TR

DE
DA

U

AB
AL
H

ER
LIB

O

A.S .P
.
M.C

N

IÃ

O

NOSSA VOZ
www.servidorescampinas.com.br

ASPMC - Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas

IMPRESSO FECHADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Out/Nov/Dez de 2016 nº 123

Que 2017 seja uma
porta aberta para
novos sonhos,
conquistas e muita paz
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Palavra do Presidente

À espera de um novo cenário

Angelo Colombari

E

stamos terminando um ano
muito difícil para todos nós, brasileiros. Um ano que nos trouxe
uma situação conturbada na
política e dificuldades na economia. O
ponto principal da crise política foi o
impeachement da presidente da República, somada às investigações da LavaJato, o maior processo judiciário da
nossa história envolvendo a classe política e o setor empresarial ligado à construção civil. Se antes muitos diziam que
não havia justiça para punir os ricos,
hoje vemos o dono da maior empreiteira
do país em uma prisão, em Curitiba,
enquanto negocia uma delação premiada. E nas celas ao lado dele estão figurões que até pouco tempo atrás davam as
cartas nos gabinetes oficiais de Brasília.
Também tivemos uma eleição municipal
para os mais de 5.500 municípios de todo
o país.
Mas o que tudo isso tem a ver com a
crise na economia? A instabilidade gerada na política contaminou a economia e
afugentou investimentos internacionais. Afinal, quem quer aplicar dinheiro
em um país onde não se sabe o que vai
acontecer? E com um detalhe: a maior
empresa brasileira também está quebrada, em situação complicada por má

gestão. Não se sabe nem quantos
anos serão necessários para a Petrobras retomar seu grau de investimento.
De crise em crise, os problemas
econômicos atingem diretamente os
nossos bolsos. É o caso das finanças
municipais. Um levantamento recente
mostrou que pelo menos 30% das
prefeituras da região de Campinas
precisaram parcelar os vencimentos
do funcionalismo, por falta de arrecadação. O governo do Estado do Rio de
Janeiro vai parcelar o pagamento dos
salários em 7 vezes. Vocês entenderam bem: em sete vezes.
A situação está ruim para todos os
lados, mas sempre sobra a conta para
o lado mais fraco, os trabalhadores.
Não fomos nós, servidores, que fizemos a crise. Não foram os trabalhadores brasileiros que ocasionaram
esses rombos e desestabilizaram o
mercado. Mas somos nós que perdemos os empregos, ficamos sem
dinheiro e ainda temos de ouvir que
precisamos ajudar a sair da crise
com nossa cota de sacrifícios. Isso
lembra o ex-ministro Delfim Neto,
que disse certa vez: é preciso todo
mundo ajudar a fazer o bolo crescer
para depois dividi-lo em fatias. Verdade. Só que na hora de dividir, poucos comeram o bolo inteiro – os trabalhadores não.
O lado bom é que temos uma capacidade muito grande de assimilar
problemas e acreditar nas soluções.
Se por um lado parece que estou apenas reclamando, saibam que tenho fé
em dias melhores – e rapidamente.
Creio que em 2017 o cenário será
outro e a retomada da economia dará
passos positivos. É preciso acreditar,
esperar pelo melhor e ter pensamento
positivo, sempre.
Desejo a todos um ótimo 2017,
com muita saúde, paz e confiança no
amanhã.
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Academia recebe novos aparelhos
Para melhorar ainda mais a qualidade
dos exercícios praticados pelos sócios que
frequentam a academia, a ASPMC adquiriu
neste segundo semestre sete modernos
aparelhos: cinco esteiras e dois elípticos.
Um dos espaços mais frequentados pelos
associados, a academia tem recebido
constantemente melhorias durante a
Administração Angelo Colombari.
Os novos aparelhos oferecem aos
alunos mais opções de ajustes de intensidade na hora dos exercícios. A esteira e o
elíptico são excelentes ferramentas para
adquirir condicionamento físico e queimar calorias.

ASPMC conta com cinco novas esteiras

Academia adquire dois modernos elípticos

ASPMC investe em adequações das instalações elétricas
Com o objetivo de garantir a segurança de seus associados por meio da
adequação geral das instalações elétricas às normas legais vigentes, fez-se
necessária a troca de praticamente toda
a rede elétrica da ASPMC. A mudança
inclui proteções contra riscos de choques elétricos, exigidas para a emissão
de documentos de suma importância,
entre eles o AVCB – Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros – e o próprio
Alvará de Funcionamento.

O valor do investimento, previamente aprovado pela Diretoria, superou R$
268 mil, cujos pagamentos foram parcelados a médio prazo, em conformidade
com a capacidade financeira da
ASPMC.
Além deste pesado investimento,
deverão ser cumpridas outras exigências
para a obtenção da documentação legal
para o funcionamento da entidade, algumas delas já em andamento, como o
treinamento de brigada de incêndio,

emissão de Laudos de Segurança e
ARTs – Anotação de Responsabilidade
Técnica, cujos custos somados previstos ultrapassam R$ 15 mil.
Estes investimentos demonstram a
seriedade e preocupação do presidente
da ASPMC, Angelo Colombari, e sua
diretoria, com a correta aplicação dos
recursos da Associação, visando sempre o bem estar e segurança dos associados e também do patrimônio da
entidade.

Substituição dos reservatórios de água
Em mais uma obra de melhoria da
infraestrutura de nossas dependências
na administração Angelo Colombari, a
ASPMC realizará a substituição das
caixas d´água que ficam na laje de
sustentação localizada ao lado do campo de futebol.
Construídas em concreto, as caixas,

que apresentam sinais de desgastes e
vazamentos, serão substituídas por
reservatórios modernos, proporcionando economia de água e alívio de
carga na plataforma.
Outro benefício é o aumento da
capacidade de armazenamento de
água.

Caixas d´água serão trocadas por
reservatórios modernos
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Reforma da Previdência
Outra vez o Governo Federal vem com uma Reforma da
Previdência para “resolver os problemas do País”. Esta,
como as outras, não é uma mera alteração de condições de
idade e tempo de contribuição, trata-se de impor, no caso do
Poder Público, aos servidores, na aposentadoria, mais cotas
de sacrifício e privações, além daquelas que deram na vida
ativa.
Desde 1998 todas as alterações trazem imensos impactos nos proventos dos servidores na hora mais difícil da
vida, quando as necessidades da idade aumentam o custo
dos planos de saúde, dos remédios, tratamentos, cuidadores, enfim, o custo não cabe na aposentadoria. As mudanças
que trouxeram reviravoltas na vida dos servidores, a grosso
modo, podemos citar:
1998 – A Emenda Constitucional 20 substituiu a aposentadoria por tempo de serviço pelo tempo de contribuição.
2003 – A Emenda Constitucional 41 excluiu o direito à
aposentadoria integral, passando a ser calculada pela média
e pôs fim à paridade com os ativos.
2005 – A Emenda Constitucional 47 fixa regra de transição para aposentadoria integral dos servidores admitidos
antes da Emenda 20; autoriza a aposentadoria especial para
servidores com deficiência, entre outras.
2012 - A Emenda Constitucional 70 altera o cálculo da
aposentadoria por invalidez dos admitidos antes da Emenda 41.

2015 – A Emenda Constitucional 88 alterou a idade da
aposentadoria compulsória para 75 anos.
O sustento do servidor e da sua família vem do seu
trabalho, com esforço físico e intelectual. Ele contribui para o sistema previdenciário (apólice de seguro
que ele contrata) para fazer frente às adversidades da
vida, doenças temporárias, incapacidade para o trabalho, morte, e para, cumprido o tempo de contribuição
e idade, aposentar-se, assim como, ocorrendo a morte
estando na ativa ou aposentado, garantir o pagamento
da pensão aos seus familiares.
Previdência vem de prevenir. É a ação de prevenir
eventos sobre os quais não se tem controle e todos nós
estamos sujeitos a que ocorram conosco e, prevenindo,
possamos deixar amparados aqueles que de nós dependem. A previdência não é um benefício governamental
que os governos possam tratar de forma unilateral segundo sua ideologia ou sob o comando dos seus interesses
momentâneos e transitórios tão passageiros e finitos
quanto eles próprios.
Como já dito, a Previdência é para assegurar ao servidor tranquilidade quanto à superveniência de adversidades e, na idade avançada, quando as forças já lhe faltarem,
garantir uma vida digna. A Previdência é um patrimônio
HUMANITÁRIO, intocável e inviolável, que não pode,
repito, ser mudado por interesses menores ou subreptícios, para atingir fins que desconhecemos, mas que
definitivamente estão divorciados das finalidades e da
natureza própria da Previdência Social.
Mudanças na Previdência, quando necessárias, decorrentes da mutabilidade da vida e da sociedade, decorrentes de alterações da taxa de natalidade, de mortalidade, do
envelhecimento da população, influenciam os estudos e
as condições de manutenção do sistema mutualista previdenciário. Porém, essas mudanças requerem estudos
amplos dos seus impactos, inclusive em relação às normas que regem o funcionalismo.
Vejamos, a título de exemplificação, duas situações
entre tantas:
1) O servidor investido no cargo de Professor terá que
exercer suas funções efetivamente em sala de aula ensi-
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nando os alunos. Mas, se o Professor iniciar a sua carreira por volta dos 23 anos, aos 65 anos ele terá 42 anos de
efetivo exercício em sala de aula. Os professores são
unanimes em afirmar a impossibilidade física, seja do
corpo, seja da voz, seja das condições intelectuais de
manter a qualidade do ensino e a sintonia com os alunos,
devido a possíveis conflitos intergeracionais.
2) Cargos que exigem movimentos repetitivos ou
esforço, tais como Dentistas, Fisioterapeutas, etc. Esses
dificilmente conseguirão exercer suas atividades até os
65 anos de idade, então, deverão estar em licença de
saúde ou aposentados por invalidez?
Na situação 1, é preciso rever a carreira do Magistério, possibilitando que alguns possam acessar a cargos
de direção, coordenação e orientação pedagógica, talvez
até um grau de revezamento, a fim de que os alunos e o
ensino não sejam prejudicados.
Na situação 2, há de se construir ao longo da carreira
pública, cursos de gestão pública, onde estes possam ser
absorvidos em funções paralelas ou com uma jornada
diferenciada, quando preciso. Para tanto, requer-se que
o computo das jornadas sejam do período da atividade,
não somente dos últimos 5 anos.
A Gestão Pública consciente deve estudar os impactos, propor mudanças estratégicas e só após consolidar
tais alterações. Assim, as regras de aposentadoria surti-

F

rão os seus efeitos de forma a produzir melhorias com
respeito a sua população e, principalmente, trazer benefícios
à geração futura.
No cenário que está se desenhando, a geração futura
sofrerá o aumento da carga de trabalho (devido ao decréscimo populacional), um longo período de trabalho (devido
as alterações previdenciárias) e com condições pouco favoráveis à garantia da sua dignidade e qualidade de vida,
além de “carregarem” uma população idosa “dependente”
e, possivelmente, mais “desgastada” do que a sua antecessora.
Para tanto, é preciso ficarem alerta e dedicarem um tempo de suas vidas para entenderem as mudanças propostas e
manifestarem com consciência sobre o tema da previdência e os reflexos aceitáveis para vocês e para os seus pares,
sejam de cargo, de local de atividade ou como servidores
públicos.
A Diretoria Previdenciária do Camprev, desde 2014,
disponibiliza palestras sobre as regras vigentes e as condicionalidades para a aposentação. Para participar, ligue no
telefone nº 3731-4500 e inscreva-se. Estamos inteiramente à
disposição para debater o tema e juntos manter uma corrente
para debater e aprovar quais as mudanças são necessárias
para nós.

ARMA

REDE

Diretoria Previdenciária do Camprev

Farmácia

H

ELP

CASA

GENÉRICOS
até

77%

na sua
LIGUE e RECEBA!

desconto

MEDICAMENTOS
até

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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Conheça seu diretor

Vera Lúcia Escobar Missola
Membro do Conselho Fiscal

Vera Lúcia Escobar Missola integra
o Conselho Fiscal da Associação. Em
sua segunda participação como diretora
da entidade (foi suplente do Conselho
Fiscal na gestão passada), ela conhece
suas funções como conselheira, entre
elas a de dar parecer sobre o balanço do
exercício financeiro, opinar sobre as
despesas ordinárias e extraordinárias,
balancetes mensais e balanço anual, e se
reunir com a Diretoria Executiva quando necessário.
No funcionalismo municipal, Vera
lembra que participou do primeiro concurso público da Prefeitura, em 1988,
quando ingressou como auxiliar de
creche. Na Educação também trabalhou
na área administrativa até ser remanejada para o setor da saúde, em razão de
uma contusão na coluna, para trabalhar
no Instituto Adolfo Lutz. Posteriormente, retornou à Educação, onde se aposentou.
Vera, que tem 11 netos, é mãe de
Santiago, José Carlos, Mônica e Ulisses.
ASPMC
Apaixonada pela Associação dos
Servidores, Vera se tornou sócia em
1989, acompanhando desde então o
desenvolvimento da entidade. Ela conta
com orgulho que seus filhos e netos
sempre frequentaram o clube. Presente
nos eventos promovidos pela ASPMC,
ela gosta de frequentar a sauna e participar das aulas de dança.
Além de considerá-lo uma pessoa
especial, Vera faz questão de destacar a
importância do presidente Angelo
Colombari para o crescimento da
Associação ao longo dos anos. A conselheira reforça ainda que mais servidores
públicos deveriam aproveitar a estrutura e
as atividades oferecidas no clube da
ASPMC. "A Associação é um local de
alegria e que transmite boas energias", diz.

Consultório odontológico é
reaberto na Associação
A Associação dos
Servidores possui
novamente em sua
sede uma opção para
o associado que
deseja cuidar de seu
sorriso. O consultório odontológico
dentro da ASPMC
voltou a funcionar e
está sob o comando
das dentistas pósgraduadas Maria
Goreth Figueiredo,
Dras. Cristiana e Maria Goreth
que trabalha com a
nossa entidade há mais de 25 anos, e só lugar e com valor diferenciado
Cristiana Razuk Vitor.
para você, associado da ASPMC.
Especialistas em várias áreas, elas Para agendar, ligue: (19) 3239-2102
oferecem uma gama de tratamentos ou 3272-5648.
(ver quadro ao lado). Para proporcionar um serviço de qualidade, o conTratamentos dentários
sultório foi reestruturado e recebeu
novos aparelhos. Agende uma avaliana Associação
ção gratuita. Preços acessíveis aos
Resina
sócios da ASPMC, com opção de
Limpeza
parcelamento e desconto em folha de
pagamento.
Canal
Por enquanto, o atendimento aconPróteses
tece em dois dias da semana. Na
manhã de quarta-feira com a dra.
Coroa em cerâmica
Goreth e na tarde quinta-feira com a
Dentadura
dra. Cristiana. Com o aumento da
Clareamento
demanda, as dentistas ampliarão os
dias de atendimento.
Extração
Aproveite esta oportunidade.
Placa miorrelaxante
Todo tipo de tratamento feito em um

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

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

07

Out/Nov/Dez de 2016

Seja sócio da ASPMC e
desfrute de muitos benefícios
Funcionários de autarquias e outras instituições também pagam
a mensalidade com um valor especial; Opção ainda para sócios aderentes
Criada para oferecer momentos de
lazer e benefícios para os servidores
municipais de Campinas, a ASPMC
também abre suas portas para outros
trabalhadores que contribuem para o
dia a dia e crescimento de nossa cidade. Assim, por um valor especial, a
Associação dos Servidores convida
para fazer parte de seu quadro associativo os servidores públicos estadual
e federal, bem como os funcionários
da Unicamp, EMTU, Cândido Ferreira e Correios.
Os funcionários estadual e federal e
as demais instituições citadas pagarão
o mesmo valor dos servidores municipais, sendo acrescido apenas R$ 3,00

pela cobrança de boleto. Assim, por
apenas R$ 73,00 (familiar), eles
podem usufruir de ótima infraestrutura, com direito à academia de musculação, quadra poliesportiva coberta,
campo de futebol, piscinas, salão de
jogos e sauna. Sem pagar nada a mais,
os sócios podem se inscrever para participar de diversas atividades (veja quadro na página 12). A ASPMC oferece
cerca de 200 convênios com empresas
e prestadores de serviço.
Outra categoria oferecida são os
sócios aderentes (que não têm ligação
com as instituições citadas). Venha
conhecer o nosso clube e faça parte da
família ASPMC.

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 à ações
judiciais patrocinadas em face da Prefeitura Municipal de Campinas e/ou
CAMPREV:
- JOSÉ ANTONIO VONO
CPF: 869.176.178-49
- JOSÉ ALVES (falecido)
CPF: 240.525.408-59
- JOSÉ AUGUSTO PEREIRA FERNANDES CPF: 246.433.358-15
Contatar a assessoria jurídica da ASPMC, através do Escritório Caricchio,
Oliveira e Boselli de Souza Advogados Associados - Fone: 3233-6077 / 3232-8643.
Plantões na ASPMC às sextas-feiras, das 9h às 12h e das 14hs às 18hs.

MENSALIDADES
Servidores na ativa da prefeitura,
Câmara, Cohab, Emdec, Setec,
Fumec e Sanasa

R$ 70,00
Aposentados e pensionistas

R$ 56,00
Funcionários públicos estadual e
federal; EMTU, Unicamp, Cândido
Ferreira e Correios

R$ 73,00
Sócios aderentes

Individual – R$ 107,00
Familiar – R$ 157,00
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:
JULHO A NOVEMBRO DE 2016
Ana Tercia da Silva Esperança Gonçalves
Anisia Ione Piedade da Silva
Angelica Quirino Daderio
Antonio Carlos Mussato
Ayrton Aparecido Gomes
Braz Jose de Souza
Cesar Roberto Lebrão
Darci Soares da Silva
Dorival Aparecido Muller
Dovilio Gonçalves
Evaristo Rocha
Gonçalo dos Santos
Ivone Ferreira
Josefina Stecca Raphaeli
José Carlos Aquino Afonso
José Gomes de Amorim
José Migliorini
José Pereira Pimentel
Maria das Graças Bernardes Fagundes
Maria Madalena Califani
Mariano Rodrigues das Neves
Neusa Aparecida da Silva Matos
Osvaldo José Correia
Sebastiana Braga Pereira
Pietro Gabriel Cesar de Azevedo Santos
Terezinha Maria da Cruz Santos
Valentim Lopes da Silva
Vitoriano Pinto de Miranda
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Muita diversão no
Dia das Crianças
Em comemoração ao Dia das Crianças,
a Associação realizou uma divertida
festa na manhã de 8 de outubro. Com
jogos, brincadeiras, futebol de sabão,
balão pula-pula, pintura no rosto e muito
mais, a garotada teve um sábado bastante agitado em mais um delicioso evento
realizado pelo Departamento de Esportes e Administração Angelo Colombari.

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

ECIAL
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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Festas dos Aniversariantes
Os sócios nascidos entre julho e outubro puderam comemorar mais um ano de vida nas duas
últimas edições da Festa dos Aniversariantes da Associação. Os encontros ofereceram novamente um
delicioso café da manhã para os associados aniversariantes e seus convidados.
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Festa Julina na Associação
A tradicional Festa Julina da ASPMC foi um sucesso novamente. Realizado em 2 de
julho, o evento contou com várias atrações e comidas típicas. As conhecidas
brincadeiras caipira, como pesca e argola, fizeram a festa da garotada, que também
puderam se divertir na cama elástica, balão pula-pula e piscina de bolinhas. As
apresentações das quadrilhas também animaram os convidados presentes em mais
uma grande festa da Associação.'

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!

TRATAMENTO INTEGRAL EM SAÚDE BUCAL
Dr. Paulo Vinicius F. da Silva
Cirurgião-Dentista
CROSP 91472
Para toda a família e idade
Soluções em estética
Implantes odontológicos
Próteses sem grampos
NOVO CONVÊNIO
ASPMC

Graduado em Odontologia pela USP Ribeirão Preto -SP
Mestrado em Ortodontia pela FHO Araras - SP

Fones: (19) 99272-1128 (Claro)
(19) 99814-4487 (Vivo)

Rua Dr. José Pinto de Moura, 61 (Travessa da Av. Andrade Neves)
CEP: 13.070-210 - Campinas SP - E-mail: pviniciusfs@uol.com.br
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Quadro de Atividades ASPMC
Administração Ângelo Colombari

Fones: 3772-2626 / 3272-8459 / 3772-2627
Condicionamento físico
20:30 Prof. Dani
às
19:30
3ª e 5ª
10:00 Prof. Fábio
às
09:00
Sábado
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)
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)

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
14:00
às
14:50 (adulto)
3ª e 5ª
4ª e 6ª
09:00
às
09:50 (infantil)
15:00
às
15:50 (infantil)
4ª e 6ª
Musculação – Instrutor Zeca e Prof. Moisés
2ª a 6ª
07:00
às
22:00
Sábado
07:00
às
12:00
Dança de Salão – Instrutora Isabel
3ª
19:30
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)
4ª, 6ª e Sábado 17:00
às
22:00
Sauna Feminina (R$ 8,00)
22:00
às
17:00
3ª e 5ª
16:00
às
10:00
Sábado
Salão de Jogos
3ª a 6ª 11:15
às
19:00
Sábado 09:00
às
19:00
Domingo 09:00
às
18:00

Atenção, todas as atividades estão
sujeitas à disponibilidade de vagas

Mudança: paralisação das
atividades no final de ano
Entre as novidades está o funcionamento da academia de musculação,
que retornará já no dia 9 de janeiro; Confira as alterações
Habitualmente, entre o final de
cada ano e início do ano seguinte, a
ASPMC paralisa diversas atividades
em virtude da queda de frequência nos
períodos de festas. Durante este período, aproveitamos também para a concessão de férias anuais obrigatórias
aos funcionários destes setores e a realização de reformas nos ambientes e
equipamentos.
Neste ano, porém, em caráter experimental e atendendo ao interesse dos
associados, algumas mudanças estão
programadas para acontecer na paralisação das atividades, entre elas a redução
do tempo em que nossa academia de
musculação ficará fechada.
Portanto, muita atenção ao nosso
calendário de atividades programadas
para este período:
Academia de musculação - Entre os
dias 19 e 23 de dezembro funcionará em

horário especial, das 8h15 às 21h. No dia
24 de dezembro, das 8h às 12h. A academia ficará fechada entre os dias 26 de
dezembro e 7 de janeiro para reforma e
pintura, reabrindo em seu horário normal a partir de 9 de janeiro.
Aulas de Natação e Hidroginástica
- Ficarão paralisadas apenas entre os dias
20 e 23 de dezembro, retornando normalmente no dia 27 de dezembro.
Taekwondo e capoeira - Atividades
suspensas entre os dias 19 de dezembro
e 17 de janeiro, retornando em 18 de
janeiro.
Aeróbica, Condicionamento Físico, Futebol e Dança de Salão - Atividades suspensas entre os dias 20 de dezembro e 18 de janeiro. Retorno em 19 de
janeiro (a dança volta em 21/01).
Sauna - Ficará fechada entre os dias
20 de dezembro e 18 de janeiro, reabrindo em 19 de janeiro.

Funcionamento: Natal e Ano Novo
Informamos que nos dias 24 e 31 de dezembro o expediente na
ASPMC encerra-se às 12h e que nos dias 25 de dezembro e 1º de
janeiro não haverá expediente.
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Conheça seu diretor

José Maria
Tadeu da Silva
1º Tesoureiro

Capoeira combina
luta e dança
A capoeira é a manifestação da cultura
popular afro-brasileira que combina
harmoniosamente luta, jogo e dança.
Praticada por crianças, jovens e adultos,
ela trabalha valores interculturais de
convivência, a não-violência, sociabilidade e qualidade de vida. E é com este
espírito que são ministradas as aulas de
capoeira na Associação dos Servidores
sob o comando do instrutor Hugo.
A Capoeira é uma atividade que

trabalha o corpo e a mente com muito
gingado e musicalidade. O praticante
obtém inúmeros benefícios, como
aumento da flexibilidade, diminuição
do estresse, definição do corpo, entre
outros. Na ASPMC, ela pode ser praticada a partir dos cinco anos. As aulas
acontecem nas noites de segunda à
quarta-feira (veja quadro na página 12).
Venha conhecer e fazer parte da turma
da capoeira.

Membro da Diretoria Executiva, José
Maria Tadeu da Silva é o 1º tesoureiro da
Associação. Com experiência em outras
gestões da ASPMC, ele sempre cumpriu
suas funções no cargo: coordenar setores
e atividades que a ele forem cometidas
pelo presidente e substituir o tesoureiro
geral em suas ausências e impedimentos.
José Maria começou sua carreira no
funcionalismo público em 1979, quando
entrou para a Secretaria de Transporte
como técnico de transporte. No setor já
trabalhou também como coordenador de
atendimento comunitário. Ficou na
Emdec até 2002, quando se transferiu
para a Administração Regional 2 no setor
de Recursos Humanos.
Casado com Roseli e avô da pequena
Gabriela, de sete anos, José Maria é pai
de Diego e Flávia.
ASPMC
Convidado por Dernivaldo Moreira,
o Valdinho, para se associar ao clube,
José Maria começou sua história com a
Associação em 1984. Ele recorda que a
estrutura era pequena naquela época,
basicamente com um campo de futebol,
academia e um bar. Assim, viu de perto o
crescimento da entidade, com as construções do parque aquático, quadra coberta
e vários outras dependências do clube.
Também deu sua contribuição como
diretor, já que participa da diretoria pela
terceira vez. Atualmente não joga mais
futebol, seu esporte preferido, mas gosta
de prestigiar os amigos associados e
acompanhar os jogos das equipes dos
Servidores. Lógico que ele tem uma
torcida especial pelo time dos associados, no qual o filho Diego é goleiro. “A
Associação é uma extensão da minha
família. Nosso clube cresceu muito e só
não cresce mais por falta de espaço. É
uma satisfação fazer parte desta diretoria
e poder frequentar o clube para encontrar
os amigos.”
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Atletismo participa de duas grandes provas
A equipe de atletismo da Associação segue sua
rotina de participar de provas importantes de
Campinas e região. Dois exemplos foram a 33ª
Corrida da Integração e a Track&Field Run Series.
Com milhares de participantes, a Integração
aconteceu em 25 de setembro pelas ruas e avenidas
de Campinas. A largada foi na Praça Arauto da Paz,
no Taquaral. Também com um grande número de
participantes, a Track&Field Run ocorreu em 16
de outubro nas imediações do Shopping Iguatemi.
O último desafio do ano da galera do atletismo
será a 92ª Corrida Internacional de São Silvestre, a
principal corrida de rua da América Latina, no dia
31 de dezembro, em São Paulo.
Equipe da ASPMC mantém a tradição
de participar da Corrida Integração

Aulas de
condicionamento
físico

Atletas da Associação correram na Track&Field Run Series

Seguem a todo vapor as aulas de
condicionamento físico na Associação. Uma turma bem bacana e
animada tem participado com muita
disposição. A atividade varia com
aulas de ginástica e treinamento
funcional.
As aulas são realizadas em três
dias da semana. Às terças e quintasfeiras, das 19h30 às 20h30, com a
instrutora Daniela Félix, e aos
sábados, das 9h às 10h, com o
instrutor Fábio Ferreira. Venha
participar e se condicionar!

Normas de acesso
ao clube
Conforme informativo, desde o dia
16/11 passou a ser exigida a apresentação da carteirinha de sócio/dependente
para acesso à ASPMC.
Se sua carteirinha está vencida ou foi
extraviada, procure a Secretaria para sua
reemissão.
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Sessentão garante título na Linfurc
Confirmando mais uma vez a
tradição de nossas equipes, o Sessentão da ASPMC conquistou este
ano o título da categoria no Campeonato da Linfurc (Liga Independente
de Futebol da Região de Campinas).
Na equilibrada final disputada
em julho, o time dos Servidores e o
Grenasa empataram nos dois confrontos: 2 a 2 e 1 a 1. Assim, a decisão foi para os pênaltis e a Associação levou a melhor, fazendo 4 a 1, no
duelo disputado no Campo do Bela
Vista. Presente na grande final, o
presidente Angelo Colombari cumprimentou atleta por atleta, parabenizando por mais esta conquista da
Associação, que coleciona em sua
galeria vários troféus da Linfurc.

Equipe da ASPMC vence a final contra o Grenasa

Associação garante conquista na decisão por pênaltis

Angelo Colombari comemora título com atletas e comissão técnica

Com a taça em casa: Adalberto Loro, Zé Carlos,
Angelo Colombari e o capitão Cascorão

Sub-16 fica com o vice na Liga
Quem também teve ótima campanha na temporada foi o time sub16 da Associação. No final de junho,
em busca do bicampeonato, a equipe disputou o título da Liga Campineira de Futebol. Na decisão da
Copa Américo Peccini, porém, desta vez não deu. Os Servidores foram
derrotados, por 2 a 0, pelo CR Flamengo. O presidente Angelo Colombari parabeniza todos os jovens
atletas, que mais uma vez honraram a
camisa da ASPMC.

Presente em mais uma decisão, time da ASPMC termina em 2º lugar
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Megamaster está na semifinal da Linfurc
A Associação está de olho numa
vaga para a final do Campeonato Megamaster (acima de 55 anos) da Linfurc
(Liga Independente de Futebol da
Região de Campinas). Primeira colocada na 2ª fase, a ASPMC disputa a
semifinal contra o Recreativo Sumaré
em melhor de duas partidas, no mês de
novembro. O vencedor deste confronto
vai encarar na final o ganhador do
duelo entre Ponte Higa e Okinawa. Os
jogos que valem o título serão disputados em dezembro.

Equipe da Associação enfrenta o Recreativo Sumaré na semifinal

ASPMC enfrentou time dos cronistas esportivos
Em jogo válido pelo Festival da Olimpesec 2016, o time de sócios da ASPMC
enfrentou a equipe do CAC (Cronistas Amigos de Campinas). A partida realizada no
Clube Regatas terminou com o placar de 1 a
1. O ex-jogador e técnico José Luiz Carbone, hoje comentarista de futebol, prestigiou
o confronto e os amigos da imprensa campineira, como Roberto Diogo, João Carlos de
Freitas, Carlos Tellini, Daniel Lessa e Carlos Eduardo de Freitas.
Equipe formada por sócios da ASPMC disputa Festival no Regatas

Sub-16 se
despede da Copa

Adversário: Time do CAC (Cronistas Amigos de Campinas)

Masculino,
Feminino e Infantil
99457-3971

Depois de terminar como segundo melhor time da 2ª fase da Copa
Leonel Ferreira Gomes, a equipe
sub-16 da ASPMC não conseguiu
repetir o bom desempenho na etapa
seguinte. Pelas quartas de final, em
partida disputada em nossa sede, a
Associação foi eliminada após a
derrota para o Cruzeiro, que venceu
por 3 a 1 e garantiu sua presença na
semifinal do campeonato organizado pela Liga Campineira de Futebol.
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PRAÇA POLIESPORTIVA
Adm. ANGELO COLOMBARI

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

18

Out/Nov/Dez de 2016

Out/Nov/Dez de 2016

19

20

Out/Nov/Dez de 2016

TURISMO AGNES EVENTOS E TURISMO
LAMBARI (MG)
Parque Hotel

NAVIO ODISSEIA
DE SANTA MARIA

7 de janeiro

PARQUE MAEDA

11 de fevereiro

Passeio – Saída às 6h e retorno às 16h30

Saída às 6h30 e retorno às 17h

FORTALEZA
Hotel Beira Mar

FESTA JUNINA NO HOTEL
FAZENDA POÇOS DE CALDAS

7 a 13 de abril

Com pensão completa (café da manhã,
almoço e jantar) e ônibus

8 a 11 de dezembro
Pacote com pensão completa,
Noite do Queijo e vinho, Festa Country
com chope à vontade, parque
aquático com churrasco e feijoada

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

23 a 25 de junho
Com meia pensão, avião e transfer

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

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

