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Inscrições antecipadas e
outras novidades

  As inscrições para as Colônias de Férias  
na alta temporada serão antecipadas, com 
início no dia 18 de julho. O associado 
poderá fazer sua inscrição no site da AVM  
(www.avmpmpr.org.br), na aba Departa-
mento das Colônias de Férias. O associado 
do interior pode também fazer sua inscrição 
por meio dos representantes da AVM, que 
farão diariamente as inscrições no site.

  Antes, em alta temporada, a Colônia  
localizada na Ilha do Mel era exclusiva 
para Oficiais. Agora, as casas estão abertas 
para todos os sócios, em períodos de 
quatro dias.

  Outra novidade é a ampliação dos horários 
de frequência das piscinas. Antes, o período 
de uso era entre 8h e 20h. Agora, os sócios 
podem usufruir até as 22h.

COM A 
PALAVRA NOTAS

Estimados associados da nossa querida Associação da 
Vila Militar! Manifestamos imensa gratidão pela confiança 
recebida nas eleições para comandar esta vigorosa e 
respeitada Associação. Antes mesmo de assumir já 
estávamos trabalhando, com muita vontade e afinco, para 
melhor conhecer e entender os desafios que viriam. Não 
perdemos um dia, uma tarde, uma hora sequer e assevero 
a todos que hoje em nossa AVM é tempo de mudança! 
Tempo de novos ares, de novas rotinas e novas práticas 
administrativas! Nossa AVM está, de fato, sob nova 
direção! Nosso compromisso essencial é com você, sócio. 
Não nos afastaremos desta premissa por nada e nem por 
ninguém. Nossa Associação existe e é forte em razão do 
seu quadro associativo.

A nova filosofia de trabalho já está implantada. Ela se 
baseia em dinamismo e proatividade. Buscamos desatar 
nós e gargalos, contrariamente à passividade dos que 
optam por lamuriar dificuldades e fazer minimamente o 
trivial. Já encaminhamos solução para duas questões que 
se arrastavam e faziam nossa AVM perecer, consumindo 
recursos, minimizando seu potencial, inviabilizando várias 
ações em benefício dos sócios: o terreno do Pilarzinho e a 
fábrica de confecções. Triste foi ver “in loco” o estado de 
abandono em que ela se encontrava. Nossa obrigação é a 
de viabilizar novamente nossa fábrica. 

Queremos uma AVM administrada para todos, em que 
os sócios do interior tenham as mesmas facilidades e 
atendimento dos sócios de Curitiba; em que os sócios 
Oficiais tenham seus anseios atendidos com a mesma 
agilidade e qualidade dos sócios que não são oficiais, 
assim como os sócios da ativa e da reserva. 

Certo é que faremos uma administração austera, proba 
e transparente. Será na prudência e na contenção de 
despesas que realizaremos as melhorias e investimentos 
necessários, com inovação, de maneira corajosa e 
responsável.

Estivemos em várias OPMs da nossa querida PMPR. 
Compartilhamos esses sentimentos contagiantes de 
mudança e de melhoria em conversas francas, que 
demonstram respeito e consideração, e aproximam a 
Administração da AVM dos sócios.

Estamos apenas iniciando nossa gestão, mas felizes, 
motivados e ávidos por melhorar e construir uma AVM 
ainda melhor para todos!

BENEFÍCIOS DO ASSOCIADO 

VOCÊ CONHECE TODOS OS BENEFÍCIOS 
QUE A AVM OFERECE PARA OS SEUS SÓCIOS? 

A partir desta edição do AVM Em Foco, vamos mostrar para você quais são 
as vantagens de ser associado, a começar pela Colônia de Férias. “Estamos 
sempre buscando uma melhor retribuição pela participação e contribuição dos 
Policiais e Bombeiros Militares Estaduais. Por isso, já começamos a trabalhar 
nesta gestão para a melhoria e a ampliação dos serviços colocados à disposição 
dos associados e de seus dependentes”, afirma o Coronel Washington Alves 
da Rosa, Presidente da AVM.

Coronel Washington Alves da Rosa 
Presidente da AVM

COLÔNIA DE FÉRIAS PASSA 
A RECEBER MAIS ASSOCIADOS 
A nova gestão da AVM traz 
novidades para a Colônia de 
Férias. O número de períodos 
desfrutáveis aumentou e, com 
isso, mais associados serão 
sorteados durante a alta tem-
porada para aproveitar todos os 
benefícios. No caso de Cabos e 
Soldados, por exemplo, o nú-
mero de contemplados passou 
de 906 para 1.510.

Só para se ter uma ideia, no ano 
passado, em Guaratuba (foto), 
foram atendidos 456 Oficiais. 
Com a nova diretoria, a AVM 
atenderá 760 associados nesta próxima temporada. Já para Subtenentes e 
Sargentos, também de Guaratuba, a Associação espera atender 770 associados. 

Para o Diretor do Departamento de Colônia de Férias, Coronel Jorge Luiz Thais 
Martin, o aumento de períodos foi uma ótima estratégia para garantir mais par-
ticipação dos associados e de seus familiares. Aumenta também o número de 

suplentes. “Na alta temporada, 
o número de associados que 
buscava a Colônia era muito 
grande e não conseguíamos 
contemplar a todos. Agora, 
crescem as oportunidades 
para que mais associados 
aproveitem as atividades ofe-
recidas pela AVM e tenham 
belos dias de descanso com 
suas famílias.”

A forma de pagamento também 
foi alterada. Agora, o associa-
do da capital pode parcelar em 
três vezes no cartão de crédito 
e o associado do interior em 
três vezes no boleto bancário. 
O valor das diárias é único.
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NOTÍCIAS 
AVM

A Diretoria Jurídica da AVM, sob a coor-
denação do Major Wellenton Selmer, está 
trabalhando com afinco para promover uma 
futura mudança de configuração estatutária 
da Fábrica de Confecções da Associação. 
O objetivo é possibilitar um crescimento de 
produção da Fábrica. 

Além do estudo jurídico, também está sendo 
feita uma análise de viabilidade econômica 
da futura nova configuração da Fábrica, ela-
borada pelo Coronel Sérgio Filardo, Diretor 
Comercial. O Coronel Filardo explica que 
hoje a Fábrica produz todos os uniformes do 
Colégio da Polícia Militar do Paraná, além 
de oferecer uniformes para associados na 
loja da AVM. “Mas podemos confeccionar 
fardas para a PM do Paraná e de todo o 
Brasil, assim como uniformes para empresas 
de segurança, guardas municipais, colégios 
militares e empresas do setor de saúde. É 
a esta expansão que a mudança estatutária 
visa”, explica.

A análise dos dados disponíveis desde 2001 
permitiu constatar a grave situação econô-
mica da Fábrica. Os prejuízos anuais nesse 
período somam um total de R$ 8 milhões em 

Reaberta no dia 3 de junho, depois de um balanço geral, a loja da AVM está 
renovada até no nome: agora ela se chama Shop AVM. À frente desta repaginação 
está a nova responsável, Adriane Zimmer Monteiro. 

Consultora de imagem com formação em Nova Iorque e Curitiba, Adriane relata 
que agora a Shop AVM está implantando uma forma especial de vender a roupa, 
trabalhando a autoestima dos clientes. 

A Shop AVM tem roupas femininas, masculinas e infantis, e oferece marcas de 
referência que existem nos grandes shoppings de Curitiba, mas com preços 
bem mais baixos. A loja também vende os livros publicados pela Editora AVM, 
além de uniformes do Colégio da Polícia Militar e fardas produzidas pela Fábrica 
de Confecções da AVM.

TRABALHO INTENSO PARA 
RECUPERAR A FÁBRICA DE CONFECÇÕES

perdas. Além disso, as instalações físicas 
foram encontradas em absoluto estado de 
abandono, com problemas variados de 
engenharia, de pintura, eletricidade e falta 
de conservação do maquinário.

O trabalho de recuperação estrutural e 
financeira que a nova diretoria da AVM está 
fazendo, com coragem e visão estratégica, 

visa a reverter o processo de encerramento 
das atividades, que já havia sido iniciado, 
inclusive com cronograma de demissões. 
“Com iniciativa, audácia e inteligência, 
nossa equipe está se empenhando para que 
a Fábrica volte a ser competitiva e se torne 
uma alavanca de progresso para a Associa-
ção”, observa o Coronel Washington Alves 
da Rosa, Presidente da AVM.

NO DIA 13 DE JULHO OCORRE A  ASSEMBLEIA GERAL, NA QUAL 
SERÁ DEFINIDA A PROPOSTA DE EXPANSÃO DE PRODUÇÃO DA FÁBRICA

LOJA DA AVM ESTÁ DE CARA NOVA

Serviço
O atendimento é das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A Shop AVM fica 
localizada dentro da estrutura da Associação, na Rua Santo Antônio, número 100. 
Contatos pelos telefones (41) 3075-8265/ 3075-8267/ 3075-8268 ou 
pelo email loja@avmpmpr.org.br. 
Mais informações no site http://avmpmpr.com.br/loja/ ou no 
Facebook https://www.facebook.com/lojaavm



4     -     AVM em Foco - Jul/Ago 2016

A importância do 
Auxílio-Funeral da AVM

  O Departamento de Auxílio-Funeral (DAF) da AVM 
procura minimizar as dificuldades e o sofrimento 
das famílias que perdem um ente querido. Segundo 
o novo Diretor do DAF, Capitão Haroldo Teixeira de 
Lima, têm direito ao auxílio: todos os associados e 
seus dependentes (cônjuges, filhos menores de 21 
anos não emancipados, filhos maiores de 21 até 25 
anos cursando ensino superior ou segundo grau em 
escola técnica, e filhos considerados incapazes) ou 
dependentes por concessão do Regimento Interno no 
DAF/AVM, como pai e mãe de associado solteiro e 
sem dependentes, ou pai e mãe de associado casado 
com outro associado, ambos sem dependentes.

  Na Região Metropolitana, litoral e interior do Estado, 
a AVM paga o Auxílio-Funeral para quem custeou 
as despesas, mediante documentação encaminhada 
pelos representantes da Associação nas OPM/OBM 
ou diretamente no DAF.

  Neste ano, a partir da nova gestão, o DAF pretende realizar 
melhorias das dependências das Capelas Mortuárias 
para melhor conforto e comodidade aos usuários. *A AVM se solidariza com as famílias 

pela perda de seus entes queridos.

Junho
02/06 Celso Antônio  Cotovey - Sd RR (Curitiba)
 Juraci Inês Ferreira - Associada Decorrente (Colombo)
 Maria Elisa Toniolo - Associada Decorrente (Curitiba)
05/06 Reinaldo Benedito Sebastião - Cb RR (Londrina)
08/06 Renir Bueno - 1º Ten RR (Pinhalão)
09/06 Alcebíades Padilha Pinto - 3º Sgt RR (Curitiba)
 Raquel Wilhelm de Jesus - Associada Decorrente (Ctba)
12/06 José Francisco de Oliveira - Subten RR (Curitiba)
 Edson Luiz Alves Pereira - Sd RR (Ponta Grossa)
 Joel Melo de Campos - Cb RR (Curitiba)
13/06 Odair Eugênio da Silva - Cb RR (Curitiba)
14/06 Clodoaldo Cirino dos Santos - 3º Sgt Ativa (Curitiba)
17/06 Josefa Leal de Lima - Associada Decorrente  (Colombo)
18/06 Maria Ferreira - Associada Decorrente (Curitiba)
19/06 Rogério Luiz de Lima - Subten RR (Curitiba)
21/06 José Luiz Ferreira Sobrinho - Subten RR (Curitiba)
 João Nunes da Rocha - Sd RR (Curitiba)
22/06 João Malacarne  da Silva - 1º Sgt RR (Curitiba)
 Adirson Gonçalves dos Santos - 3º Sgt RR (Curitiba)

MEMÓRIA

DEDICAÇÃO À FAMÍLIA E À PM
Nascido em outubro de 1932, o curitibano 
Romano Oresten é lembrado pelos 
familiares como uma pessoa carinhosa e 
dedicada, mas também rigorosa. Foi um 
marido companheiro para Anita Oresten, 
um pai exemplar para os quatro filhos: 
Vanessa Cristiane (56 anos), Roberto An-
dré(55 anos), Katia Josete (51 anos) e Luis 
Fernando (31 anos), e um avô brincalhão 
para os seis netos. 

Romano formou-se na academia da Polícia 
Militar e ingressou na força em 1959, mes-
mo ano em que se casou com Anita. Logo no 
começo da carreira trabalhou em Francisco 
Beltrão, Paranaguá e Pato Branco. Em 1960, 
tornou-se pai de Vanessa. Retornou para 
Curitiba, onde trabalhou em diversos seto-
res da Polícia Militar, entre eles, o Batalhão 
de Guarda e o Recrutamento, além de ter 
sido Ajudante de Ordens do Comando Geral 
e Subchefe da Casa Militar.

De origem ucraniana, Romano sempre levou 
muito a sério a religião. Ia com a esposa e 
filhos para a Igreja e também participava do 
Grupo Folclórico Ucraniano Barvinok. Aliás, 
antes mesmo de ser Policial Militar, Roma-
no já dançava no grupo. Após casar-se, o 
Tenente-Coronel Romano passou a cantar 
no coral do grupo e também a reger o coral 
da Igreja. “Meu pai se apresentou diversas 
vezes com o Grupo Barvinok. Algumas no 
Teatro Guaíra, inclusive”, explica Roberto. 

Por trabalhar em prol da comunidade ucra-
niana, pelo trabalho realizado na Igreja e 
por preservar a cultura ucraniana, Romano 
recebeu da Câmara Municipal de Curitiba o 
título de Vulto Emérito.

Enquanto aliava trabalho, família, coral e 
igreja, Romano formou-se em Direito, pelo 
Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba), 
em 1972. Lecionou na Unicuritiba e na 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC). Também cursou o Mestrado, na 
Universidade de Coimbra, em Portugal.

Mesmo fazendo tantas coisas ao “mesmo 

LISTA DE FALECIMENTOS 

Abril
01/04 Antonio Mariano de Oliveira - Sd RR (Curitiba)
 Tereza olejnik Waurika - Ass. Decorrente (Irati)
 Orides João Salata Maj - RR (Curitiba)
 Arnaldo Vasco de Figueiredo - 3.º Sgt RR (Curitiba)
05/04 João Francisco Teixeira - Sd RR (Araucária)
06/04 João Maria Bueno de Lima - Cb RR (Rio Negro)
 Lenir Gonçalves da Silva - Cel RR (Curitiba)
 Marco Aurelio Costa - Sd Ativa - (Almirante Tamandaré)
08/04 Emidia Barbosa - Ass. Decorrente (Quitandinha)
09/04 Rodolfo Silva dos Santos - Sd RR (Matinhos)
10/04 Arnaldo Rodrigues da Silva - Sd RR (Pontal do Paraná)
12/04 Antonio Pereira dos Santos - Cb RR (Curitiba)
13/04 Amadeu Cardozo - 3º Sgt RR (Curitiba)
17/04 Sadi Cardoso de Carvalho - Cb RR (Arapongas)
20/04 Maria dos Anjos Braz - Ass. Decorrente (Curitiba)
 Lourival Pereira de Oliveira - Sd RR (Curitiba)
 Therezinha de Janira Serigati - Ass. Decorrente (Ctba)
 José Claudemar Rocha - Sd Ativa (Bandeirantes)
30/04 Pedro Lenartowicz - Cb RR (Curitiba)

Maio
01/05 Sebastião Silveira Ramos -1º Sgt RR (Curitiba)
 Bruno Pisa -Subten RR (Curitiba)
02/05 Romano Oresten - Ten Cel RR (Curitiba)
 Antonio de Moura Leite - Subten RR (Campo Largo)
 Nabi Farah - Sd RR (Foz do Iguaçu)
05/05 Alecio Charello Netto - Cb RR (Pontal do Paraná)
06/05 Cassilda França da Silva - Ass. Decorrente (Curitiba)
07/05 Cazuzo Soares da Silva - Sd RR (Guaira)
 Nereu Gomes -2º Sgt RR (Fazenda Rio Grande)
11/05 Reginaldo Rodrigues - Cb RR (Campo Mourão)
12/05 Nilceu Roberto Ribas - Sd RR (Almirante Tamandaré)
15/05 Luiz Carlos Padilha - Sd RR (Curitiba)
 Elario Mahl - Sd RR (Itaipulândia)
16/05 José Romalio Machado - Sd RR (Ponta Grossa)
21/05 Mauro Alves Batista - Cb RR (Campo Largo)
25/05 Pedro Machado de Bonfim - Cb RR (Rio Branco do Sul)

tempo”, o Tenente-Coronel Romano nunca 
deixou de dedicar-se à família. “Meu pai 
sempre cobrou muito de todos os filhos, 
principalmente com relação aos estudos. 
Nós precisávamos ler e estudar muito”, 
lembra Roberto. 

O Tenente-Coronel Romano Oresten faleceu 
no dia 2 de maio de 2016, aos 83 anos. 
Ele deixou quatro filhos, seis netos, e sua 
amada esposa. 
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VALORIZE-SE

Em apenas dois meses de trabalho da nova 
gestão, a AVM já recebeu mais de 277 
novos sócios. É que desde o mês de maio 
o presidente da AVM, Coronel Washing-
ton Alves da Rosa (foto) está visitando 
diversas Escolas de Formação de Soldados 
distribuídas pelo Paraná a fim de apresentar 
a instituição para os futuros Policiais Mi-
litares e Bombeiros. A AVM também vem 
recebendo em sua sede, em Curitiba, visitas 
de alunos de várias escolas. 

Segundo o Tenente-Coronel João Jorge 
dos Santos Júnior, a AVM se preocupa 
em ajudar na formação dos alunos. “Ao se 
associarem à AVM, os futuros soldados 
só constatam vantagens. É uma relação de 
custo-benefício que vale muito a pena”, 
afirma. Um exemplo prático ocorreu em 
Telêmaco Borba. Com o valor das men-
salidades dos primeiros 30 dias, a AVM 
adquiriu uma televisão para os alunos, 

Encontros com a Velha Guarda
Desde o início da nova direção, o Presidente da Associação da Vila Militar (AVM), Coronel 

Washington Alves da Rosa, vem incentivando a realização de eventos com os Policiais da Velha 
Guarda. O Presidente prestigiou o encontro de Apucarana, na sede da Associação dos Militares 

Estaduais do Vale do Ivaí, com tradicional jantar. Em Curitiba, o almoço da Velha Guarda ocorreu no 
Clube dos Oficiais. Cerca de 30 Policiais Militares da Reserva. Em Londrina, Além disso, um almoço 

reuniu cerca de 100 Policiais Militares da Velha Guarda, no Restaurante Fogão Caipira. 

Troca de Comando
O mês de junho foi marcado pela cerimônia de Troca de Comando do 5° Batalhão 

de Polícia Militar, em Londrina. O Major Antônio Carlos Campos Junior assumiu o 
Comando da Unidade no lugar do Tenente Coronel José Luiz de Oliveira, que ficou no 

cargo por mais de um ano. AVM estava presente.

POLICIAIS E BOMBEIROS CONHECEM 
PROJETOS E SE FILIAM À AVM

que farão uma rifa para angariar fundos 
para a formatura. 

Com esse trabalho, a AVM espera um 
aumento de cerca de mil novos associados 

até o final do ano, e também prevê o retor- 
no dos associados que deixaram a as- 
sociação. Atualmente a AVM congrega  
cerca de 20.700 sócios e 35.088 depen-
dentes. 

Visitas ao interior
Aproveitando o momento de renovação, inovação e transformação da nova gestão da AVM, o Coronel 
Washington Alves da Rosa, Presidente da Associação, está visitando diversas cidades do Paraná. A intenção 
das visitas é conversar com os associados sobre as medidas da nova direção para os próximos 
três anos. Os encontros reuniram centenas de Policiais Militares nos batalhões e grupos especiais de cidades 
como Londrina, Apucarana, Rolândia, Arapongas, Jacarezinho, Maringá, Paranavaí, Umuarama, Cruzeiro do 
Oeste, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondon, 
Toledo, Cascavel, União da Vitória, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa e Francisco Beltrão.

Centros de Lazer
Com o intuito de proporcionar entretenimento e bem-estar aos associados, os Centros de Lazer 
oferecem espaços e serviços em sete cidades do interior do Paraná. Os Centros – também chamados 
de Grêmios – têm quiosques, churrasqueiras, salão de festas, quadra de esportes, clube social 
piscinas, entre outras coisas. Os Grêmios ficam localizados em Apucarana, Campo Mourão, Assis 
Chateaubriand, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Pato Branco.
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Prova Coronel Sarmento 
premia os sócios

  No dia 10 de agosto, a PM promove a 20.ª 
edição da “Corrida Pedestre da PMPR - Prova 
Coronel Sarmento”. Com percursos de 5 e 10 
km, civis e militares podem participar. 

  O evento comemora o aniversário PM e incenti-
va a prática de exercício físico entre Policiais e 
Bombeiros Militares. A AVM patrocina o evento 
e vai premiar, pela primeira vez, as melhores 
colocações entre os sócios, tanto masculino 
quanto feminino. 

  O primeiro lugar será contemplado com R$ 
200, o segundo com R$ 150 e o terceiro com 
R$ 100. Participe!

ESPORTE

ATLETAS SÃO MOTIVO DE ORGULHO
Um grupo de 13 atletas associados e pa-
trocinados pela AVM está trazendo vitórias 
para o esporte brasileiro. Um exemplo é a 
Soldado Daniela Alzira da Silva Arouca, 
campeã em duas modalidades do Cam-
peonato Europeu de Jiu-Jitsu: Faixa Azul 
Feminino, na categoria Master Meio Pesado, 
e categoria Master Absoluto. O campeonato 
está entre os maiores do mundo e aconteceu 
em Lisboa, Portugal, no final de janeiro.

Outro destaque é o Tenente do Corpo de 
Bombeiros Felipe José Moletta, do Tria-
thlon Cross-Country. Em maio, Moletta 
participou, em Ilhabela (SP), de mais uma 
etapa do mundial XTERRA Triathlon Elite 
Pro 2016, uma das maiores provas de tria-
thlon off-road do mundo. O atleta, que é o 
atual campeão no ranking, levou o segundo 
lugar na elite mundial e o título de melhor 
brasileiro colocado.

Para o Major Júlio César Pucci dos Santos, 
Diretor de Esporte e Lazer da AVM, patro-
cinar esses atletas é muito importante para 
incentivar o esporte brasileiro. “O incentivo 
ao esporte é essencial para a AVM. Neste 

ano também estudamos um projeto para 
estender a bolsa aos dependentes dos 
associados. Existem muitos talentos apenas 
esperando uma oportunidade”, diz.

A AVM disponibiliza uma bolsa de R$ 3.300 
por ano, por atleta, para custear viagens, 
hospedagens e o que for necessário dentro 

deste valor. Para garantir a bolsa, todos os 
Policiais Militares devem ser sócios da AVM 
e já terem um histórico de competições. 
Os atletas devem fazer um projeto e enviar 
para a apreciação da Diretoria Executiva. 
As modalidades são: Triathlon, Triathlon 
Cross-Country, Jiu-Jitsu, Judô, Corrida, 
Mountain Bike, Aquathlon e MMA.

Soldado Daniela Arouca, campeã de Jiu-JitsuTenente Felipe Moletta, campeão do Triathlon Cross-Country

PELA PRIMEIRA VEZ AVM PATROCINA PARATLETA

A Associação da Vila Militar (AVM) 
está patrocinando pela primeira vez 
um paratleta, o Capitão Glauber 
Antônio Brochado, que participa das 
competições de Adestramento Parae-
questre desde 2015. Para o atleta, essa 
ajuda é bem-vinda e necessária. “Todo 
o esporte, principalmente de alto ren-
dimento, precisa de aporte financeiro 
e, no adestramento, esta necessidade 
é grande, pois trabalhar com cavalos 
requer ter um apoio financeiro maior”, 
explica. Em seu último campeonato, 
entre os dias 27 e 29 de maio deste ano, o Capitão participou do Ande-Brasil, na Granja do Torto, 
em Brasília, onde conseguiu um terceiro lugar e dois segundos lugares no Campeonato Brasileiro 
de Adestramento Paraequestre.

Festa Julina esquenta o arraiá
A AVM, o Clube dos Oficiais do Paraná e a Cruzada Social Cosme e Damião se uniram 

para promover, no dia 16 de julho, a partir das 14h, a Festa Julina. Muitas 

barracas, brincadeiras, além das tradicionais comidas típicas, estarão esperando por 

você! Durante a festa também haverá sorteios e o bingo. Entre os prêmios estão: TV 40 

polegadas; forno microondas; bicicleta; carrinho elétrico e eletrodoméstico. Além disso, 

também haverá rodada exclusiva para premiar as crianças. O arraial acontece no Clube 

dos Oficiais, na Rua Frei Henrique de Coimbra, número 1011, no Hauer, em Curitiba. 

Jantar dançante comemora 53 anos da AVMA Associação da Vila Militar (AVM) está completando 53 anos de atividades e, para come-morar a data, no dia 29 de julho, às 20 horas, será realizado um jantar dançante. As reservas e aquisições de convites podem ser feitas na sede da AVM, no Departamento de Eventos. Todos os associados podem participar. Venha festejar conosco. Quando: 29 de julho (sexta-feira) - Horário: 20h
Onde: Círculo Militar do Paraná (Rua Largo Bittencour, 187 - Centro - Curitiba)Mais informações: (41) 3075-8229
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Quem se hospedar no Hotel da AVM, em Foz do Iguaçu, vai perceber as melhorias já feitas 
pela nova diretoria da Associação da Vila Militar. O hotel reestruturou todo seu serviço e 
agora os quartos ganharam cestinhas de guloseimas, frigobar com mais tipos de bebidas 
e decoração nas camas, com toalhas contendo o símbolo da AVM. Nos banheiros, kits de 
higiene estão disponíveis. Várias melhorias de emergência foram realizadas também nas áreas 
de apoio do hotel. Os depósitos, por exemplo, estavam em péssimas condições 
de conservação (fotos).

Para o Vice-Presi-
dente da AVM, Co-
ronel Almir Porci-
des Júnior, o hotel 
vai proporcionar 
ainda mais como-
didade aos asso-
ciados, convenia-
dos e convidados. 
“Queremos que 
todos os hóspe-
des tenham mais 
conforto e saiam 
daqui completa-
mente satisfeitos. 
A melhoria só vem ressaltar nossa preocu-
pação em sempre aprimorar nosso trabalho. 
Já percebemos um aumento considerável 
de hóspedes nas últimas semanas. Ofere-
cemos uma infraestrutura completa para 
receber toda a família”, declara.

Nutricionista
Outra novidade é que todas as refeições 
preparadas pelo hotel agora passam pelo 
controle de uma nutricionista, contratada 
exclusivamente para manter a qualidade 
dos alimentos. Todos os menus preparados 
serão analisados, com balanceamento caló-
rico e energético de cada refeição.

O Hotel da AVM dispõe de completa 
infraestrutura e instalações. São 68 apar-
tamentos, entre single, duplo ou triplo, 
todos com ar condicionado, telefone, som 
ambiente, frigobar, TV a cabo, internet, 
portão eletrônico e câmeras de segurança, além de uma equipe de funcionários treinada 
para proporcionar conforto e comodidade aos associados e convidados. 

TURISMO VIAJAR É COM A AVM
Conheça os novos roteiros

Julho – Foz do Iguaçu (PR)
A saída de Curitiba será no dia 14 (quinta-feira), às 8h. O 
pacote de viagem inclui o transporte (ônibus semileito); três 
noites de hospedagem no Hotel de Trânsito da AVM; café da 
manhã; dois jantares no Hotel AVM; um jantar/show no Rafain; 
passeios aos pontos turísticos de Foz do Iguaçu (apenas o 
transporte) e guia acompanhante em todo o percurso. Gastos 
pessoais, como frigobar, lavanderia, entrada em parques, 
bebidas etc. são de responsabilidade do usuário. O pagamento 
pode ser feito em até quatro vezes, sem juros, no cartão ou 
parcelado no cheque ou dinheiro até a data da viagem. As 
reservas podem ser feitas no Departamento de 
Eventos da Associação da Vila Militar. O 
retorno será no dia 17 (domingo), após 
o café da manhã.
Saída: 14 de julho (quinta-feira), às 8h.
Retorno: 17 de julho (domingo), após o 
café da manhã.

Agosto – Aparecida do Norte(SP)
Os interessados podem reservar o lugar no Departamento de 
Eventos da Associação da Vila Militar (AVM). A viagem será 
no dia 5 (sexta-feira), com saída às 8h, do estacionamento da 
AVM. O retorno será no dia 7 (domingo), às 13h. No pacote 
de viagem está incluído o transporte de ônibus semileito; dois 
pernoites no Hotel Princesa do Vale; café da manhã, almoço 
e jantar; guia acompanhante em todo o percurso. O pacote 
pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros no cartão 
ou parcelado no cheque ou dinheiro até a data 
da viagem. As despesas de viagem, bebidas 
e telefonemas ficam por conta do usuário. 
Saída: 5 de agosto (sexta-feira), às 8h. 
Rua Santo Antônio, 100 – Estacionamento 
da AVM.
Retorno: 7 de agosto (domingo), às 13h.

Agosto – Foz do Iguaçu (PR)
Com saídas de Maringá, Londrina, Apucarana e Rolândia. 
Mais detalhes no site da AVM.

Novembro – Bonito (MS)
A saída para Bonito será no dia 29 (terça-feira), às 18h. O 
pacote de viagem inclui: transporte rodoviário exclusivo 
(Curitiba/Bonito/Curitiba); 3 noites de hospedagem no 
Hotel CLH Suítes Bonito, em apartamento Luxo; passeios 
de flutuação no Rio Sucuri, descida de bote 
no Rio Formoso e visita a 8 cachoeiras da 
Estância Mimosa. O ônibus tem previsão 
de chegada em Curitiba no dia 03 de 
dezembro (sábado), às 14h.
Importante: Nosso ônibus passará por 
Maringá, Londrina, Apucarana e Rolândia 
para buscar passageiros destas cidades que, 
porventura, queiram ingressar na excursão a partir destes 
locais. 
Saída: 29 de novembro (terça-feira), às 18h. 
Retorno: 03 de dezembro (sábado), às 14h.

Serviço
Informações e reservas
Departamento de Eventos da Associação da Vila Militar
(41) 3075-8229 ou 3075-8231
Email eventos@avmpmpr.org.br

Serviço
O Hotel da AVM de Foz do Iguaçu fica localizado na Avenida General Meira, 2.250 - Parque Ouro Verde. 
Telefone (45) 3527-4477 - E-mail: hotelavm@gmail.com. 
Faça sua reserva e desfrute dessas novidades!

HOTEL DE FOZ ACOLHE O 
HÓSPEDE COM MAIS QUALIDADE
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DESTAQUE

Um impasse histórico envolvendo o terreno da AVM 
no bairro Pilarzinho, em Curitiba, está sendo solu-
cionado pela nova diretoria, o que tornará possível 
realizar um sonhos dos Policiais Militares do Paraná: 
a construção das 163 unidades habitacionais, com financiamento da 
Caixa Econômica Federal.

Sob a coordenação do Coronel Altair Mariot, Diretor do Departamento 
de Projetos e Habitação, a AVM está negociando a um acordo com o 
Governo do Estado para obter a escrituração em cartório de duas áreas 
de terra, que foram unificadas. Como parte da negociação, o Estado 
receberá em doação dois terrenos contíguos, nos quais funcionam 
hoje uma escola e o canil da PM.

Com a transação imobiliária concluída e o terreno legalizado, a 
Caixa Econômica pode repassar para a AVM o valor correspondente 

CASAS DO PILARZINHO 
ESTÃO A UM PASSO 
DA CONSTRUÇÃO

A Cruzada Social Cosme e Damião de Proteção À Mater-
nidade e Infância tem por objetivo a assistência a cabos e 
soldados com doação de kits de enxoval para filhos até 
3 meses de idade e material escolar básico para aqueles que cursam entre 
a 1ª e a 5ª série do ensino fundamental. A Cruzada também ajuda a classe 
em situações de calamidades e extrema necessidade. Ao mesmo tempo, a 
entidade colabora com a comunidade mais carente, doando alimentos, me-
dicamentos, material de limpeza, fraldas e leite a creches e escolas especiais. 
Segundo a Presidente Maria Cristina Betes, desde o início desta gestão foram 
entregues mais de 1600 kits de material escolar, 267 kits de enxovais para 
bebês e, aproximadamente, R$ 4 mil em medicamentos, materiais de limpeza 
e produtos de higiene pessoal.

ao terreno, o que permitirá investir em outra área da capital para 
construir o hotel de trânsito para os sócios do interior se alojarem 
quando vêm à capital.

A origem da AVM está vinculada ao sonho da casa própria dos 
Policiais Militares do estado. O terreno do Pilarzinho foi doado 
em 1961 à Associação, pelo Governo do Estado, para construção 
de moradias. Por meio do Departamento de Projetos e Habitação, 
a entidade faz acompanhamento das condições de financiamento 
de projetos habitacionais e presta assessoria aos associados na 
aquisição da própria residência.

AÇÃO 
SOCIAL

CRUZADA SOCIAL 
COSME E DAMIÃO

Superação e Sucesso
Leia no site da AVM (avmpmpr.com.br) o comovente depoimento de 

Generoso e Eneide Fonseca sobre seu filho Gabriel Felipe. O menino 

nascido em 1997, hoje está com 18 anos e cursa a faculdade de Jornalismo. Sua 

trajetória de superação e sucesso foi marcada pelo atendimento que recebeu na 

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual (Apadevi).

Clube dos 
Oficiais da PMPR

Nosso Clube dos Oficiais oferece a seus 
associados e amigos inúmeras atividades. 

Venham conhecer e participar.

Rua Frei Henrique de Coimbra, 1011 - Vila Hauer - Curitiba - PR
Informações/atendimento: (41) 3015-2115 - www.copmpr.com.br

Escolinha de futsal, em parceria com o Coritiba Foot Ball Club, de 2.ª a 6.ª, de 
manhã, tarde e noite, com participação em diversos campeonatos.  
Para alunos de 5 a 14 anos, inclusive não sócios.
Estúdio de pilates com equipamentos modernos, horários flexíveis,  
no máximo 3 alunos por turma. Para jovens e adultos de ambos os sexos.
Salão de beleza, massagens e drenagem linfática. 
Moderna quadra de esportes coberta.
Piscinas infantil e adulto.
Duas churrasqueiras cobertas (com total infraestrutura – mobiliário, geladeiras, etc.).
Salão de eventos (para festas de casamento, aniversários encontros sociais).
Almoço da velha guarda (1ª quarta-feira de cada mês – todos os associados  
são bem-vindos).

EXPEDIENTE:  Presidente: Cel. PM Washington Alves da Rosa - Vice-Presidente: Cel. BM RR Almir Porcides Júnior - Secretário: Ten. Cel. BM Carlos Alberto Mascare-
nhas Machado - Vice-Secretário: Maj. PM RR Antônio Douglas Villatore - Tesoureiro: Major BM RR Moroni Cordeiro - Vice-Tesoureiro: Cap. BM RR Adenildo Redondo -  
Diretor Departamento de Colônia de Férias: Cel. BM RR Jorge Luiz Thais Martins - Diretor Departamento de Auxílio Funeral: Cap. PM RR Haroldo Teixeira de Lima -  
Diretor Departamento de Ação Social: Ten. Cel. PM RR Sérgio Renor Vendrametto - Diretor Departamento de Eventos e Relações Públicas: Cel PM RR José Paulo Betes - Diretor 
Departamento de Administração: Ten.Cel. Sérgio Luiz Ferreira dos Santos - Diretor Departamento de Patrimônio: Cap. PM RR Vitorino Fávero - Diretor Departamento Jurídico:  
Maj PM Wellenton Joserli Selmer - Diretora Departamento de Confecções - Fábrica: Ten. Cel. PM RR Rita Aparecida de Oliveira - Diretora Departamento Social de Vendas - Loja: 
Adriane Zimmer Monteiro - Diretor Departamento de Execução de Projetos: Cel. PM RR Altair Mariot - Diretor do Hotel de Trânsito de Foz do Iguaçu: Cel. BM RR Almir Porcides 
Júnior - Diretor Departamento de Informática (TI): Antônio Carlos Mingorance - Diretor Departamento Cultural / Livros: Cel. PM RR Iranil dos Santos - Diretor Departamento de 
Esporte e Lazer: Maj. Júlio Cesar Pucci dos Santos
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