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COM A 
PALAVRA 

Ao ingressarmos na Polícia Militar do Paraná, seja na Escola de 
Formação de Soldados, seja na Escola de Formação de Oficiais, 
somos apresentados à grandiosidade que é a Polícia Militar do 
Paraná e à nobreza da missão que nos é confiada. Somos tomados 
por um turbilhão incontrolável de sonhos, de aspirações e de pla-
nos que, com o desenvolvimento da carreira e o amadurecimento 
profissional, vão se concretizando ou se frustrando. O tempo nos 
muda, mas não perdemos a vontade de fazer mais e melhor.

Foi o que conosco aconteceu, quando, já no crepúsculo de uma 
vibrante carreira, convidaram-nos para, em nome do GRUPO 
CORAÇÃO MILICIANO, compor a chapa que concorreria ao pleito 
da última eleição da AVM.

Jamais imaginamos ocupar função de tamanha importância e 
responsabilidade, com a missão de ajudar a conduzir os destinos 
da maior associação de integrantes da Polícia Militar do Paraná 
e, como a máxima miliciana da “Missão dada, missão cumprida” 
sempre nos acompanhou, quando apresentado ao novo e hon-
roso desafio, ombreando nobres companheiros e munidos de 
uma plataforma ampla de propósitos inovadores para o quadro 
associativo, lançamo-nos a percorrer todos os rincões do nosso 
querido Paraná, explanando os objetivos e ouvindo atentamente 
a voz do associado. Fruto desses contatos, nos sagramos vito-
riosos, em votação histórica, de proporções jamais registradas 
na história da AVM.

Passados nove meses de intenso trabalho de uma competente 
equipe de oficiais e praças, constituída para administrar a AVM no 
triênio 2016/2019, e apoiados por todos os nossos colaboradores 
e a imprescindível participação do corpo de associados e seus 
dependentes, podemos afirmar que está nascendo uma nova AVM.

Uma AVM focada no futuro, inovadora e totalmente concentrada 
na procura da satisfação plena do usuário. Uma AVM em que 
cada sócio ou dependente tem a felicidade de participar de uma 
agremiação onde todos falam com orgulho: a nossa Associação 
da Vila Militar.

Esta nova AVM está retratada, por inteiro, nesta REVISTA. Nela, 
você poderá observar as mudanças promovidas, o zelo e a dedi-
cação com que são tratados os sócios e seus anseios, e, princi-
palmente, a responsabilidade com que gerimos um patrimônio 
de tão elevado valor. Poderá, também, perceber a materialização 
das propostas para uma agremiação que precisa de inovação 
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constante para as mudanças necessárias, de coragem para perceber 
o que aspira o quadro associativo e para perseguir essas mudanças, 
de qualidade naquilo que se dispõe a mudar e de muita respon-
sabilidade para a correta e compromissada condução de nossa 
AVM nos trilhos do progresso constante. 

A oportunidade de falar aos nossos sócios permite apresentar o mais 
sincero e especial agradecimento a todos os que têm emprestado sua 
força e sua vontade na condução desta gestão, seja como parte da 
Diretoria Executiva, da administração e das operações da AVM, seja 
como incentivador e apoiador de nossas ações. Também o nosso 
franco reconhecimento aos integrantes da Assembleia Geral, pela 
compreensão e pelas mudanças estatutárias que permitiram a legali-
zação da nossa fábrica, para a participação nos certames licitatórios, 
entre outros avanços; aos integrantes do Conselho Deliberativo, 
pelo controle, orientações e mudanças implementadas que também 
propiciaram tantos avanços, em tão pouco tempo; e também aos 
membros do Conselho Fiscal, pela seriedade na fiscalização das 
despesas e demais atividades da Diretoria Executiva, relevando a 
transparência de nossa gestão.  

Ao idealizador desta publicação, Major Antônio Douglas Villatore, 
nosso querido, respeitado e competente Professor Villa que, com sua 
simpatia e conhecimento, consegue acomodar a carga de astúcia dos 
mais antigos e de ímpeto dos mais jovens na carroceria do caminhão 
da sabedoria que conduz a nossa querida Associação da Vila Militar 
pelas estradas do futuro e do desenvolvimento. 

Aproveitem a leitura e conheçam as novidades que estamos imple-
mentando para fazermos a SUA AVM cada dia mais forte e mais 
atraente.

Um Iluminado Natal e um ano de 2017 repleto de paz e  de realizações 
são os sinceros votos de todos os que compõem a Gestão do Triênio 
2016/2019 da Associação da Vila Militar. 

CARÍSSIMOS ASSOCIADOS DA NOSSA AVM
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OS 
NÚMEROS 

FALAM 
POR SI

SEJAM BEM-VINDOS!
A AVM recebe os novos associados de 
braços abertos. 

Eles vêm em grande número, atraídos 
pelas mudanças que a nova gestão 
começou a fazer há seis meses.

Um trabalho que não para e só tem 
um objetivo: fazer a AVM cumprir seu 
papel de representar o associado e 
oferecer a ele os benefícios que tornam 
sua vida mais alegre, divertida, segura 
e confortável. 

A AVM também está aqui para estender 

a mão nas horas difíceis e para ajudar 
a todos a melhorar suas condições de 
vida e de suas famílias.

Isso é possível com assistência jurídica 
e social, orientação médica e psicoló-
gica, formação profissional e acesso à 
moradia, entre outros.

Os números mostram que a AVM está 
no rumo certo. Desde maio, quando 
começou esta gestão, houve um dis-
tanciamento expressivo entre o total de 
inclusões e de exclusões. A diferença 
entre os que entravam e os que deixavam 

o quadro era sempre muito pequena, 
como mostra o gráfico de janeiro a abril.
A partir de maio, aumentou a diferença 
a favor das inclusões, pegando impulso 
em junho. Nesse mês foram 172 ingres-
sos, contra apenas 32 desistências.

Até outubro, contamos com 1005 novos 
sócios, contra apenas 319 exclusões (aí 
incluídos os falecimentos).

Estamos trabalhando com vigor para 
que essa diferença aumente cada vez 
mais e nosso quadro de associados se 
fortaleça.

Queremos que os associados sintam 

prazer em fazer parte desta comunidade.

CONTROLE DE INCLUSÕES E EXCLUSÕES 2016

Inclusões Exclusões

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 2016
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E para a gestão “Coração Miliciano”, 
nosso slogan está mais vivo do que nunca:

“Associado - Nosso maior patrimônio”

A AVM 
é de todos!



Nosso desafio 
diário é o de 

ofertar eficiência, 
adequando 

constantemente 
os serviços e 
seus custos. 

Qual é a sua avaliação sobre a 
AVM após seis meses na direção?
Estamos cumprindo as promessas que 
fizemos. Com muito trabalho, dedi-
cação e comprometimento da equipe, 
diariamente buscamos profissionalizar 
a administração, por meio de modernas 
tendências de gestão corporativa, para 
que possamos aperfeiçoar a prestação de 
serviços, fazendo mais e melhor. Nossa 
meta diária é a satisfação do associado, 
com a maior eficiência e o menor custo. 
A AVM é um patrimônio de cada um de 
nós e é pelos sócios e dependentes que 
devemos honrar a missão que nos foi 
confiada pelo voto.

O que o senhor tem como priori-
dade?
A prioridade única é, e sempre será, o 
nosso associado e seus dependentes. 
Trabalhamos de maneira incansável para 
tratar a todos, indistintamente, como 
pessoa que busca na AVM a prestação 
de um serviço de qualidade e não como 
mero número. Nas atividades de lazer, 
assistência ou serviços, queremos que 
todos encontrem na associação um 
atendimento humanizado, afetuoso e 
personalizado. 

Qual o principal desafio encon-
trado?
Nosso desafio diário é o de ofertar efi-
ciência, adequando constantemente os 

serviços e seus custos. Trabalhamos 
para fazer as reformas emergenciais para 
que os associados possam usufruir da 
AVM, principalmente das instalações 
físicas. Fizemos altos investimentos 
na manutenção das colônias, algumas 
com mais de 20 anos, para que na 
temporada de verão os associados e 
seus dependentes encontrem instala-
ções adequadas. Focamos também em 
algumas áreas que há muito tempo vêm 
demandando esforços e recursos sem 
soluções efetivas, como a questão da 
fábrica de confecções e da implantação 
do conjunto residencial no terreno do 
Pilarzinho.  

Em seis meses o número de 
associados aumentou e também 
diminuiu a quantidade de exclu-
sões. Qual a importância disso 
para a AVM?
Estamos fazendo campanhas para atrair 
novos associados e trazer de volta aque-
le militar estadual que deixou a AVM por 
motivos diversos. Felizmente, estamos 
tendo sucesso. No período, contamos 
com um saldo positivo de mais de 750 
associados. A título de curiosidade, nos 
últimos cinco anos, computando-se 
inclusões e exclusões, houve um saldo 
positivo de 300 associados. Ou seja, 
em seis meses mais que duplicamos 

um número conquistado em cinco anos. 
A AVM é a maior associação entre as 
diversas entidades representativas dos 
militares estaduais do Paraná, hoje 
ultrapassando os 22 mil associados.

Quais as metas da AVM para 
2017?
As metas são as que estabelecemos na 
campanha e que defendemos diariamen-
te: “Uma gestão com qualidade, coragem 
e responsabilidade”. Em 2017, vamos 
começar a colher os frutos do intenso 
trabalho de regularização da fábrica de 
confecções, que passará a disputar cer-
tames licitatórios e atuar no mercado de 
produção de uniformes. Com mais uma 
fonte de receitas, poderemos trabalhar 
em novos investimentos e ampliação 
do atendimento. Com a regularização 
e assinatura de contrato com a Caixa 
Econômica Federal para a implantação 
do conjunto habitacional do Pilarzinho 
e o decorrente retorno aos cofres da 
AVM do valor do terreno, iniciaremos 
a construção do tão esperado Hotel de 
Trânsito na Capital do Estado, grande 
aspiração dos associados do Interior. 
Entre outras metas, destaco a abertura 
de um restaurante na sede administrativa 
da AVM e estudos para criação de um 
Colégio da Vila Militar, nos moldes do 
Colégio da Polícia Militar, destinado aos 
filhos e netos de nossos associados. 

Quais os planos da AVM para o 
Interior do Paraná?
O Interior do Estado recebeu atenção 
permanente da atual diretoria e da pre-
sidência da AVM. Em seis meses, visita-
mos todas as unidades da PMPR. Chega 
da velha prática de visitas somente no 
período eleitoral. Temos seis centros de 
lazer no interior, que estão recebendo 
investimentos. Graças à competência 
das administrações regionais, estes 
centros praticamente possuem autono-
mia administrativa e financeira. Vamos 
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ENTREVISTA

“UMA GESTÃO  COM QUALIDADE,  CORAGEM E RESPONSABILIDADE!”

Bate-papo com o 
Coronel Washington 

Alves da Rosa, 
Presidente da AVM



Conquistamos 
muitos associados 

atualizando e 
empregando bem o 

que as mídias sociais 
oferecem. Em seis 
meses produzimos 

300% mais notícias do 
que nos últimos cinco 

anos somados. 

apoiar a construção de edificações nos 
municípios onde a AVM possui terrenos. 
Planejamos ampliar a Colônia de Férias 
de Porto Rico, passando de quatro para 
25 apartamentos. 

A AVM fez investimentos pesados 
nos últimos seis meses. 
Investimos em qualidade para que o 
associado encontre o conforto esperado. 
Fizemos muitas obras aparentemente 
imperceptíveis, ou seja, o associado 
nem saberá que ocorreu uma interven-
ção. Os principais investimentos foram 
feitos em todas as colônias de férias, 
com a substituição de azulejos em 
piscinas e a troca de geladeiras, fogões, 
televisores e outros equipamentos. Além 
disso, todas as colônias terão restau-
rantes nesta temporada de verão e, em 
algumas, experimentalmente teremos 
bares que servirão os associados à beira 
das piscinas, com lanches, porções e 
bebidas a preços justos e com qualida-
de. O trabalho executado pelo Coronel 
Jorge Martins está sendo notável. Por 
outro lado, também graças à competente 
e dedicada equipe, o Hotel de Trânsito de 
Foz do Iguaçu pode acolher os hóspedes 
com mais conforto, carinho e segurança 
e tem ocupação completa até março de 
2017. 

A diretoria vem reforçando conta-
tos em todo o Estado. Como esse 
trabalho vem sendo recebido?
Fazemos visitas presenciais, interação 
com os associados por meio das mídias 
sociais, newsletter semanal e boletins 
bimestrais de divulgação, a exemplo 
desta revista. O associado precisa 
conhecer o que a AVM oferece, qual a 
estrutura, o que fazer para acessar os 
serviços, com quem falar, enfim, como 
usufruir da AVM em sua plenitude. 
Temos agora um representante da 
AVM em cada OPM/OBM, ouvindo os 
anseios dos associados e retransmitindo 

à administração. Criamos o “Fale com 
o Presidente”, um canal eletrônico onde 
eu, pessoalmente, tomo conhecimento 
dos anseios, direciono as demandas 
e dou retorno sobre as providências 
adotadas. 

A comunicação da AVM tem um 
trabalho consistente de transpa-
rência e informação diária. Qual 
o efeito desse novo relaciona-
mento?
Conquistamos muitos associados atu-
alizando e empregando bem o que as 
mídias sociais oferecem. Em seis meses 
produzimos 300% mais notícias do que 
nos últimos cinco anos somados. 

Recentemente a AVM assinou 
contratos importantes. Qual a 
importância de se investir em 
parcerias com outros setores?
Prestação de serviços e fornecimento 
de bens com vantagens para os asso-
ciados. A AVM é bastante assediada 
por empresas que querem ofertar seus 
produtos e serviços aos mais de 22 mil 
associados. Nosso setor de convênios 
analisa a utilidade e os benefícios da 
proposta, define critérios e firmamos o 
contrato. O objetivo é sempre o binômio 
preço/qualidade. Estamos ampliando o 
número de convênios com instituições 
no Interior. Basta que o associado indi-
que a empresa/entidade interessada e o 
setor de convênios entrará em contato 
para avaliar. Convidamos os associados 
para que acessem nossos canais de 
comunicação e verifiquem os serviços 
e produtos disponíveis.

A AVM também está empenhada 
em aumentar a consciência po-
lítica dos milicianos. Como isso 
ocorrerá daqui pra frente e quais 
os resultados esperados?
Estamos interagindo permanentemente 
com as demais entidades de classe, 

associações e clubes que representam 
os diversos segmentos da Corporação. 
Temos muitas “batalhas” pela frente, tais 
como a reforma da previdência, ques-
tões salariais, mudanças legislativas 
que possam trazer algum prejuízo ao 
regime jurídico dos militares estaduais. 
Mesmo não sendo a AVM uma entidade 
classista, não podemos ficar alheios 
à realidade. E, dentro do que permite 
nosso estatuto social, hoje estamos 
participando das ações do fórum das 
entidades de classe da PMPR, buscando 
o respeito aos policiais e bombeiros 
militares e a garantia de direitos e prer-
rogativas conquistados com muita luta. 
Se não nos unirmos, poderemos ficar 
à mercê de consequências desastrosas 
que podem nos afetar, no serviço ativo 
ou na inatividade. Assim, colocamos 
a estrutura da AVM, seus melhores 
profissionais, no esforço de garantir 
qualidade de vida. Juramos defender 
a sociedade, se necessário for com o 
sacrifício do bem mais precioso, a pró-
pria vida, e temos plena consciência de 
nossa importância para o cidadão e do 
respeito institucional que merecemos, 
enquanto garantidores da democracia e 
do bem-comum.
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O QUE 
VEM 

POR AÍ

AVM CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA 
IMPLANTAR O COLÉGIO VILA MILITAR

A nova direção da Associação da Vila 
Militar está fazendo estudos para im-
plantar em 2018 o Colégio Vila Militar, 
com Ensino Fundamental e Médio prio-
ritariamente para os filhos e netos dos 
associados. 

Um Grupo de Trabalho mantém contato 
com a Secretaria de Estado da Educação 
para a retomada do prédio localizado na 
Rua Almirante Gonçalves. O edifício foi 

construído e entregue ao Colégio da 
Polícia Militar – o CPM – , até o ano de 
1981, e hoje alberga o Ensino de Jovens 
e Adultos.

O projeto é revitalizar o prédio no ano 
que vem, além de compor o corpo do-
cente e técnico e definir a linha didático-
-pedagógica.

O Colégio Vila Militar deverá selecionar, 
num primeiro momento, com praças e 
oficiais da reserva habilitados para o 
exercício do Magistério. Completarão o 
quadro, também  por seleção, professo-
res e técnicos civis.

A execução de ensino seguirá, dentro do 
possível, o modelo consagrado do CPM, 
com conotações paramilitares, mas com 
características de uma instituição par-
ticular, cuja regularização empresarial 
ficará a cargo da AVM.

Os alunos também deverão passar por 
processo de seleção e a ideia é priorizar 
o ingresso de filhos e netos de nossos 
Associados mais bem classificados 
nessa seleção.

Outra questão em estudo diz respeito a 
proporcionar benefícios aos associados 
no pagamento das mensalidades. 

Fachada do prédio em que funcionou o Colégio da Polícia Militar e que será reformado para abrir o Colégio da Vila Militar

Implantação em 2018 do Colégio Vila Militar, com 
Ensino Fundamental e Médio prioritariamente 
para os filhos e netos dos associados



Nossos pontos fortes são 
as mercadorias consignadas (o que 

significa que a AVM não precisa 
investir em compra de artigos 

para vender), o atendimento dos 
associados do interior por meio 

do e-commerce, e a adequação do 
ambiente da loja.

Adriane Zimmer Monteiro, 
diretora da nova AVM Shop

Beleza, economia, exclusividade, con-
forto e segurança!

É tudo isso e mais um pouco que os 
associados da AVM vão encontrar na 
nova AVM Shop, um verdadeiro mi-
nishopping que está sendo instalado no 
terceiro andar da sede central. 

Serão cerca de 450 metros quadrados 
de exposição de roupas, calçados, 
bolsas e acessórios, óculos para sol e 
grau, fardamento completo PM, BM, e 
variados modelos de fardinhas infantis. 

Os melhores fornecedores com os 
melhores preços e condições de pa-
gamento.

 “O chique é comprar barato”, explica 
Adriane Zimmer Monteiro, diretora da 
loja e consultora de moda. Para melhor 
receber os clientes, a AVM Shop terá 
um pequeno bistrô, com espaço para 
leitura e até mesmo uma mesa de jogos 
de entretenimento. O estacionamento 
próprio torna completos o conforto e a 
segurança para as compras.

A nova AVM Shop é toda inspirada no nome 
da Associação da Vila Militar. O layout da área 
de compras lembra uma pequena vila, alegre e 
colorida. E tem até o “Café da Vila” para tornar 
o programa completo. A inauguração será no 

primeiro trimestre de 2017.

 Sport Tennis
 Libaz

 Distrito Calçados
 Casa dos Óculos

Conheça os nossos parceiros
 Spaço Vagun

 SOS Sul
 Club da Moda

 Gianni Cocchieri e Cia
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O QUE 
VEM 

POR AÍ

VILA DAS BOAS COMPRAS

Você sabia?

Agora os associados do interior e da capital também podem 
comprar pela internet, entrando no site www.avmshop.com.br.

A nova loja implantou o modelo B2B (sigla em inglês para Business to Business, 
ou transações comerciais entre empresas), que promove parcerias com 
fornecedores, permite compras planejadas e preços vantajosos para o consumidor.

Se o associado gostar de um modelo de sapato, por exemplo, 
pode mandar a foto por email que a AVM Shop vai atrás.

A AVM Shop oferece tênis das marcas Distrito Calçados e 
AVM Sports com 20% de desconto.

Se o associado for fabricante pode se candidatar a fornecedor da AVM Shop.

Descontos especiais vão até janeiro de 2017.
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HOTEL DE TRÂNSITO DE 
CURITIBA VAI SAIR DO PAPEL

O sonho do Hotel de Trânsito da AVM 

em Curitiba está muito próximo de se 

realizar. A Associação iniciou os estudos 

preliminares de viabilidade para a edifi-

cação. A Diretoria Executiva começou a 

pensar a discutir todas as variáveis do 

investimento. Três propostas de projeto 

arquitetônico foram apresentadas. 

Antiga reivindicação dos associados do 

interior e compromisso de campanha da 

atual administração – eleita com a chapa 

Coração Miliciano – o Hotel de Trânsito 

será construído no terreno onde está loca-

lizada a sede da Associação, no Rebouças.

 “O objetivo é que tão logo se definam 

os recursos orçamentários a AVM tenha 

uma estrutura hoteleira funcionando em 

Curitiba, apta a atender todos os anseios 

do nosso quadro associativo. Nossos es-

forços e nossa energia serão direcionados 

na consecução deste empreendimento”, 

afirma o Coronel Washington Alves da 

Rosa, Presidente da AVM.

O QUE 
VEM 

POR AÍ
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O FUTURO 
CHEGOU

NOVOS CONVÊNIOS PARA 
OS ASSOCIADOS USUFRUÍREM

A AVM vem fechando dezenas de con-

vênios com empresas e instituições. O 

objetivo é facilitar a vida dos associados, 

permitindo que tenham acesso a cursos, 

serviços, compras, atividades culturais 

e de lazer. 

Entre os  mais recentes, estão os con-

vênios com a empresa Baiak, da área  

de seguros, Vitalmed e Extramed,  

da área de saúde, e com a Le Lac/ 

Peugeot, para compra de carros com 

desconto.

Um convênio com a Taurus propor-

cionará em 2017 que os associados 

comprem armas para uso pessoal, 

principalmente os que estão na inati-

vidade. Em breve, haverá orientação no 

site da AVM.

Mais informações sobre convênios da AVM em avmpmpr.com.br/site/convenios

Conheça os convênios da AVM
EDUCAÇÃO

 Centro Educação Infantil Primeiros Passos
 Centro de educação infantil Fabricando
 Centro Educação Infantil Castelinho De Areia
 Centro Educacional Evangélico Jerusalém
 Centro Universitário  – Uniandrade
 Colégio Conexão
 Colégio Dom Bosco 
 Colégio Bertazzoni & Bertazzoni Ltda
 Colégio Milenium
 Colégio Expoente
 Curso Genius
 Curso Orion
 Escola Futuros Infantil E Fundamental
 Escola Madre Anatólia

 Escola de Inglês Yázigi
 Escola de Inglês Interamericano
 Faculdade Estácio
 Colégio Expoente
 Faculdade Faesp
 Faculdade Cidade Verde
 Faculdade De Pinhais
 Faculdade Dom Bosco – Campus Marumby
 Faculdade Estácio De Curitiba
 Faculdade Facel
 Faculdade Inspirar
 Faculdade Integrada Espírita
 Faculdade Metropolitana De Curitiba – Famec
 Faculdade Santa Cruz

 Grupo Educacional Uninter 
 Invest Mais Cursos
 Positivo – Centro De Estudos Superiores
 Pró-ativo Curso Preparatório
 Sábio Militar – Curso Preparatório
 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial – Senac
 Serviço Social Da Indústria – Sesi
 Sociedade Educadional Acesso Ltda
 TUIUTI – Universidade TUIUTI DO PARANÁ
 Universidade Norte Do Paraná -Unopar
 Universidade Da Experiência – Uexp
 Universidade ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE

SAÚDE

 Audiocare Produtos Médicos 
 Audium – Sonova Do Brasil
 Bruno Kraft Odontologia Estética 
 Clinica De Estetica Bioderma
 Clínica Lumina – Terapias
 Clinicale – Clínica Médica 
 Comércio De Medicamentos Blair 
 Doc. Lab. Clinica De Radiologia Odontológica
 Equilíbrio Do Ser Terapias
 Farmácias São João
 Miguel Novick Psicólogo Clínico
 Odontologia Cabral
 Odontologia Integrada
 Odonto Terceiro Milenio
 Plano De Saúde Unimed
 Plano De Saúde Sul América
 Plano Odontológico Dental Uni 

LAZER

 Parque Aquático Águas Claras
 Parque Aquático Panorâmico
 Parque Aquático Ody Park
 Fazenda Park Hotel
 Estância Betânia 

HOSPEDAGEM

 Hara Palace Hotel
 Harbor Hotel
 Hotel Nacional Inn
 Hotel Dan Inn
 Hotel Londri  Star 
 Hotel Del Rey

SEGUROS

 Baiak Corretora De Seguros
 Ecoverde Corretora De Seguros
 Hora H Corretora De Seguros
 Vida Toda Corretora De Seguros

SERVIÇOS

 Academia Acquavhiva
 Academia Ph.d Sports
 Academia Premier Xtreme Fitness 
 Auto Socorro RR ANJOS 24 HRS
 Cvc Viagens E Turismo
 Tauros Armas
 W. Kurten Construções E Empreendimentos
 Mrv Engenharia 
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O FUTURO 
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LAZER E DIVERSÃO 
NOS GRÊMIOS DO INTERIOR

Associados de sete cidades do 
Paraná têm encontro marcado com 
o entretenimento e o bem-estar nos 
Centros de Lazer da AVM. Também 
conhecidos como Grêmios, eles 
acabam de passar por reformas 

Conheça os Grêmios

e melhorias que aumentaram o 
conforto, a limpeza e a segurança. 
O investimento foi feito depois de 
visita de diretores da AVM a todas as 
unidades. Os Grêmios oferecem es-
trutura de clube social, com piscinas, 

salão de festas, quadra de esportes, 
quiosques com churrasqueiras e 
outros equipamentos de convivência. 
E têm capacidade para atender os 
associados da cidade-sede e região 
próxima.

GREPOM Londrina
Com dois salões de festa grandes, lanchonete, campo de 
futebol, três piscinas, seis quiosques com churrasqueira e 
academia completa. O GREPOM teve a piscina reformada e 
em breve será a vez dos salões e quiosques.

GREPS Campo Mourão
Nova diretoria assume em 2017, revitalizando o espaço 

com pintura, reforma na entrada, troca de azulejos das duas 
piscinas e melhorias no salão de festas.  O GREPS tem 

campo de futebol, piscinas, quiosques com churrasqueiras, 
sala de jogos, lanchonete e estacionamento.

AMEVI Apucarana
Com dois salões de festas, duas piscinas, dois 
campos de futebol, quatro quiosques, sauna e 
estacionamento, o Grêmio terá obras nos salões e 
ganhará churrasqueira. 
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Centro de Lazer Foz do Iguaçu
O Centro de Lazer de Foz do Iguaçu agora está sob a 
direção do Hotel da AVM. Uma grande reforma incluiu 
pintura geral e da quadra poliesportiva, troca de iluminação 
para lâmpadas de led e iluminação colorida no jardim, 
reestruturação da parte elétrica, instalação de escorregador 
para a piscina, compra de kits para churrasco.

AMEC Ponta Grossa
A AMEC está ganhando novo salão de eventos, cancha de 
areia e parque infantil, além de revitalização das luminárias das 
churrasqueiras e do bar, troca da iluminação externa e reforma 
no piso da piscina infantil. O espaço tem duas piscinas, cinco 
quiosques com churrasqueira, bar anexo, com churrasqueira, 
campo de futebol, sauna e estacionamento. 

APMAC Assis Chateaubriand
Estão em reforma as piscinas, um quiosque, a sauna 

e o parquinho. O Grêmio tem salão de festas, sala 
de jogos, dois campos de futebol, quiosque, quadra 

esportiva, sauna e parque infantil. 

AMESP Pato Branco
A AMESP recebeu da AVM materiais como cortinas e 
capas para as cadeiras do salão de eventos. Reformas 
incluíram a piscina e o telhado do salão, e uma cancha 
de areia foi construída. O espaço tem ainda quatro 
quiosques com churrasqueira e estacionamento. 

Serviço
Para mais informações e reservas 

dos Grêmios, basta entrar em contato 
com o Departamento de Centros de 

Lazer pelo telefone (41) 3075-8202. 

No site da AVM, na aba 
“Centros de Lazer”, o 

associado encontra o contato 
direto de cada espaço.
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UM HOTEL REVITALIZADO 
AGUARDA OS HÓSPEDES EM FOZ

Um novo Hotel espera pelos hóspe-
des da AVM em Foz do Iguaçu. Mais 
bonito, confortável e seguro com os 
investimentos feitos nos últimos 
seis meses, que transformaram os 
ambientes e melhoraram o serviço 
oferecido. 

“Queremos que nossos associados 
usufruam de um espaço completo. 
Por isso a AVM investiu e investe no 
local”, diz o Coronel Almir Porcides 
Júnior, diretor do Hotel.

Confira as novidades!

Nova rede wifi, 
mais rápida e com 

tecnologia de ponta.

Lâmpadas de led trarão 
economia de até R$ 1 mil 
mensais na conta de luz. 

Paisagismo e iluminação 
colorida para o jardim, no 

estacionamento e no Centro de Lazer.

Dois quartos com 
acessibilidade e banheiros 
adaptados para deficientes.

O Centro de Lazer de Foz do Iguaçu foi 
incorporado ao Hotel e passou por uma grande 
reforma com a instalação de uma lanchonete.

Reforma no piso da área comum, aquisição 
de nova mesa de sinuca, decoração nova no 

restaurante e sala de jogos, móveis planejados 
e cortinas para a academia. 
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Novo projetor multimídia 
para a sala de eventos e 

espaço-bar com telão, projetor 
multimídia e home teather. 

No quesito segurança, 
todo o sistema elétrico 

do Hotel foi refeito.

Os funcionários dispõem agora 
de ambiente confortável para 

alimentação e descanso. 

Uma cozinha revitalizada, 
com móveis planejados, câmara 

fria, estoque e maquinário elétrico 
para o corte de frios, fornos e dois 
freezers novos. Ar condicionado 

e ventilador garantem mais 
conforto para as cozinheiras. 

Para garantir temperos e saladas 
frescas, o Hotel criou uma horta. 
E para que os hóspedes tenham 
pratos saudáveis, balanceados e 
gostosos, a Associação contratou 

uma nutricionista.

Nos quartos, os hóspedes 
encontram secador de cabelo, 

cesta de conveniências, bombons 
de boas-vindas e kit de higiene 

personalizado. A AVM 
incluiu em todos os quartos uma 

pesquisa de satisfação.

A piscina tem novo escorregador e 
a sauna ganhou espreguiçadeiras. 

Toldos protegem a área 
externa em dias de chuva. 

Outra novidade é a loja de 
conveniências.

As reservas são feitas agora por 
uma agência de turismo interna e 
no novo site, com reservas on line 

e chat para atendimento virtual 
24 horas. Pagamento pode ser 

feito em dinheiro ou parcelado no 
cartão em até três vezes sem juros.
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SERÁ INESQUECÍVEL NAS 
COLÔNIAS DE FÉRIAS!

Atenção associado! 
Ainda há vagas para as Colônias de Férias durante a temporada de verão 2016/2017. 

Entre em contato com a AVM pelos telefones (41) 3075-8241 (Oficiais); 
(41) 3075-8239 (Subtenentes e Sargentos) e (41) 3075-8664 (Cabos e Soldados).

Verão, dias de diversão com a família, muitas horas de lazer e descanso. O que já é bom 
será ainda melhor para os associados da AVM que vão encontrar as Colônias de Férias 
completamente revitalizadas!

Os investimentos feitos em seis meses vão surpreender: decks para as piscinas; lanchonetes; 
pavimentação nos estacionamentos e ruas internas; nova rede wi-fi de acesso à internet e 
novos eletroeletrônicos. 

Confira o que foi feito em cada Colônia:

Subtenentes e Sargentos – 
Guaratuba
Refeito o calçamento das ruas internas e 
estacionamento; a piscina ganhou deck e 
lanchonete com porções de petiscos e bebidas.
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Você sabia?
Todas as Colônias de Férias sofreram vistoria para garantir funciona-

mento perfeito para receber os associados, dependentes e convidados. 

A AVM adquiriu 25 novos fogões, 25 geladeiras e 80 televisores.

O Departamento de Esportes e Lazer da AVM é responsável por toda 

a parte recreativa das Colônias de Férias. Na temporada de verão 

2016/2017, entre os dias 20 de dezembro e 1 de março, os hóspedes 

terão vôlei, futebol e hidroginástica. Também haverá brincadeiras para 

crianças e adolescentes, e exercícios para adultos e idosos. Cada colônia 

terá três recreadores.

As Colônias de Guaratuba e Shangri-lá receberam 

uma nova rede wi-fi de acesso à internet.

Oficiais – Guaratuba
Toda a parte externa da Colônia foi lavada e as 
piscinas reformadas. Os hóspedes vão tomar sol e 
descansar no novo deck.

Cabos e Soldados I e II – 
Shangri-lá
As Colônias de Cabos e Soldados I e II passaram 
por uma grande reforma. O playground ganhou 
pintura nova. A caixa de entrada de energia foi 
trocada por equipamentos mais modernos. Um 
restaurante atenderá os hóspedes e as piscinas 
foram reformadas. Os apartamentos têm portas e 
fechaduras novas.

Ilha do Mel
Na Ilha do Mel todo o madeiramento do 
telhado foi substituído.
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TURISTANDO 
COM A AVM

VIAJAR É TUDO DE BOM!
Para 2017 o Departamento de Eventos está com uma programação recheada de novidades. A 
ideia é comemorar com os associados as datas festivas como o Dia das Mães, Dia dos Pais 
e aniversários da AVM e PMPR.

Associados têm descontos especiais em alguns hotéis-fazenda e parques do Paraná, Santa 
Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Para saber quais são os locais conveniados 
basta entrar em contato pelo telefone 

(41) 3075-8229. 

AGITO TOTAL
Seis meses de muita atividade no Departamento de Turismo. Neste período de nova dire-
ção, 1.380 pessoas viajaram com a AVM, que organizou 35 passeios para cidades como 
Foz do Iguaçu, Holambra, Gramado, Aparecida do Norte, Barco Príncipe e Beto Carrero.

Aparecida do Norte – São Paulo

Foz do Iguaçu – 
Paraná, Hotel AVM

Gramado – Rio Grande do Sul

Holambra – São PauloBarco Príncipe – 
Joinville, Santa Catarina
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AVM BATE RECORDE DE VISITANTES 
Mais de dez mil pessoas se reuniram em 
eventos realizados na AVM, incluindo o 
salão de festas e o auditório. O levanta-
mento foi realizado pelo Departamento 
de Eventos da Associação e aponta 
a maior frequência histórica. Nestes 
meses foram realizados muitos even-
tos, como casamentos, aniversários, 
palestras, visitas de novos associados, 
reuniões, cursos e confraternizações. 

Um dos pontos altos do período foi a 
sabatina com todos os candidatos a pre-
feito de Curitiba, realizada no auditório.
Também foi um sucesso o primeiro 
curso sobre “Cerveja na Panela”.

Curso ensinou a 
fazer cerveja na panela

Alunos PMs visitam a AVM e 
assistem à palestra no auditório
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Nova 
rede wi-fi

Conexão 
rápida

Conexão 
segura

SEM 
PARAR

NOVA REDE WI-FI  CONECTA ASSOCIADOS
A AVM implantou uma nova rede wi-fi de 
acesso à internet. Agora os associados 
têm conexão rápida e segura na sede 
da AVM, em Curitiba, no Hotel em Foz 
do Iguaçu e nas Colônias de Férias e 
campings localizados em Guaratuba e 
Shangri-lá.

Foram adquiridos 20 rádios do modelo 
Nano Station locoM2, o mais recomen-
dado no mercado para a distribuição de 
internet wi-fi. Os aparelhos têm ótimo 
desempenho em ambientes externos, 
apresentando estabilidade e alto rendi-
mento em grande escala de uso.

A instalação de wi-fi no Hotel foi feita em 
outubro. Todo o complexo tem acesso à 
internet, desde os quartos até o auditório 
e a área externa, onde ficam as piscinas. 

Segundo Antônio Carlos Mingorance, 
Diretor de Informática da AVM, o traba-
lho foi complexo porque a infraestrutura 
não era boa. “Os cabos da rede estavam 
descascados, alguns expostos ao sol. 

É um ganho. 
Agora ficará muito 

mais fácil para 
o associado se 
conectar, pois 
utilizamos uma 

tecnologia avançada 
e colocamos mais 
pontos de acesso.

Por estar em situação precária, foi 
necessário refazer toda a rede do Hotel.”

Na sede da AVM toda a rede que dá aces-
so à internet para o associado também 
foi refeita. Dentro do auditório foram 
colocados dois rádios (responsáveis 
pelo acesso). Em toda a Associação, 
nove rádios foram instalados. 

Disponibilizar rede wi-fi era uma das 
propostas de campanha da nova dire-
ção. “Há muito tempo os associados 
reclamavam da dificuldade para utilizar 
a internet tanto na AVM, quanto no Hotel 
e nas Colônias de Férias. Com a tecno-
logia de última geração que estamos 
usando, a internet ficará mais rápida, 
proporcionando conforto”, afirma o Co-
ronel Washington, presidente da AVM.

A senha de acesso estará disponível para 
o associado na recepção das colônias 
e uma vez digitada ele terá conexão em 
todos os ambientes.
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AÇÃO SOCIAL 
A TODO VAPOR

A Chácara da AVM ganhou vida nova 
nos últimos seis meses com os inves-
timentos feitos pelo Departamento de 
Ação Social (DAS) em reforma, pintura 
e repovoamento do lago com tilápias. 
O Centro de Integração e Convivência 
Social fica no bairro Umbará e oferece 
diversão e lazer para associados de 
Curitiba e interior de terça-feira a do-
mingo, das 8h às 18h.

O local dispõe de churrasqueiras, 
campo de futebol, quadra de vôlei, 
lago para pesca, parque infantil, salão 
e espaço para exercícios físicos. O 

associado não paga e a taxa para os  
convidados é simbólica: R$ 3,00 por 
pessoa.

O DAS também criou o atendimento 
psicológico e reforçou os serviços  
de atendimento médico e odontoló- 
gico. Desde maio, 484 pessoas foram 
atendidas no consultório de odonto-
logia. 

Os planos da AVM são de construir uma 
área para festas com churrasqueiras, 
para melhor atender os associados da 
capital e região.

VIDA NOVA 
PARA A CHÁCARA 

DA AVM COM 
OS INVESTIMENTOS 

FEITOS PELO 
DEPARTAMENTO 

DE AÇÃO SOCIAL (DAS) 

Legenda da foto

Para usufruir de todos os 
benefícios, basta entrar em 

contato com o Departamento 
pelo telefone (41) 3304-4381.

Benefícios

SEM 
PARAR
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Pintura em Tela 
A professora Elair Camargo 

desenvolve habilidades artísticas 

e coordenação motora em aulas 

gratuitas, todas as segundas-

feiras, das 14h às 17h, e sextas-

feiras, das 9h às 12h. 

Oficina de 
artesanato

Às quartas-feiras, das 14h às 

17h, a professora Ivana Vilas 

Boas Manso ensina pintura 

em madeira (MDF), técnicas 

como decoupage em papel ou 

guardanapo, entre outras. 

CONHEÇA TUDO O QUE O DAS 
OFERECE AOS ASSOCIADOS

Atendimento 
odontológico

Procedimentos gratuitos em 

clínica básica geral, profilaxia e 

exodontia simples, na Avenida 

Marechal Floriano Peixoto, 1352, 

de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 12h e das 13h às 17h.  

Atendimento 
psicológico

As sessões gratuitas que auxiliam 

na cura de traumas começaram 

em julho, nas segundas, quartas e 

sextas-feiras, das 13h30 às 17h.

Serviço Social
As assistentes sociais Elisângela 

Fátima da Silva e Adriana 

Giovanini dão todas as dicas 

sobre o DAS e prestam apoio em 

visitas domiciliares e empréstimo 

de materiais ortopédicos e 

hospitalares.

Cabeleireiro
Segundas e sextas-feiras, das 

9h às 17h, o cabeleireiro Paulo 

Rodrigues faz desde cortes até 

mechas e hidratação. A tabela 

tem preços especiais. 

Cama elástica e 
piscina de bolinhas

Associados podem alugar piscina 

de bolinha por R$ 65,00 e cama 

elástica por R$ 70,00. Dois 

brinquedos saem por R$ 120,00.

Grupo de Caminhada 
e Exercícios Funcionais
Autoestima e qualidade de vida em alta, 

todas as segundas e sextas-feiras, das 14h 

às 17h, e quintas-feiras, das 16h às 17h, nas 

caminhadas com a professora Sirlene Neves.

Projeto Canto Coral 
Os ensaios ocorrem todas as terças 

e quintas-feiras, das 14h às 16h, sob 

a regência do maestro Maximiano 

Pereira da Silva, com auxílio da 

tecladista Silvana da Silva.

SEM 
PARAR
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ESPORTES PARA TODOS

O ano de 2016 foi intenso para o Departamento de Esporte 
e Lazer da AVM. Milhares de associados foram beneficiados 
com as doações para os Batalhões e Companhias da Polícia 
Militar. Foram doados prêmios como medalhas e troféus para 
os campeonatos esportivos, uniforme para os times de futebol, 
além de patrocínio em provas de corrida.

AVM apoia alto desempenho
Por meio do Programa Sócio Atleta, a AVM patrocina 14 

associados Policiais e Bombeiros Militares que participam 
de campeonatos esportivos. O programa incentiva e apoia os 
militares para que eles tenham bons resultados e consigam 
representar a PMPR em competições pelo mundo. 

Para candidatar-se é preciso entregar um projeto para a AVM, 
elencando os principais objetivos e os resultados obtidos em 
campeonatos. Além disso, o atleta precisa estar no ranking 
da federação do esporte que pratica.

Conheça alguns dos atletas patrocinados pela AVM

Soldado Victor Hugo 
Sobreira de Faria

33 anos, de Apucarana 
(4º Subgrupamento de 

Bombeiros Independente), 
pratica Ultra Trail Running

Carreira: No esporte há mais de sete anos, 
o atleta começou a treinar para ingressar 
no Corpo de Bombeiros e desde então 

se apaixonou pela corrida. “Quando 
encontramos parceiros que conseguem 

fazer uma leitura do cenário de um esporte 
que cresce no país com força, e apertam a 
nossa mão apostando no nosso trabalho, 
temos que dizer muito obrigado e levar a 

marca da melhor forma possível.”

Soldado Marco 
Aurélio Piazza

31 anos, de Curitiba (Sefid/ DEP5), 
pratica corrida de rua e montanha
Carreira: O Soldado pratica corrida há 
15 anos e conquistou muitos títulos, 

como o de vice-campeão no Deserto do 
Atacama. Para ele, o apoio da AVM é 

fundamental. “Passei por um momento 
crítico da minha carreira e posso dizer 

que a AVM foi quem me deu forças 
para continuar nos treinos. Consegui 

participar de grandes eventos nacionais 
e internacionais e tinha energia e 

condições de disputar com os melhores 
da modalidade.”  

Soldado Daniela 
Alzira da Silva Arouca 

35 anos, de Maringá (4.º BPM), 
pratica jiu jitsu 

Carreira: A atleta é Campeã Mundial 
de Jiu Jitsu. O título foi garantido 

em Las Vegas, em 2016. A soldado 
Arouca compete há três anos. 

Segundo ela, o patrocínio da AVM é 
o que possibilita a participação nas 
competições. “O esporte que pratico 
não oferece premiação em dinheiro, 
o que dificulta quando preciso viajar 
para as disputas. Com o patrocínio 
consigo dividir as despesas”, disse. 

Capitão Cristiano 
Moskaleski Cubas de Lima

41 anos, 
pratica Jiu Jitsu

Carreira: Faixa preta de Jiu Jitsu, 
o Capitão pratica o esporte há 16 

anos. Já foi campeão e vice-
campeão Mundial, Campeão 

Brasileiro e Sul Brasileiro, duas 
vezes Campeão Paranaense, 

entre outros títulos. “O apoio da 
AVM é imprescindível para que 

possamos continuar competindo 
e representando a Associação e a 

PMPR.” 
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AVM INVESTE 
QUASE R$ 900 MIL 
EM BENEFÍCIOS 
DO DAF

Na hora mais difícil para uma família – 
aquela em que morre uma pessoa que-
rida – o apoio emocional é fundamental, 
mas o apoio material faz muita diferença. 
Esse papel vem sendo feito pelo Depar-
tamento de Auxílio Funeral (DAF). A 
presteza e dedicação recebem elogios e 
agradecimentos dos associados.  

Entre os meses de maio e outubro, o DAF 
investiu R$ 877.137,96 em benefícios 
para os associados de Curitiba, região 
metropolitana e interior do Paraná. 
No valor estão incluídos auxílios para 
as despesas de 155 funerais, além de 
documentação e para apoio ao cônjuge. 

Orientação imediata
 O Soldado Sérgio Rafael Cordeiro da 
Silva agradeceu o apoio que recebeu 
do DAF durante o funeral de sua espo-
sa, Giovana Peratz Cordeiro da Silva, 
falecida em 31 de outubro, aos 49 
anos. O atendimento foi essencial para 
ajudá-lo a enfrentar esse momento 
tão delicado. “Perder alguém é muito 

triste e receber esse apoio é reconfor-
tante. Fiquei orgulhoso de fazer parte 
dessa Associação”, disse. Associado 
da AVM há 32 anos, o soldado mora 
em Bocaiúva do Sul. Ele entrou em 
contato com o DAF por telefone e 
imediatamente recebeu orientação. 

 Em novembro, o Soldado Lourenço 
Paulo Dalposso faleceu e sua família 
recebeu imediatamente orientações do 
Tenente Fábio Matucheski Zarpelon, 
representante da AVM em Guarapu-
ava. O DAF prestou auxílio em todo 
o funeral. “A rapidez e delicadeza do 
Capitão Haroldo Teixeira de Lima, 
diretor do DAF, foi essencial para 
tranquilizar a família do Soldado. O 
irmão do falecido foi informado de 
todos os direitos e a AVM colocou-se 
inteiramente à disposição da família”, 
explica o Tenente Zarpelon. “A família 
se sentiu acolhida e agradeceu o apoio 
da AVM e PMPR.”

 O Coronel RR Joel Antônio Bettega 

faleceu aos 73 anos. A AVM prestou 
atendimento à família orientando como 
proceder e informando os direitos de 
cada membro. “Num momento difícil 
como esse, fica complicado pensarmos 
em tudo. A AVM presta um papel fun-
damental, pois consegue nos informar 
e ajudar em todo o processo de funeral. 
Agradeço pelo excelente atendimento 
que eu e minha família recebemos”, 
disse Joel Antônio, filho do Coronel.

 A família da Maria Garcia do Nascimento 
também recebeu auxílio da AVM. “Es-
távamos perdidos sem saber por onde 
começar. Com calma, a equipe do DAF 
nos orientou sobre como proceder. Eles 
ajudaram até a encomendar as flores 
para o velório”, disse Laudiceia, uma 
das filhas. Maria era viúva do Cabo 
José Rodrigues do Nascimento. Ela era 
associada decorrente e faleceu aos 80 
anos.

 O Subtenente Leônidas Paulino trabalha-
va no 12.º BPM, em Curitiba, e faleceu 
aos 59 anos. Sua família recebeu apoio 
da AVM desde a preparação de toda a 
documentação, até o enterro do asso-
ciado. “A AVM ofereceu um apoio não 
só material, mas também emocional. A 
equipe estava preparada para nos aten-
der e explicar tudo o que precisávamos 
fazer”, explica a viúva Teresa.

Para solicitar o auxílio do DAF basta 
entrar em contato pelos telefones 

(41) 3332-6383 ou pessoalmente na 
Rua Santo Antônio, 430, no bairro Rebouças.

Auxílio 
do DAF
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CAPELAS MORTUÁRIAS 
RECEBEM INVESTIMENTOS
As capelas mortuárias da AVM foram reformadas para mais conforto das famílias. 
Foi realizada pintura interna nas capelas e externa nos muros, reparo nos tijolos 
ecológicos, troca dos bancos de madeira por sofás. Além disso, foi construído um 
fraldário e a iluminação das três capelas foi trocada.

As capelas ficam localizadas na Rua Santo Antônio, 100, no bairro Rebouças, pró-
ximo à sede da AVM. Todos os associados e dependentes têm o direito de utilizar 
o espaço. Para isso, é preciso entrar em contato com o Departamento de Auxílio 
Funeral, pelo telefone (41) 3332-6383 / 2817.

*A AVM se solidariza com as famílias 
pela perda de seus entes queridos.

LISTA DE FALECIMENTOS 

Julho
15/07 Cabo Jair Baumgaertner - Cascavel
25/07 Soldado Miguel Dezanoski - Palmas
30/07 Soldado João Mirono - Umuarama
30/07 Cabo Luiz Cotecheski - Telêmaco Borba
31/07 Soldado Elio de Souza - Lupionópolis

Agosto
02/08 Cabo Florismar Rodrigo Floriano - Curitiba
03/08 Soldado Sergio Luiz Copinski - Colombo
05/08 1.º Tenente Ovidio Rodrigues Gonçalves - 
 Curitiba
08/08 3.º Sargento Oscar de Almeida - Curitiba
08/08 Subtenente Santo Meneghetti  - Curitiba
09/08 Associada Decorrente Leoni 
 Terezinha Leandro da Silva - Associada - 
 Curitiba
09/08 Soldado José Ferraz de Andrade - Pitanga
10/08 Cabo Almindo José Rocha - União da Vitoria
10/08 Subtenete Gabriel Gorniak  - Curitiba
13/08 3º Sargento Wellington de Matos - 
 Fazenda Rio Grande
14/08 Cabo Rodrigo Federizzi - Curitiba
15/08 3º Sargento Ervim Kruguer - Rebouças
15/08 Subtenente Luiz Silva - Canoinhas / SC
16/08 Cabo Adilson Aparecido da Silva - Curitiba
17/08 Soldado Ricardo de Padua Camargo - Curitiba
18/08 Soldado Haroldo Marciano da Encarnação - 
 Londrina

21/08 Coronel Celso Luiz Borges - Cascavel
22/08 Subtenente Anias Ribeiro de Flores - Apucarana
22/08 Soldado José dos Santos - Curitiba
24/08 Cabo Otacilio Luiz Sebastião - Curitiba
24/08 2º Sargento Germano  Lemos Cavalheiro - 
 Curitiba
25/08 Soldado Ozires Dionizio Cordeiro 
 Junior  - Curitiba
27/08 Soldado Calisto Abrão - Curitiba
28/08 2º Sargento Acir Nizer Lemes - Curitiba
30/08 Soldado José Aparecido de Paula Filho - 
 Jacarezinho
31/08 Soldado José Raimundo Felix - Curitiba

Setembro
02/09 2º Sargento Haroldo Alves da Rosa - Paranaguá
10/09 Soldado Alcides Gambarelli - Itambaracá
14/09 Soldado João Alves de Souza - Curitiba
16/09 Soldado Aristides Ferreira Xavier - Pérola
18/09 Associada Decorrente Catarina 
 dos Santos Benos - Curitiba
21/09 Associada Decorrente Maria Ignez 
 Silva de Souza - Curitiba
23/09 Soldado Devonsir Ferreira dos Santos - 
 Curitiba
25/09 Soldado José de Melo Silva - Curitiba
26/09 Cabo Ranulfo Monteiro da Silva - 
 Curitiba
26/09 2º Sargento José Carlos Magalhães - 
 Tamboara

Outubro
02/10 Subtenente Ademir Barboza Sueki - Curitiba
03/10 Cabo Edilson Marcelo Gonçalves - Irati
08/10 Soldado Sizino Nunes de Oliveira - 
 Fazenda Rio Grande
12/10 Soldado Lourenço Paulo Dalposso - 
 Guarapuava
15/10 Soldado Raulino Machado - Curitiba
17/10 Cabo Benedito Pereira da Cruz - Curitiba
19/10 Soldado José Mauricio de Paula – Curitiba
22/09 Subtenente Anias Ribeiro de Flores - 
 Apucarana
28/09 Soldado Adalberto Victório - Apucarana
30/09 1º Sargento Luiz Carlos da Silva - 
 São José dos Pinhais
15/10 Soldado Adelino José Lucio Ferreira - 
 Colombo
19/10 Soldado Ivo Rodrigues Alves - Ibiporã
25/10 Associada Decorrente Tomoko Abe - 
 Curitiba
26/10 Soldado João Bueno Borges - Guarapuava

Novembro
03/11 Cabo Ademar Fernandes - Curitiba
05/11 Subtenente Carlito Nunes Ferreira - Curitiba
16/11 Subtenente Rubens da Silva - Curitiba
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O grande esforço realizado pela AVM 
para garantir os direitos de seus 
associados se expressa no núme-
ro de ações judiciais promovidas 
pelo Departamento de Assistência 
Jurídica (DAJ): o número de ações 
em andamento em 29 de outubro 
era de 721, contra 246 em 29 de 
abril. Ou seja, houve um aumento 
de 293%. Grande parte das ações 
é de caráter remuneratório, ou seja, 
implantação e cobrança de atrasados 
de promoções e/ou progressões, 
referências, recálculo de proventos e 
pensões, cobrança de indenizações 
de remoção e cobrança de parcela 
transitória pelo exercício de ensino 
(horas-aula).

Os atendimentos foram realizados 
gratuitamente nos Mutirões Jurídicos 
que ocorreram em Ponta Grossa, 
Maringá, Campo Mourão, Cianorte, 
Apucarana, Londrina, Guarapuava, 
Cruzeiro do Oeste, Jacarezinho e 
Pato Branco. O Mutirão foi uma 
proposta da nova direção, que em 
campanha prometeu se aproximar e 

NÚMERO DE AÇÕES JUDICIAIS  TRIPLICA EM SEIS MESES

Procure o DAJ!

(41) 3075-8253 e (41) 3075-8254 
juridico@avmpmpr.org.br.

valorizar  o associado do interior.

Em Curitiba, o DAJ passou por uma 
reestruturação organizacional e por 
modificações em sua forma de atua-

ção. Além de reforma e troca do mo-
biliário nas instalações físicas, foram 
adquiridos computadores e software 
especializado para controle de todas 
as ações judiciais em andamento.

As fotos mostram vários eventos de atendimento do DAJ nos Mutirões Jurídicos realizados em todo o Paraná
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NÚMERO DE AÇÕES JUDICIAIS  TRIPLICA EM SEIS MESES

Procure o DAJ!

(41) 3075-8253 e (41) 3075-8254 
juridico@avmpmpr.org.br.

Conheça as áreas de atendimento

Direito de família (divórcios, dissoluções de união estável, pensões alimentícias - exonerações, revisão 

de alimentos, guarda compartilhada, etc)

Direitos remuneratórios (implantação e cobrança de atrasados de promoções e progressões – referências, 

recálculo de proventos e pensões, cobrança de indenizações de remoção, cobrança de parcela transitória 

pelo exercício de ensino (horas-aula) e outras espécies remuneratórias/indenizatórias

Nos casos em que o Associado venha a ser processado no Poder Judiciário pela prática de atos 

decorrentes de objeto de serviço ou do cumprimento do dever, conforme previsto na Legislação Militar
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UM RESIDENCIAL PARA OS SERVIDORES

A cidade de Ponta Grossa, na região dos 
Campos Gerais, ganhará um conjunto 
habitacional feito preferencialmente para 
servidores públicos, o Residencial Clube 
Cohapar Cavanis. 

Trata-se de uma parceria entre a Compa-
nhia de Habitação do Paraná (Cohapar), 
Caixa Econômica Federal e a Prefeitura 
de Ponta Grossa, por intermédio da 
Companhia de Habitação de PG (Prolar). 

O Residencial é para servidores públi-
cos com renda bruta mensal de até 10 
salários mínimos. O preço dos imóveis 
será baseado no programa Minha Casa, 
Minha Vida. O empreendimento terá 312 
apartamentos distribuídos em 13 torres, 
todas com elevador. 

Quem 
pode comprar?

O Residencial é para servidores públicos com 
renda bruta mensal de até 10 salários mínimos. 

O preço dos imóveis será baseado no programa Minha 
Casa, Minha Vida. As famílias interessadas em adquirir 

um apartamento podem fazer a inscrição no 
link disponível no site da Cohapar, 

http://www.portal.cohapar.pr.gov.br:81/ 
portalDeEmpreendimentos/, ou podem comparecer ao 
escritório da Prolar, localizado na Rua do Rosário, 310. 
Para mais informações basta entrar em contato pelos 

telefones (42) 3225-2077 ou 0800 645 0055.

Cada unidade terá dois quartos, um 
banheiro, varanda com área de serviço, 
cozinha e sala de estar/jantar. O inves-
timento total no residencial será de R$ 
49,9 milhões. 

O espaço também terá piscina, churras-
queiras, espaço gourmet, playground, 
quadra de areia poliesportiva, pista de 
caminhada, praças de convívio, aces-
sibilidade, estacionamento com fácil 
acesso e portaria/guarita.

Você sabia?
Os cinco primeiros associados da AVM que 

comprarem uma unidade no Residencial Cavanis 

ganharão a cozinha e lavanderia planejada. O 

benefício é uma parceria entre a AVM e a empresa 

Grupo Arena. 

O PREÇO DOS IMÓVEIS 
SERÁ BASEADO NO PROGRAMA 

MINHA CASA, MINHA VIDA

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

EXPERIÊNCIA DA COHAPAR PODE 
SER ESTENDIDA A OUTRAS CIDADES

A diretoria da AVM promoveu um encon-
tro entre o presidente da Cohapar, Abe-
lardo Lupion, e o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Mauricio Tortato, 
para apresentação do projeto Residencial 
Cavanis, que está sendo construído em 
Ponta Grossa, dedicado a servidores 
públicos estaduais. 

O Coronel Washington Alves da Rosa 
aproveitou para anunciar que a AVM se 
organizará, juntamente com a Cohapar, 
para visitar os batalhões do interior 
e capital, com o intuito de apresentar 
para todos os milicianos o Residencial 
Cavanis.

Também participaram da reunião o 
Presidente da AMAI, Coronel Elizeu 
Furquim, e o Presidente da ASSOFEPAR, 
Coronel Izaias de Farias. “O encontro foi 
fundamental para que os militares conhe-
cessem melhor o projeto e entendessem 
a importância dele”, observa o Coronel 
Washington.

A convite da AVM, a Cohapar apresentou o 

Residencial Cavanis para Comandantes BMs e PMs

EM FASE FINAL

Pilarzinho
O conjunto habitacional do Pilarzinho, um sonho antigo, 

está prestes a se tornar realidade. A AVM está nos últimos 
detalhes para regularizar a situação do terreno e assinar 

contrato com a Caixa Econômica Federal. Com isso, haverá 
ingresso de recursos 

nos cofres da AVM 
para concretizar 

outros projetos, como 
o Hotel de Trânsito 

em Curitiba. 

Uniformes 
Em 2017, outro sonho 
deve se realizar, graças 
ao intenso trabalho 
de regularização da 
fábrica de confecções, 
que passará a disputar 
certames licitatórios e 
atuar no mercado de 
produção de uniformes. A fábrica tem potencial 
para fornecer para clientes de todo o Brasil, com 
qualidade e preço competitivo.
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LIVROS PARA TODOS NA AVM
Uma biblioteca com 75 títulos editados pelo Departamento Cultural da AVM está à disposição de asso-
ciados, dependentes e público em geral. Há desde obras de conteúdo ligado à vida militar até livros de 
temática histórica, e de gestão e administração. 

Os livros podem ser comprados também pela internet, com cartão de crédito ou débito de todas as bandeiras 
pelo PagSeguro, em até 18 vezes. Depósito em conta, boleto bancário e débito on line também são aceitos. 

Para fazer o pagamento pelo PagSeguro, basta criar uma conta gratuita no site. O link está no site da AVM. 
Conheça os livros da AVM

CULTURA
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A VOZ DO INTERIOR SE FAZ OUVIR
Mais de 10 mil associados de todo o Paraná 
tiveram contato pessoalmente com os mem-
bros da diretoria da AVM.  Neste ano todas 
as unidades da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros do Paraná receberam visita da 
associação. Além disso, muitos alunos PMs 
e BMs visitaram a sede da AVM, em Curitiba.

O Coronel Washington Alves da Rosa, pre-
sidente da AVM, e diretores estiveram com 
militares de cidades como União da Vitória, 
Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Guarapuava e Telêmaco Borba. 

Uma das promessas de campanha da nova 
direção era se aproximar mais do associado 
do interior. Por isso todos os alunos soldados 
receberam a visita da AVM. Nesses eventos, as 
turmas que se associaram receberam um tele-
visor, comprada com o dinheiro da primeira 
mensalidade dos alunos. O presente ajudou 
muitas turmas, que realizaram rifas para juntar 
dinheiro para pagar a formatura.

PMs do 16.º BPM, em Guarapuava, recebem a visita do Presidente da AVM e alunos ganham TV

Coronel Washington entrega televisor no 27º BPM, em União da Vitória

Alunos da Escola de Soldados 
recebem visita da AVM
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