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stamos enfrentando um dos 
períodos mais complicados 
da vida brasileira, a partir 
dos escândalos políticos que 

trouxeram consigo uma crise econô-
mica sem precedente. A Operação 
Lava-Jato é uma necessidade para 
moralizar a política nacional, porque 
não é possível a uma nação conviver 
com a corrupção nesses níveis. Sabe-
mos que, historicamente, sempre 
haverá meios de aproveitadores tanto 
do empresariado como dos políticos 
cometerem irregularidades.

É por isso que precisamos de fer-
ramentas eficazes e sistemas de con-
trole para evitar a malversação do 
uso do dinheiro público. Vemos nos 
noticiários que são bilhões e bilhões 
de reais desviados de obras públicas, 
estradas, construções e estádios. 
Enfim, em tudo os políticos e os 
empresários meteram a mão.

Agora imaginemos uma situação 
em que todo esse dinheiro fosse apli-
cado em educação, saúde, transporte 
e segurança. Dá para imaginar como 
seria o Brasil? Não teríamos proble-

mas  na  área  de  saneamento,  de 
escoamento da produção. O 
emprego seria pleno e a qualidade 
de vida muito melhor. Nosso país 
seria outro.

Mas não pensaram em nosso 
povo, no sofrimento das pessoas. 
Pensaram apenas neles e se apro-
veitaram do suor do trabalho alhe-
io para enriquecerem ainda mais. 
E por que? Para que? Vemos todos 
os dias que desta vida não levamos 
nada. Aliás, como vi outro dia nas 
redes sociais, a gente chega nessa 
vida sem nada e vamos embora 
sem levar nada. Então, pra que 
tentar ganhar mais e mais?

É por causa dessas coisas que 
hoje as Prefeituras estão quebra-
das. Falta dinheiro para o básico. 
A nossa, de Campinas, se nega a 
negociar reajuste salarial por que 
afirma não ter como garantir a 
folha de pagamento. 

Precisamos de uma rediscus-
são da política. Precisamos 
encontrar um novo caminho, por-
que estes que estão aí já prova-
ram que não dão resultado. Se 
tentarmos continuar fazendo a 
mesma coisa, o resultado será o 
mesmo de sempre. E não é isso 
que queremos para nossos filhos, 
nossas famílias.

Por tudo isso, quero compar-
tilhar com vocês a minha irrita-
ção e decepção com esse quadro 
político-econômico atual. É crise 
sobre crise, ano a ano, e as coisas 
não deslancham. Quem sabe 
surjam nomes que possam mudar 
essas coisas e nosso país possa 
ter um sistema de governo mais 
transparente e justo. Porque esta-
mos cansados!

E
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4º 401

PRÉ-VENDA AUMENTO SALARIAL, CONSULTE SUA MARGEM!!

Mesmo que você não tenha Margem,
fazemos Débito em Conta*

* APROVAÇÃO DE CONTRATO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO

Associação inaugura novoAssociação inaugura novo
campo de futebol em julhocampo de futebol em julho
Associação inaugura novo
campo de futebol em julho

No ano que completa 67 anos, a Associação dos 
Servidores Públicos Municipais de Campinas dará 
um presentão para os seus associados. No mês de 
julho, a ASPMC inaugura um campo de futebol de 
grama sintética para garantir mais momentos de 
lazer para os associados. O novo espaço está sendo 
instalado no antigo campo de areia de futebol soçaite.

O campo de futebol de grama sintética é um sonho 
antigo na Associação. Para concretizá-lo, a diretoria 
não mediu esforços, mas se planejou para criar 
condições financeiras de executar o projeto e buscar 
uma ótima opção no mercado. A empresa contratada 
foi a Techno Grass e a instalação teve início em junho.

“Apesar da grave crise econômica do País, com 
muito empenho conseguimos concretizar este antigo 
sonho. Mas isso só foi possível graças a uma adminis-

tração pés no chão e muito planejamento”, comemora 
o presidente Angelo Colombari. “Com certeza, é um 
espaço que será bastante utilizado pelos associados. O 
futebol faz parte da história da Associação e espera-
mos que este novo campo aumente a presença de 
nossos associados no clube”, acrescenta Colombari.

Novo campo de grama sintética está
sendo instalado no antigo campo de

areia de futebol soçaite

Obras tiveram início no dia 12 de junho

Campo com grama sintética: uma conquista para a ASPMC

Antigo campo de areia dará espaço para a grama sintética
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Os associados nascidos em março 
e abril comemoraram mais um ano de 
vida na tradicional Festa dos Aniver-
sariantes da Associação. Com direito 
a um café da manhã especial e um 
delicioso bolo, a festa garantiu nova-
mente uma prazerosa manhã de sába-
do com amigos e familiares na 
ASPMC. O evento é gratuito para os 
associados e seus convidados.

Festa dos 
Aniversariantes

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
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Criada para oferecer momentos 
de lazer e benefícios para os servido-
res públicos municipais de Campi-
nas, a ASPMC também abre suas 
portas para você que deseja ser um 
associado aderente. E tudo isso 
pagando uma mensalidade inferior 
em relação a outros clubes da cidade 
(individual – R$ 107,00 e familiar - 
R$ 157,00), usufruindo de uma 
ótima estrutura e com muitas ativida-
des esportivas.

As mensalidades têm um valor 
ainda mais especial para funcionári-
os dos serviços públicos estadual e 
federal. A mensalidade atual para 
servidores na ativa da prefeitura de 
Campinas, Câmara Municipal e  
autarquias da cidade é de apenas    
R$ 70,00. E os funcionários estadua-
is e federais ativos e aposentados, 
assim como aposentados do INSS, 
pagam apenas R$ 73,00 familiar 
podendo usufruir de ótima infraes-
trutura, com direito à academia de 
musculação, quadra poliesportiva 
coberta, campo de futebol, campo de 
grama sintética, piscinas, salão de 
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Seja um associado aderente da ASPMC
e desfrute de muito lazer e benefícios
Mensalidade com valor especial também para aposentados e funcionários dos serviços públicos estadual
e federal; Servidores municipais de Campinas pagam apenas R$ 70,00 mensais (individual e familiar)

jogos e sauna. Sem pagar 
nada a mais, todos os associa-
dos podem se inscrever para 
participar de diversas ativida-
des (veja quadro na página 
16). A ASPMC ainda oferece 
mais de 200 convênios com 
empresas e prestadores de 
serviço.

Venha conhecer a nossa 
Associação, na Rua do Servi-
dor Municipal, 200, no Parque Itália, 
próximo ao bairro São Bernardo e 
faça parte da família ASPMC, 

usufruindo de muito lazer e 
benefícios. Outras informações pelo 
telefone 3772-2626.

Servidores na ativa da prefeitura,

Câmara Municipal e autarquias 

Aposentados e pensionistas da Camprev

Funcionários públicos estaduais e federais

Aposentados do INSS e aposentados do serviço

público estadual e federal

Associados aderentes

Individual

Familiar R$ 157,00

MENSALIDADES

R$ 70,00

R$ 56,00

R$ 73,00

R$ 73,00

R$ 107,00
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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

Abr/Mai/Jun de 2017
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Mantendo a tradição, o Arraiá da Associação vai ani-
mar os associados no mês de julho. A Festa Julina da 
ASPMC acontecerá no dia 29 de julho, das 16h às 22h, 
em nossa sede. E, é claro, teremos muitas guloseimas, 
brincadeiras e músicas caipiras. A entrada é gratuita para 
sócios e convidados.

Vamos ter barracas de pastel, tapioca, churrasco, lanche 
de pernil, pizza, caldo, bolos, doces, pipoca e muitas outras 
delícias, além de quentão, cerveja e refrigerante. Também 
não irão faltar as tradicionais brincadeiras da festa caipira, 
como pesca e argolas. Venha festejar com a gente!

IR AA  ÁR IR AA  ÁR IR AA  ÁR
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da Associação
no dia 29 de julho

Tradicional Festa Julina da ASPMC
será realizada das 16h às 22h de sábado

Delícia caipiraDelícia caipiraDelícia caipira

Ingredientes: 
• 1 kg de salsicha
• 2  pimentões
• 2 tomates
• 1 cebola
• 3 colheres (sopa) de extrato de tomate
• Sal a gosto
Massa:
• 500 g de farinha de trigo
• 200 ml de leite
• pitada de sal
• 50 g de fermento de pão (fresco) ou 15 g de fermento 

biológico seco (granulado)
• 1 dedo no copo de óleo
Modo de Preparo 
Massa:
1. Dilua o fermento no leite morno, até que fique total-

mente dissolvido
2.  Coloque o óleo e o sal, junte a farinha e amasse até 

que a massa fique boa de trabalhar (sem grudar)
3.  Deixe descansar por aproximadamente 40 minutos
Recheio:
1.  Enquanto a massa descansa, corte o pimentão, a 

cebola e o tomate em pedaços pequenos
2.  Coloque uma colher (sopa) de margarina na panela e 

deixe derreter
3.  Doure a cebola e depois coloque o pimentão, o 

tomate e as salsichas cortadas em rodelas
4.  Coloque sal a gosto, coloque água e deixe cozinhar
5.  Após levantar fervura, coloque o extrato de tomate e 

deixe ferver até encorpar
Finalização:
1.  Divida a massa em duas partes
2.  Abra a primeira parte e cubra um tabuleiro todo, 

fazendo borda
3.  Coloque o recheio todo e depois abra a segunda 

parte da massa e coloque por cima
4.  Misture duas gemas com um pouco de catchup e 

passe por cima da massa
5.  Asse por aproximadamente 25 minutos e sirva

IR AA  ÁR IR AA  ÁR IR AA  ÁR

Rua José Paulino, 925 - (19) 3231-5877

Av. Suaçuna,723 - Ouro Verde
Campinas/SP - (19) 3224-4806

Rua Manoel Machado Pereira, 796 - Praça Concórdia
Campo Grande - Campinas/SP - (19) 3261-2919 

Cachorro quente de forno
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Um  dos  importantes  canais  de 
comunicação com os associados, o site 
da Associação dos Servidores - 
www.servidorescampinas.com.br - está 
de visual novo e com mais conteúdos. 
Além da galeria de fotos e as principais 
notícias de atividades e eventos da 
ASPMC, você encontra informações 
sobre os convênios e toda a estrutura 
oferecida pela entidade.

No site você acessa também as últimas 
edições da revista Nossa Voz, diretoria 
eleita para o quadriênio 2015/2019, espaço 
para tirar dúvidas, fazer reclamações e dar 
sugestões (seção contato). “Com uma 
administração transparente, sempre 
buscamos acompanhar as transformações 
do mundo e as mídias sociais se tornaram o 
meio mais rápido de obter informações”, 
destaca o  presidente  Angelo  Colombari.

O novo layout e as informações atua-
lizadas no portal estão sendo coordena-
das pelo jornalista Carlos Tellini. “O site 
passou por uma reformulação para 
melhor atender as necessidades dos 
associados e de quem busca detalhes 
sobre a entidade”, reforça Tellini.

Então não se esqueça. Quer saber tudo 
do que está acontecendo na ASPMC e 
todos os benefícios que ela oferece, acesse 
www.servidorescampinas.com.br.

Facebook
Outro importante canal de comunica-

ção é o facebook da ASPMC, que tam-
bém vem recebendo atenção especial. 
Curta a nossa fan page – “Associação 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Campinas”.

Abr/Mai/Jun de 2017

Site da Associação está de cara nova
Com visual mais moderno, o  temwww.servidorescampinas.com.br
novos conteúdos e mais informações atualizadas para os associados

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 2017

Cleide Filete Gomes
Dalva Barbosa da Cruz
Daniel Marcos Lisboa

Eduardo Moreira Ramos
Geltrudes Pinto de Lima

José Carlos Ortiz 
José de Camargo 1º                           

José Luiz Pereira Tavares
Leonilda Camargo Esmério

Maria Aparecida Ambrosio Santos
Maria Lopes Ferraz Barreiros       

Mauricio Constantini
Moises Alexandre

Acesse o site
da Associação
e curta nossa
fan page no
facebook
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Quem também anda sonhando 
com mais um título da Linfurc é o 
time da categoria sessentão (acima 
de 59 anos) da ASPMC, campeão da 
edição 2016. Na primeira fase, a 
equipe venceu cinco jogos, empatou 
cinco e perdeu duas vezes. Em busca 

Atendendo aos pedidos de associ-
ados, a ASPMC vai iniciar em julho a 
Escolinha de futsal no período notur-
no. As inscrições continuam abertas e 
as aulas estão previstas para aconte-
cer na quadra coberta às terças e quin-
tas-feiras. Divididas em duas catego-
rias, teremos aulas das 18h às 19h30 
para os meninos entre 7 e 11 anos e 
das 19h30 às 21h para sócios de 12 e 
13 anos. 

A continuidade destas novas aulas 
em caráter experimental e sua even-
tual manutenção posterior no rol de 
atividades dependerão da frequência 
e da participação dos associados no 
decorrer dos três primeiros meses. As 
aulas serão ministradas pelo instrutor 
Antônio Carlos Felix. Inscrições na 
Secretaria de Esportes. 

Nesta temporada, a equipe hiper-
master (acima de 50 anos) da ASPMC 
se uniu ao time da Associação Okinawa 
para disputar o Campeonato da Linfurc 
(Liga Independente de Futebol da 
Região de Campinas). E a parceria não 
poderia ter sido melhor. Afinal, o 
Servidores/Okinawa terminou como a 
melhor equipe da 1ª fase da competi-
ção, com 10 vitórias e dois empates. 
Um dos principais candidatos ao título, 
o Servidores/Okinawa disputará agora 
a 2ª fase, que acontece até 9 de julho, 
em busca de uma vaga à semifinal. O 
time está no Grupo C, ao lado da Vila 

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

Servidores/Okinawa
termina 1ª fase invicto

Sessentão segue forte na
briga pelo bicampeonato

do bicampeonato, a ASPMC brigará 
por uma vaga à semifinal na disputa 
da 2ª fase, que acontece até 9 de 
julho. O time está no Grupo B, ao 
lado de Bela Vista, Vila União e 
Fasti Clube. Também estaremos na 
torcida por mais uma conquista.

União, 31 de Março e Cerâmica/V8. 
Ficaremos na torcida para que a nossa 

equipe mantenha o excelente desem-
penho e chegue à decisão da Linfurc.

Vai começarVai começar
a Escolinha dea Escolinha de
futsal à noitefutsal à noite

Vai começar
a Escolinha de
futsal à noite
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Na edição passada da revista 
“Nossa Voz” trouxemos uma maté-
ria sobre o jantar que comemorou 
os dez anos de uma nova e vitoriosa 
fase do futebol da Associação dos 
Servidores. O evento reuniu joga-
dores, colaboradores, familiares e 
diretores da ASPMC. A festa foi tão 
marcante para a história do clube 
que nesta edição decidimos publi-
car outras imagens deste encontro 
memorável. Sempre com o apoio do 
presidente Angelo Colombari, que 
venham mais conquistas para o 
futebol dos Servidores! 

Recordando...
Mais do histórico jantar do futebol
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Paixão nacional, o futebol 
sempre foi também o esporte 
mais popular na Associação. Há 
décadas, os associados jogam 
em nossos campos e defendem 
as cores da ASPMC nos campeo-
natos regionais. Remexendo no 
“baú” da entidade, encontramos 
duas equipes que vestiam a cami-
sa da Associação na década de 
80. Será que você reconhece 
alguém na foto?

A equipe sub-17 da Associação 
foi eliminada em decisão por pênal-
tis no 9º Campeonato Municipal de 
Futebol de Base. No jogo válido 
pelas quartas de final do torneio, a 
ASPMC empatou sem gols com o 
Guarani no tempo normal, mas 
acabou perdendo na disputa por 
pênaltis. Parabéns aos nossos atle-
tas por mais uma vez representarem 
com orgulho a Associação.

A Associação segue oferecendo aulas 
de capoeira para crianças, jovens e adultos. 
A capoeira é a manifestação da cultura 
popular afro-brasileira que combina 
harmoniosamente luta, jogo e dança. É uma 
atividade que trabalha o corpo e a mente 
com muito gingado e musicalidade.

Na ASPMC, ela pode ser praticada a 
partir dos seis anos. As aulas são ministra-
das pelo instrutor Hugo Samurai nas noites 
de segunda à quarta-feira (veja quadro na 
página 12). O praticante obtém inúmeros 
benefícios, como aumento da flexibilidade, 
diminuição do estresse, definição do corpo, 
entre outros. Venha conhecer e fazer parte 
da turma da capoeira.

Futebol
Nostalgia

Sub-17 se despede nas quartas de final

Capoeira para
crianças e adultos



15

Durante a estação mais fria do ano, 
muitas pessoas se entregam ao calor das 
cobertas e acabam deixando as ativida-
des físicas de lado. As baixas temperatu-
ras fazem com que as pessoas fiquem 
mais sedentárias e ainda levam muitas a 
abusarem da alimentação. Por isso, aban-
donar a academia e os exercícios físicos 
nesse período é um péssimo negócio. 
Então não perca o foco e aproveite a 
estrutura que a Associação oferece para 
você garantir a boa forma e queimar 
calorias.

Além de frequentar a academia, que 
possui modernos aparelhos e uma ótima 
estrutura para malhar, o associado pode 
também participar das Aulas de Inverno, 
criadas justamente para manter o corpo 
em ação durante a paralisação da nata-
ção e da hidroginástica em nosso clube.

Sob a orientação dos instrutores 
Fábio Ferreira e Wagner Barbosa, as 

Aulas de Inverno oferecem diversas 
atividades para os adultos. As aulas, que 
vão até meados do mês de setembro, 
vêm sendo realizadas entre terça e sexta-
feira, nos períodos da manhã e tarde 
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Academia e atividades de inverno
Não fique parado no frio! Aproveite a estrutura da Associação para malhar e manter a boa forma

(veja o quadro abaixo). Venha se exerci-
tar com a gente. Para quem não apresen-
tou ainda, traga seu exame cardiológico 
ao Departamento de Esportes e faça sua 
inscrição.

Aulas de InvernoAulas de InvernoAulas de Inverno
TERÇA

9h

17h
 
Fortalecimento e
alongamento

Local: Salão social

QUARTA

10h

16h
 
Caminhada,
corrida abdominal:
Ponto de partida
piscina do clube
e salão social.

QUINTA

9h

17h

Fortalecimento
e alongamento

Local: Salão Jogos

SEXTA

10h

16h
 
Caminhada, corrida
abdominal: Ponto de
partida piscina do
clube e salão social.

SÁBADO

8h às 12h
 
 
Dicas de atividades
Esportivas, na
Secretaria de Esportes,
com o instrutor Fábio
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A equipe de atletismo da Associa-
ção segue empolgada e participando 
das principais provas de rua de Cam-
pinas. Neste primeiro semestre, 
foram quatro eventos importantes do 
calendário da cidade: Corrida da Lua 
em março, Corrida Oba em abril, 
Night Run em maio e Meia Maratona 
Pague Menos em junho.

Visando garantir conforto e segu-
rança aos associados, a Administra-
ção da ASPMC construiu uma longa 
calçada no entorno do clube na Rua 
do Servidor Municipal. Além da 
novidade do lado externo, a Associa-

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

3ª e 5ª

15:00

18:00

às

às

17:00

19:30

(sub-16 e 18)

( de 07 a 11 anos)

4ª e 6ª

3ª e 5ª

09:00

19:30

às

às

11:00

21:00

(menores)

(de 12 a 13 anos)

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

Futsal – Instrutor Antonio Carlos

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

Quadro de Atividades ASPMC
Administração Angelo Colombari

Capoeira – Instrutor Hugo Samurai

As próximas corridas da equipe da 
ASPMC serão a 3ª Maratona Campi-
nas em julho, Corrida da Ponte Preta 
em agosto e Integração em setembro. 
Além de participar de outras provas 
de outubro e novembro que ainda não 
abriram inscrições, o ano desta turma 
será encerrado com a São Silvestre, 
em São Paulo.

Atenção, todas as atividades estão
sujeitas à disponibilidade de vagas

Abr/Mai/Jun de 2017

ção, comandada pelo presidente 
Angelo Colombari, segue fazendo 
manutenções dentro da sede, como a 
pintura interna das paredes da quadra 
coberta e de outras áreas externas dos 
prédios do clube.

Associação nas
principais provas de rua

Atletismo da ASPMC na Corrida Oba (da esq. para dir.): Talita,
Wilson, Eleonora, Edmir, Marcio, Vera, Leomir, Luiz, Cidinha e Tadão

Calçada na Rua do Servidor Municipal
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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

Abr/Mai/Jun de 2017
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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 

TURISMO AGNES EVENTOS E TURISMO

Abr/Mai/Jun de 2017

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

22 de julho
Exuberantes paisagens

naturais: Almoço incluso,
música ao vivo e bingo

NAVIO ODISSEIANAVIO ODISSEIA

ANHEMBI (SP)ANHEMBI (SP)

NAVIO ODISSEIA

ANHEMBI (SP)
30 de setembro
Visita a Basílica e ao
Santuário de Nossa
Senhora Aparecida

APARECIDA APARECIDA 

DO NORTEDO NORTE

APARECIDA 

DO NORTE

OLÍMPIA – THERMAS DOS LARANJAISOLÍMPIA – THERMAS DOS LARANJAISOLÍMPIA – THERMAS DOS LARANJAIS

6 a 8 de outubro
Tuti Resort

Pensão completa,
com chope,

água e refrigerantes
nas refeições

 MACEIÓ (AL) MACEIÓ (AL) MACEIÓ (AL)

De 16 a 22
de novembro

Incluso três passeios, 
hospedagem no Hotel
Ponta Verde, com café

da manhã e jantar.
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