e melhorar a
estrutura de nossa sede, a Associação dos
Servidores Públicos Municipais de Campinas (ASPMC) planeja obras importantes a partir de 2016. As novidades foram
pensadas e elaboradas pelo presidente
Angelo Colombari em conjunto com
uma comissão de obras da entidade.
A primeira reforma prevista é a substituição do toldo frontal do prédio da
Administração por cobertura em telha,
dando continuidade ao trabalho já executado neste final de ano em outros
departamentos (veja no box abaixo).
Assim que esta troca de cobertura
ocorrer, o próximo projeto será a instalação de sistemas de controle de acesso
eletrônico (catracas) para academia e
posteriormente para a portaria que dá o
acesso de associados e veículos às
dependências da ASPMC. “Só iremos
começar uma obra após concluirmos

totalmente a outra. Para diminuir os
custos, além das cotações dos materiais,
a maioria das alterações e melhorias será
feita por nossos funcionários”, esclarece
o presidente Angelo Colombari.
Faz parte também do planejamento a
reforma e melhoria dos vestiários do
clube. Com a conclusão da marginal
Academia receberá catraca eletrônica
leste do Piçarrão, a
diretoria também
enxergou a necessidade da construção de
um muro de proteção
na lateral que faz
divisa com a nova rua
da marginal. “Todas
estas obras buscam
trazer mais conforto e
principalmente segurança para os nossos
associados”, destaSegurança: parte do clube onde passa a nova
cou Colombari.
marginal do Piçarrão receberá muro de proteção

Obra concluída: Prédios
recebem nova cobertura
O novo planejamento de melhorias da sede da Associação,
que terá continuidade em 2016, teve início neste final de ano,
quando foi concluída a substituição dos toldos da lateral do
prédio da Administração e das salas de atendimento. Estes
locais receberam uma cobertura em telhas e madeira. As telhas
proporcionam maior conforto térmico do que os toldos e
diminuem a incidência de raios solares.
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Festa dos Aniversariantes

Os sócios nascidos em setembro
e outubro puderam comemorar
mais um ano de vida na tradicional Festa dos Aniversariantes da
Associação. O encontro aconteceu no final de outubro e novamente ofereceu um delicioso café
da manhã.
A próxima Festa dos Aniversariantes será em dezembro, quando
a comemoração é para os nascidos
em novembro e dezembro. A festa
é gratuita para os sócios e seus convidados, mas é necessário reservar
a participação com antecedência
pelo telefone 3772-2621.
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Normas de acesso ao clube

ASPMC divulga regulamento sobre identificação dos associados na portaria e entrada de visitantes e convidados
Visando melhorar o controle de acesso de associados e visitantes nas dependências do clube, a ASPMC reforça as
normas que começaram a ser adotadas
desde 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 dentro do estacionamento do clube, o
associado/motorista deve apresentar sua
carteirinha ao porteiro. Qualquer passageiro que estiver dentro do carro precisa
descer antes de entrar na sede e se identificar na portaria;
– A entrada de visitante para conhecer
as dependências da ASPMC só é permitida das 8h às 18h, para que possa haver o
devido acompanhamento de um representante do clube. O visitante deve antes
apresentar documento com foto para o
registro de acesso;
§ 1º – O associado que estiver acompanhando o visitante deverá preencher

F

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

Valores de convites para não-sócios
É permitido ao associado 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
Permanência e utilização da piscina
Permanência e utilização da sauna

ARMA

REDE

H

77%

ELP

na sua

CASA
LIGUE e RECEBA!

desconto

MEDICAMENTOS
até

- R$ 15,00
- R$ 35,00
- R$ 35,00

Farmácia

GENÉRICOS
até

convidados (conforme valores apresentados no quadro abaixo) para permanecer 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
contratação.

35%

desconto

Fones: (19)

3272-2323
3227-2711

Av. Ana B. Bierrenbach, 445 e 1.000 – Vila Mimosa

* Consulte
condições de entrega.
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Aposentadoria por invalidez
no serviço público
O artigo tem a finalidade de analisar as regras gerais para concessão
de aposentadoria por invalidez no serviço público

URGENTE

CONVOCAÇÃO DE ASSOCIADOS
Solicitamos aos associados abaixo elencados (e/ou seus herdeiros, em caso de
falecimento do associado-convocado) que contatem o Departamento Jurídico
da ASPMC, com urgência, para tratar de assunto de seu interesse, referente a
ações judiciais patrocinadas em face da Prefeitura Municipal de Campinas e/ou
CAMPREV:

- Sebastião Ferreira
- Heloisa Moreira Alves
- Carmen Silvia Lopes da Silva Ripari
- Rosaria dos Santos
- Oswaldo Correa
- Alexandre Salvaterra
- Anna Carolina Amaral Andrade
- Deise Maria do Amaral
- Zelindo Targa
- Dirce Piedade da Silva Souza
- Maria de Lourdes Pires Leite
- José Augusto Pereira Fernandes
- Juvenal Elias de Campos
- Rafael Camilo
- Onofre Pedro
- Edna Luz de Paula Reino
- Rosaly Leite de Godoy
- Antonio Cabral
- Oscar Arruda

CPF: 246.422.908-34
CPF: 207.985.207-87
CPF: 041.485.928-68
CPF: 245.199.018-04
CPF: 139.429.728-91
CPF: 820.610.688-04
RG: 8.805.258
CPF: 016.846.318-07
CPF: 155.802.828-50
RG: 13.291.902-3
CPF: 184.266.178-75
CPF: 246.433.358-15
CPF: 292.489.058-62
CPF: 120.514.958-90
CPF: 262.140.758-72
CPF: 137.779.338-99
CPF: 074.251.608-38
CPF: 137.100.958-91
RG 11.992.389

Contatar a assessoria jurídica da ASPMC, através do Escritório Caricchio,
Oliveira e Boselli de Souza Advogados Associados (F: 3233-6077/32328643 - Endereço: Rua Tiradentes, 289, 8º andar, conjuntos 83/84, Bairro
Guanabara, Campinas/SP). Plantões na ASPMC às sextas-feiras, das 09hs
às 12hs e das 14hs às 18hs.

LHS
Materiais p/ Construção

Elétrica - Fe
rra

ns
ge

Utilidades -

ntas - Acessór
io
me
a
r

B
ico
ás

s

asa
ra c
a
p

Além de tudo isso, no LHS você conta
com atendimento exclusivo.
Venha conhecer!

Restaurante e
Bar Medieval
Único bar do país com temática medieval

Rua Padre Bernardo da Silva, 554
São Bernardo - Campinas
(próximo ao OBA Amoreiras)
TEL.: 3272-0817
E-MAIL: lhsemensato@hotmail.com

Os melhores pratos, bebidas
e vestimenta da época
Breve em Campinas

Rua Sacramento, 367
Telefone: 3308-2014

Fe
r
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Sócio da ASPMC
lança seu terceiro CD
Associado da ASPMC há mais de 27
anos, Jota Soares decidiu semear a
palavra de Deus através da música.
Após superar grandes obstáculos na
vida, o funcionário público, que já foi
morador de rua e alcoólatra, se tornou
cantor evangélico e hoje celebra o lançamento do seu terceiro CD.
Depois dos álbuns “Pela fé, canta J.
Soares” e “Jesus Cisto, o Leão da Tribo
de Judá”, sua obra mais recente é intitulada “Amor Fraternal – Amor de Jesus”.
São 15 canções interpretadas com muito amor por Jota Soares, que revela ter
encontrado seu verdadeiro caminho no
evangelho.
A Associação deseja novamente
sucesso ao amigo associado em sua
jornada. Os CDs podem ser adquiridos pelos telefones 98123-8318 e
98106-7453.
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
Setembro/Outubro/Novembro 2015
Aparecido Lopes dos Santos
Adão Miranda Pereira
Argeo Bizarro
Edvaldo de Melo da Silva
Francisca Ferreira Pedro
Florentina Pena Escobar
Ivone Saraiva Adão
José Pereira Filho
Maria Aparecida Montagna
Maria da Gloria Matias
Nivaldo Foratto
Petra dos Santos Heleno
Roberto Ribeiro da Silva
Waldemar Aparecido Alves
Yvonette Tereza Duarte Fiandra

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de
fazer uma retrospectiva.
É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram
traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e objetivos
que foram realizados, e os sonhos que foram alcançados.
É tempo também de olhar para frente, refazer planos,
vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar.
Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero.

São os votos do
presidente
Angelo Colombari
e diretoria da
ASPMC
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ASPMC é campeã da Liga Campineira

Em pé: Presidente Angelo Colombari, diretor Valdinho, Gustavo, Bô, André, Igor Menezes,
Kelvin, Igor Vinícius, Thaleson, Fernando, Caio Roberto, Thales, Tec. Antonio Carlos e
diretor Marcão. Agachados: Mineiro, Ricardinho, Edgar, Erminho, Yuri, Gabriel,
Leone, Erik, Diego, Iago e Lucas

Numa final emocionante, o time sub16 da ASPMC conquistou o título da
categoria no Campeonato da Liga Campineira de Futebol. A decisão contra o
Matão Sumaré B foi realizada em 21 de
novembro, no campo da Praça de Esportes do São Bernardo. O jogo terminou
empatado por a 1 a 1 no tempo normal e a

Associação levou a melhor na disputa de
pênaltis (4 a 2), com direito a duas defesas do goleiro Lucas.
Além da taça de campeão, o time da
ASPMC também levou o troféu de artilheiro, conquistado pelo nosso atacante
Talão, com 13 gols. Presente na final, o
presidente Angelo Colombari, grande

Thales, da ASPMC, foi o
artilheiro da competição

incentivador do esporte, fez questão de
parabenizar atleta por atleta e também o
técnico Antonio Carlos. Mais uma histórica conquista para a nossa galeria.
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Muitas brincadeiras e diversão na Festa das Crianças
Foi uma manhã de sábado repleta de alegria e diversão. No dia 10
de outubro, em comemoração ao
Dia das Crianças, a Associação
promoveu uma grande festa com
muitas brincadeiras infantis, brinquedos e atividades lúdicas, como
dança das cadeiras, cabo de guerra
e muito mais.
A garotada se divertiu bastante e
pôde se deliciar ainda com o kit da
festa entregue para cada criança,
contendo doces, balas e fichas de
refrigerantes, cachorro quente,
pipoca e algodão doce. Os pais e
familiares presentes elogiaram
bastante o evento organizado pelo
presidente Angelo Colombari e a
Secretaria de Esportes.

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

Masculino,
Feminino e Infantil

Dr. Paulo R. Nakashima
CRO-SP 48.793

Clínica Credenciada da ASPMC
Consulte-nos também sobre:

Implante dental com a prótese

e Equipe

IMPLANTES

Os objetivos principais dos implantes são:
• Recuperar estética e função
• Diminuir a sobrecarga sobre dentes naturais
• Parar com reabsorção óssea

MENTO

A
PARCEL

EM ATÉ

10X
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TO ESP
DESCON
DOS
SSOCIA
PARA A

Realize seu sonho, cuide já do seu sorriso.

Av. Jorge Tibiriçá, 1760 - Jd. das Oliveiras - Campinas / SP - Fone:

(19) 3271.7075
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Academia fica aberta também
no horário de almoço
Espaço da Associação passa a funcionar
agora 15 horas ininterruptas durante
a semana, das 7h às 22h;
Aos sábados, permanece das 7h às 12h
Atendendo aos pedidos dos associados, a academia da ASPMC ampliou seu horário de funcionamento entre segunda e sexta-feira, não fechando
mais durante o horário de almoço (11h30 às
13h30). Desta forma, o espaço fica aberto agora
por 15 horas seguidas, das 7h às 22h. Aos sábados,
o funcionamento permanece das 7h às 12h.
Depois de um período experimental para verificar a frequência dos sócios no horário de almoço, a Associação se esforçou para atender a solicitação, já que a medida exigia remanejamento dos
instrutores. “Esta ampliação irá facilitar para
aqueles associados que, em razão do trabalho e de
outros compromissos à noite, têm apenas o período do almoço para praticar atividades físicas.
Esperamos que a frequência seja boa para que os
esforços sejam válidos e justifiquem a ampliação”, afirmou o presidente da ASPMC, Angelo
Colombari.

Velas Chalés

A Associação dos Servidores oferece convênio
com um maravilhoso local em Ubatuba - Praia de
Maranduba, com descontos especiais aos associados.

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

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

Refúgio das Toninhas
A Associação dos Servidores oferece convênio
com um maravilhoso local em Ubatuba,
com descontos especiais aos associados.
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
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

Sauna tem novos dias e horários
Depois de um período com dias reduzidos em razão da crise de
abastecimento de água no Estado de São Paulo, a sauna da ASPMC
volta a oferecer mais dias para os associados. Os novos horários são:
Sauna masculina – quarta e sexta-feira, das 17h às 21h.
Sauna feminina – quinta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados, das
11h às 16h.
É importante lembrar que o consumo consciente de água ainda é
necessário. Contamos com a colaboração dos sócios. A taxa de
utilização é de R$ 8,00 e o local conta com um bar para os
frequentadores.
Quer tirar sua habilitação
com rapidez e garantia?
Na Autoescola e Despachante
Adventure Campinas você tira
sua habilitação de carro ou
habilitação de moto contando
com profissionais qualificados.
Seus instrutores são os mais
experientes entre todas as
autoescolas de Campinas.
Confira!
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Conheça seu diretor

Marcos Antonio
Clemente
Presidente do Conselho Fiscal

Em pé: Igor Vinícius, André, Igor, Fernando, Yuri, Thaleson, Caio, Julio, Rafael,
Iago, Gabriel, Lucas, técnico Antonio Carlos, diretor Matão, Natan, Leone, Edgar,
Michael, Bô, Thales, Erik e Richard. Sentados: Caio Roberto, Hugo, Kelvin,
Robert, Ricardinho, Diogo, Mineiro e diretor Valdinho

Sub-16 vence a Olimpesec
Aos 47 anos, Marcos Antonio Clemente, conhecido por todos como Marcão, assumiu uma nova função na diretoria da ASPMC. Neste mandato, ele é o
novo presidente do Conselho Fiscal,
órgão de fiscalização da gestão financeira da Administração.
Segundo o estatuto social, entre as
principais competências do Conselho
Fiscal estão: dar parecer sobre o balanço
do exercício financeiro e orçamento da
Associação; opinar sobre as despesas
ordinárias e extraordinárias, balancetes
mensais e balanço anual, bem como
suas respectivas aprovações.
Marcão entrou para o funcionalismo público da Prefeitura de Campinas
em abril de 1988, no Departamento de
Transportes Interno. Cinco anos depois começou a trabalhar como motorista, função que exerce até hoje na Prefeitura.
ASPMC
Em 1989, um ano depois de se tornar
servidor público, Marcão já era associado da ASPMC. Apaixonado por esporte,
sempre procurou contribuir com as
atividades desenvolvidas no clube. O
desejo de ajudar ainda mais o levou a
integrar a diretoria da Associação,
estando agora em seu quarto mandato
consecutivo. Neste período contribuiu
diretamente para a reestruturação e
desenvolvimento do departamento de
esportes do clube.
Antes de assumir a presidência do
Conselho Fiscal, já atuou em outros
cargos, como diretor de esportes, membro do próprio Conselho Fiscal e coordenador de esportes. Atualmente também exerce a função de assessor de
esportes da presidência da ASPMC.

Confirmando a força da nossa
categoria de base, o time sub-16 da
Associação dos Servidores conquistou o
título na 27ª Olimpesec, realizada entre
os meses de agosto e outubro. Campeões
invictos, nossos atletas superaram
clubes tradicionais de Campinas, como
Sociedade Hípica, Ponte Preta e Bonfim.
Nesta edição da Olimpesec,
competição esportiva promovida pela
Apesec (Associação dos Clubes de
Campinas e Região), a ASPMC esteve
presente em duas modalidades. Além do
sub-16 de futebol de campo, fomos
representados na abertura por nossa
instrutora Isabel e seu marido
Amauri,que participaram do festival de
dança de salão.
O jantar de encerramento da

Presidente Angelo Colombari
participa do jantar de
encerramento da 27ª Olimpesec
Olimpesec ocorreu em 23 de outubro, no
Tênis Clube de Campinas, onde a
Associação dos Servidores esteve
representada pelo presidente Angelo
Colombari, diretores e funcionários.
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Dia da Consciência Negra na ASPMC
Já se tornou uma tradição nos últimos
anos celebrar o Dia da Consciência Negra
na ASPMC. E em 2015 não foi diferente.
No dia 20 de novembro, na 7ª edição do
encontro, a Associação comemorou a data
com esporte e homenagens.
Na área esportiva foram disputados
dois amistosos de futebol de campo entre
a Associação e os Blacks. Já a quadra
coberta foi tomada pela roda de capoeira, com alunos da modalidade na
ASPMC e de capoeiristas do grupo Cordão de
Ouro.
Depois foi a vez da
Associação homenagear dois antigos e sempre
presentes associados
pelos relevantes serviços prestados para a
nossa entidade: José
Carlos Ferreira da
Roda de capoeira fez parte do evento
Silva, o Xandu, e José
Cláudio Moraes, o Pico.
Além de participar da entrega das
homenagens, o presidente Angelo
Colombari usou o microfone para agradecer a presença de todos os presentes,
entre eles o ex-deputado estadual Tiãozinho e o empresário Norimiti Higa. O
presidente também parabenizou aqueles
que colaboraram para a realização deste
marcante evento.

ASPMC e Blacks disputaram dois amistosos

ASPMC homenageia os sócios Xandu e Pico

Associação na final da Linfurc

A equipe megamaster da ASPMC
está na final do Campeonato da Linfurc. Na semifinal, disputada em 22 de
novembro, a Associação venceu o Cosmos FC, por 2 a 0, em nossa sede. Até o

Angelo Colombari participa das comemorações

fechamento desta edição da revista os
dois jogos finais entre a ASPMC e a
Ponte-Higa não haviam sido disputados. Informaremos os resultados da
decisão na próxima edição em 2016.

ADVOCACIA DÉCIO MOREIRA
Especializado em Direito de Família - Cível - Criminal
Previdência Social - Aposentadoria - Trabalhista

DR. DÉCIO MOREIRA
OAB 96.073
Divórcio, inventário, alimentos, testamento, união estável
Investigação de Paternidade, Cobrança, Indenização, Defesa
Criminal, Previdenciário - Aposentadoria - Ação Trabalhista

Colombari, Tiãozinho e Norimiti Higa

Rua Ferreira Penteado, 709 - Conj. 21 - Centro - Campinas - SP
Fone: (19) 3232-3710 - 9771-1195 - www.drdeciomoreira@yahoo.com.br
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Quadro de Atividades ASPMC
Administração Ângelo Colombari

Fones: 3772-2626 / 3272-8459 / 3772-2627
Capoeira – Instrutor Hugo Samurai
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
4ª

Judô– Instrutor Pedro Cruz
20:00
às
22:00
20:00
às
21:30

2ª,4ª e 6ª
2ª,4ª e 6ª
2ª,4ª e 6ª
3ª e 5ª

Taekwondo – Instrutor Joaquim
18:30
às
19:30 (infantil)
19:30
às
20:30 (adulto)
20:30
às
21:30 (adulto)
9:00
às
10:00 (adulto)

Atletismo a todo vapor
A equipe de Atletismo da ASPMC
encerrará seu calendário esportivo
em 2015 na Corrida Internacional de
São Silvestre, em 31 de dezembro,
nas ruas de São Paulo. Antes disso,

nossos atletas já participaram de
várias provas na temporada. As três
últimas foram a Corrida Hospitalhaço (agosto), Night Run (setembro) e
Corrida Integração (setembro).

Futebol – Instrutor Antonio Carlos – Infantil e Juvenil
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)
Ginástica Local, Aeróbica e Jump – Profª Daniela
4ª e 6ª
09:00
às
10:00
3ª e 5ª
18:30
às
19:30
Sábado 10:30
às
11:30
Hidroginástica – Prof°. Fábio / Profº. Wagner
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
Natação – Prof°. Fábio / Profº. Wagner
09:00
às
09:50 (aduto)
3ª e 5ª
3ª e 5ª
14:00
às
14:50 (adulto)
09:00
às
09:50 (infantil)
4ª e 6ª
15:00
às
15:50 (infantil)
4ª e 6ª
Musculação – Instrutor Zeca e Prof. Moisès
2ª a 6ª
07:00
às
22:00
Sábado 07:00
às
12:00
Dança de Salão – Instrutora Isabel
3ª
20:00
às
21:30
Sábado 08:30
às
10:30
Violão e Cavaquinho – Instrutor Andrè
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
Sauna Masculina (R$ 8,00)
17:00
às
21:00
Sauna Feminina (R$ 8,00)
5ª
17:00
às
21:00
Sábado 11:00
às
16:00
Salão de Jogos
3ª a 6ª 11:15
às
19:00
Sábado 09:00
às
19:00
Domingo 09:00
às
18:00
4ª e 6ª

Atletas da ASPMC na Corrida Hospitalhaço: (da esq. p/ dir.)
Bruno, Leomir, Vera, Ricardo, Márcio, Eleonora e Edmir

Promoções!
* Corte
* Escovas
* Químicas
* Mega Hair
* Alongamento
* Tranças
* Penteado
* Maquiagens
(19) 2512-2745 / 99175-4487
Whats (19) 98916-3076
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Associação oferece espaço
publicitário no campo
Empresas exibem suas marcas em um dos principais locais de lazer do clube
A ASPMC voltou a abrir espaço
para que as empresas exponham suas
marcas no campo de futebol da entidade. Cientes do potencial de nosso
clube, alguns parceiros já garantiram
seu espaço e estão exibindo suas
empresas e produtos em placas de
publicidade estática em torno do gramado. Garanta você também!
As placas medem 3m de largura e
1m de altura. E a exposição de sua
empresa não ocorre apenas nos jogos
de finais de semana, quando contamos com a presença maciça de nossos
associados e convidados de times
visitantes. No dia a dia, sua marca
também terá visibilidade, já que, além
da realização das escolinhas de futebol, locais importantes do clube,
como a academia e a lanchonete da
quadra coberta, têm ampla visão do
campo de futebol.
Veja nesta edição os parceiros e
empresas que já estão expondo suas
marcas na Associação e faça parte
deste grupo. Mais informações, preços, periodicidade e contratação dos
espaços pelo telefone 3772-2626,
com Carlos.

Recesso das
atividades,
academia e sauna
Em razão do período de festas,
quando aproveitamos para fazer
manutenção e algumas melhorias,
as aulas das atividades esportivas e
sociais da ASPMC entram em
recesso a partir de 14 de dezembro e
retornam ao seu funcionamento no
dia 13 de janeiro.
Já a academia segue suas atividades até 16 de dezembro e também
volta a funcionar 13 de janeiro.A sauna
fica aberta até dia 12 de dezembro e
retorna em 13 de janeiro.

RUA DR MIGUEL PENTEADO, 1018 – BAIRRO GUANABARA
FONE: 3232-0046

Loja 1 - Av.Francisco Glicério, 1127
Loja 2 - Av.Campos Sales, 639

Loja 3 - Av.Campos Sales, 707
Loja 4 - Av.Campos Sales, 1002
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CONVÊNIOS
CONVÊNIOS
PRAÇA POLIESPORTIVA
Adm. ANGELO COLOMBARI

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

Agnes Eventos e Viagens
12 e 13 de dezembro

Ibitinga e Jaú
Incluso ônibus, café,
almoço e jantar
hospedagem no
Hotel Vitória

11 e 13 de janeiro

VALE ENCANTADO
- Ipuiuna (MG) Incluso ônibus, café,
almoço e jantar
6 a 8 de maio

Thermas de Ubatã
Uberaba (MG)
Incluso ônibus,
café, almoço e jantar

Formas de pagamento: Convênio com ASPMC
(desconto em folha, cheque e cartão de crédito)
Não-sócios também podem comprar os pacotes.

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

Colônia de Férias pelo Brasil
Ubatuba, Atibaia, Nova Friburgo, Rio das
Ostras, Cabo Frio, Guarapari, Natal, Belém,
Fortaleza, Salinas e Salvador
Preços especiais para o
associado da ASPMC
Central de Reservas:
São Paulo - Fone: (11) 3104-0292 / 3104-1529.
site: www.pargosclubdobrasil.com.br
e-mail: pargosclubdobrasilsp@hotmail.com

Locação do Espaço para
FESTAS E EVENTOS
Aluguel de brinquedos, locação de mesas,
cadeiras e bandejas, algodão doce, docinhos e salgados,
pipoca, cachorro- quente, maçã do amor, decoração.

Fone (19) 3388-3925
CEL.: 98415-1572 / Zap: 98848-7113
Nia Festas e Eventos

Temos convênio com a Associação
dos Servidores Públicos Municipais
de Campinas, com desconto em folha

Rua Antonio Perin, 105 - Jd. Novo Mundo

