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UM ANO DE GESTÃO
Inovação com qualidade, 

coragem e responsabilidade
 
Caro associado,
Um ano se passou desde a posse. Temos muito a celebrar com todos vocês. 
Neste período, acreditamos na possibilidade de renovação, estabelecemos 
metas, encontramos desafi os, buscamos soluções e, motivados pela vontade 
de trazer mais qualidade para o dia a dia dos associados e seus dependentes, 
estamos trabalhando incansavelmente. É só o começo de muitas conquistas 
que virão. 
A AVM se fortalece diariamente, com protagonismo ímpar, ao alcançar sua 
verdadeira vocação, a de oferecer assistência à família miliciana em todos os 
segmentos – cultural, recreativo, fi nanceiro, jurídico, religioso, de lazer, saúde, 
auxílio funeral, desporto, ação social e turismo.
Queríamos aproximar a AVM dos associados e atender com equidade os 
militares do interior e da capital, os Praças e os Ofi cias, os companheiros da 
ativa e os amigos da reserva. Dinamizamos nossa comunicação e estamos 
visitando todas as Unidades da PMPR, ouvindo críticas e acolhendo sugestões, 
fortalecendo a concepção de uma associação de todos e para todos.
Sob a ótica administrativa, enfrentamos o grande problema que asfi xiava a 
Fábrica de Confecções, providenciando o registro de pessoa jurídica, o que 
amplia as possibilidades de recolocação competitiva no mercado. Neste ano 
vamos reformular o estatuto para reforçar a gestão empresarial, adequada à 
legislação que rege entidades do porte da AVM.
Melhoramos a recepção dos associados nas colônias, aumentando vagas, 
promovendo melhorias. A temporada passada foi um sucesso, como apontam 
pesquisas de satisfação.
Nosso Hotel, em Foz do Iguaçu, está repaginado e revitalizado, atraindo grande 
volume de hóspedes em turismo ou negócios, apresentando excelentes níveis 
de ocupação, permitindo a viabilidade do negócio e a satisfação do associado.
A Sede Administrativa acolhe agora um restaurante e uma instituição bancária, 
com vantagens e conforto aos que frequentam o edifício, que conta ainda com 
a AVM Shop, uma loja com um novo conceito em moda.
Foi um ano de intenso trabalho e satisfação.
Amigos e amigas, a AVM é notadamente a maior Associação da segurança 
pública do Estado. É grande em propósitos, em patrimônio, em representati-
vidade e em número de associados.
Independentemente de percepções individuais, somos um grande grupo de 
homens e mulheres satisfeitos com nossas realizações, porém com a certeza 
de que ainda há muito por fazer.
Temos planos importantes para este ano. Concluiremos projetos que há muito 
estavam parados, como a implantação do Conjunto Habitacional do Pilarzinho. 
Também daremos continuidade ao projeto do Hotel de Trânsito em Curitiba 
e ao Colégio da Vila Militar.
Iniciamos o segundo ano de gestão ainda mais animados, pois agora contamos 
com o conhecimento e a experiência adquirida. Hoje, mais do que nunca, 
podemos afi rmar que cumprimos a risca o nosso lema de trabalho: uma 
gestão baseada na “Inovação, com qualidade, coragem e responsabilidade”.
Exercendo a função de Presidente, com muito orgulho agradeço a cada militar 
estadual que acredita na AVM e em suas propostas, colaborando na construção 
de uma agremiação forte, ativa e respeitada. Também registro minha satisfação 
em liderar uma equipe de pessoas totalmente compromissadas com uma 
gestão voltada exclusivamente aos nossos associados e seus dependentes.
Obrigado a todos, e continuem a prestigiar a nossa Associação da Vila Militar! 
Ela é de todos nós!

MILITARES ELEITOS 
LANÇAM CARTA DE 

FOZ DO IGUAÇU
Policiais e Bombeiros Militares com cargo eletivo reuniram-se no Hotal da AVM, 
em Foz do Iguaçu, para discutir como aumentar a representatividade da classe na 
política estadual e nacional, a fi m de ganhar mais peso na luta pelos temas que 
interessam aos militares, como as questões previdenciárias. Ao fi m do “Encontro 
de Militares Estaduais para o Fortalecimento da Representação Política da Classe”, 
realizado em 6 e 7 de abril, os participantes divulgaram uma carta-compromisso 
com os seguintes pontos:
 
1.  Destacam a relevância da Polícia Militar do Paraná no contexto da segurança 

pública, como a única força policial presente nos 399 municípios do Estado, 
que atende a população paranaense 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias no ano;

2.  Sentem orgulho de representar o valoroso efetivo da Corporação, reconhecida 
como patrimônio do povo paranaense, que continuamente aperfeiçoa sua 
atuação, primando pelo respeito aos direitos humanos e pela qualidade dos 
serviços prestados;

3.  Assumem o compromisso de unir esforços e capacidades para favorecer 
o amadurecimento político dos Militares Estaduais, apoiar os candidatos 
eleitos em seus mandatos, e acompanhar os respectivos desempenhos para 
defi nição de apoio nas eleições subsequentes.

4.  Esperam dos seus representantes, no cenário político, a defesa das prer-
rogativas, direitos e interesses dos Militares Estaduais, bem como a busca 
da melhoria da infraestrutura e condições de trabalho desses profi ssionais, 
apoiando e sendo apoiados pela Corporação.

5.  Reconhecem na Sociedade Paranaense a maior benefi ciária do presente 
projeto, uma vez que a efetiva representação dos Militares Estaduais nos 
níveis municipal, estadual e federal, melhora a qualidade dos programas de 
governo relacionados à segurança pública e potencializa os resultados em 
prol da população.

6.  Manifestam, ainda a 
disposição de trabalhar 
para a sedimentação 
do Sistema de Prote-
ção Social dos Militares 
Estaduais paranaenses, 
assegurando à mencio-
nada classe a remunera-
ção devida na sua inati-
vidade e aos respectivos 
pensionistas.  

Foz do Iguaçu, 07 de abril de 2017.

EVENTO
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METAS 
CUMPRIDAS

TOP 10 DE REALIZAÇÕES
UM ANO QUE VAI FICAR NA HISTÓRIA DA AVM

1Hotel da AVM em Foz recebe R$ 500 mil em investimentos: 
acolhida, segurança e conforto para os hóspedes

2 Colônias de férias recebem 3.120 militares e seus familiares em
temporada inesquecível de diversão, lazer e boa convivência

3Informação a toda hora para o associado não perder nenhuma vantagem: 
no site, no facebook, no WhatsApp, por e-mail e no informativo impresso

5A Fábrica de Confecções da AVM voltou ao mercado com toda a força 
para fornecer produtos de alta qualidade para todo o Brasil

6 A Diretoria percorre o Paraná no mais vigoroso programa de 
interiorização já realizado, para ouvir e atender os associados

7Cerca de 2,5 mil atendimentos foram realizados nos Mutirões Jurídicos, em 
todo o Paraná, com mais de mil ações ajuizadas em prol dos associados

8 Nossa lista de convênios aumentou 60% em um ano, com novas 
parcerias nas áreas de finanças, educação, saúde, transporte e lazer, entre outras

9Começam os estudos para que o Colégio da AVM vire realidade, complementando 
a educação de filhos e netos dos nossos policiais e bombeiros militares

10 Casas do Pilarzinho e Hotel de Trânsito de Curitiba 
serão realidade em breve, com o fim de obstáculos legais

Em um ano de trabalho, a AVM investiu pesado em reformas, 
ampliações, melhorias e novos equipamentos4
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VERÃO

UM VERÃO PARA GUARDAR NA   MEMÓRIA E NO CORAÇÃO

NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS REVITALIZADAS, 
ASSOCIADOS ENCONTRARAM DESCANSO E DIVERSÃO

hidroginástica
futebol

caça ao tesouro
caminhadas
bingo

ofi cinas de artesanato
ofi cinas de brigadeiro
torneios nas salas de jogos
premiação com medalhas

Diversão sem fi m

A temporada 2016/2017 das Co-
lônias de Férias da AVM deixou 
lembranças inesquecíveis para os 
associados que aproveitaram a 
infraestrutura renovada no litoral 
paranaense.

Durante as 10 temporadas, os hós-
pedes se juntaram ao time de 12 re-
creadores, que ofereceram atividades 
como hidroginástica, caminhadas 
funcionais, ofi cinas e muitas brin-
cadeiras. Colônias de férias recebem 
xxxx militares e seus familiares em
temporada inesquecível de diversão, 
lazer e boa convivência

O número de participantes nas 
atividades foi surpreendente. Em 
Guaratuba, a Colônia dos Ofi ciais 
teve 1.140 pessoas engajadas na 
recreação. Na Colônia dos Subte-
nentes e Sargentos, 984 associados 
envolveram-se nas atividades. Já 
em Shangri-lá, na Colônia de Cabos 

e Soldados I e II, 1.430 pessoas 
aproveitaram os momentos de lazer.

Antes da temporada de verão 
2016/2017 começar, a AVM in-
vestiu fortemente nas Colônias. 
Os espaços foram revitalizados e 
receberam reformas nas piscinas, 
apartamentos, nas áreas de circula-
ção e de atividades. Os apartamentos 
ganharam fogões, cadeiras de praia 
e televisores novos. A iluminação foi 
modernizada.

Também foram realizadas obras que 
garantem acessibilidade aos asso-
ciados. Agora os locais têm rampas, 
barras de segurança e apartamento 
adaptado. atividades foi surpreendente. Em 

Guaratuba, a Colônia dos Ofi ciais 
teve 1.140 pessoas engajadas na 
recreação. Na Colônia dos Subte-
nentes e Sargentos, 984 associados 
envolveram-se nas atividades. Já 
em Shangri-lá, na Colônia de Cabos 

adaptado. 

Pesquisas feitas pela AVM 
apontaram alto grau de satisfação 

dos hóspedes com a estrutura 
e os serviços encontrados.
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VERÃO

UM VERÃO PARA GUARDAR NA   MEMÓRIA E NO CORAÇÃOUM VERÃO PARA GUARDAR NA   MEMÓRIA E NO CORAÇÃOUM VERÃO PARA GUARDAR NA   MEMÓRIA E NO CORAÇÃO

NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS REVITALIZADAS, 
ASSOCIADOS ENCONTRARAM DESCANSO E DIVERSÃO

Promoção 
Outono e Inverno

 
Desde 1° de maio, as diárias 

das Colônias de Férias têm valores especiais. 
A promoção vai até 1.0 de novembro.

Colônias dos Ofi ciais: 
Entre R$ 60 e R$ 80, em Guaratuba; R$ 80 em 

Porto Rico e na Ilha do Mel.

Colônias de Subtenentes e Sargentos: 
Entre R$ 50 e R$ 70 em Guaratuba; R$ 70 em 

Porto Rico e na Ilha do Mel.

Colônias de Cabos e Soldados: 
R$ 60,00, em Shangri-lá, 
Ilha do Mel e Porto Rico.

COLÔNIAS O ANO TODO

2017 será um ano repleto de feriados 
e os associados da AVM já podem co-
meçar a se programar para aproveitá-los 
nas Colônias de Férias de Guaratuba, 
Shangri-lá, Ilha do Mel e Porto Rico.

Conforto é garantido no apartamento 
mobiliado, com 2 quartos, sala, cozinha 
e banheiro. Os associados também 
podem usufruir de piscinas adulto e 
infantil, playground, sala de jogos e res-

BAIXA TEMPORADA JÁ COMEÇOU COM 
PREÇOS ESPECIAIS SEM DEPENDER DE SORTEIOS

taurantes. Basta entrar em contato com o 
Departamento de Colônia de Férias pelo 
telefone (41) 3075-8252.

Para aumentar ainda mais o conforto 
e a segurança dos associados, novos 
investimentos em infraestrutura serão 
realizados nos locais.

 Na Colônia de Cabos e Soldados, 
em Shangri-lá, será executada a 
pavimentação de 2 mil m² de esta-
cionamento, com piso Paver direto 
da fábrica e com selo de qualidade.

 Na Colônia dos Subtenentes e 
Sargentos, em Guaratuba, haverá 
a cobertura do quiosque, para me-
lhorar o aproveitamento da área das 
piscinas.

Colônias de Cabos e Soldados: 
R$ 60,00, em Shangri-lá, 
Ilha do Mel e Porto Rico.
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PLANOS EM 
ANDAMENTO

AVM SEGUE EM FRENTE: VEJA OS PRINCIPAIS  PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

Um passo decisivo para 
as casas do Pilarzinho
Após intensa atuação da AVM, o Governo do Estado do Paraná assinou 
termo aditivo à escritura pública de doação do terreno no Bairro Pilarzinho, 
em Curitiba/PR. Com isso, a AVM fi ca expressamente autorizada a dar o 
imóvel em garantia, hipotecar e transferir a propriedade em favor de militares 
estaduais, e atende a uma exigência da Caixa Econômica Federal para liberar 
o fi nanciamento do condomínio com 163 sobrados, a ser denominado 
“Conjunto Habitacional Orlando Xavier Pombo”.
O Coronel Washington Alves da Rosa explica que os próximos passos são 
novamente reunir os representantes da construtora e da Caixa para reavaliar 
o empreendimento e, logo que possível, celebrar os contratos e iniciar a 
construção do condomínio.
A AVM já detém um cadastro de militares estaduais associados pré-
aprovados, em condições de adquirirem os imóveis. É o sonho de 
proporcionar moradia digna para 163 famílias de policiais e bombeiros 
militares.
 
Viabilizando o Hotel de Trânsito em Curitiba
Com o valor da venda dos imóveis será possível construir o tão sonhado e 
necessário hotel de trânsito em Curitiba, destinado a disponibilizar estrutura 
adequada aos Associados do interior do Estado quando em visita à Capital.

Coronel Washington e a secretária 
da Administração, Marcia Carla Pereira Ribeiro

Hotel de Foz ganha pintura nova
Mais de cinco anos depois, o Hotel de Foz da AVM ganhará cara 
nova com a pintura completa que será realizada, complementando 
o pacote de obras iniciado há um ano e que já soma R$ 500 mil de 
investimentos. O resultado, conta o Coronel Porcides, é o resgate 
dos associados e o aumento de mais de 25% na ocupação do hotel. 
Nas festas de fi m de ano e no mês de janeiro, houve 100% de 
ocupação.

Vem mais por aí: além da pintura, os apartamentos começam 
a receber papel de parede e 
acabamento em gesso, e um 
grande projeto de adequação 
defi nitiva às normas do Corpo 
de Bombeiros está sendo 
implantado. Para mais conforto 
dos associados, as nutricionistas 
estão incluindo novos pratos no 
cardápio.

Apoio total na hora do luto
O Departamento de Auxílio Funeral (DAF) da 
AVM procura minimizar as difi culdades e o 
sofrimento das famílias que perdem um ente 
querido. Os benefícios podem ser utilizados 
por todos os associados e dependentes da 
associação. Em 2016, o DAF teve despesas 
que somaram R$ 1,8 milhão, numa média 
mensal de R$ 150 mil. Em 2017, até março, 
foram R$ 345 mil, numa média mensal 
de R$ 115 mil. Os recursos cobrem todo o 
suporte no transcorrer do funeral, além de 
auxílios em dinheiro que variam de R$ 2 mil 
a R$ 5 mil.
 
Serviço:
Para mais informações basta 
entrar em contato com o DAF pelo 
telefone (41) 3332-6383.

Conforto e carinho esperam os hóspedes
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AVM SEGUE EM FRENTE: VEJA OS PRINCIPAIS  PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

PLANOS EM 
ANDAMENTO

AVM Shop tem novo espaço moderno e confortável
A AVM Shop já está em novo espaço, inteiramente projetado para atender os 
seus clientes. A loja está localizada no terceiro andar da sede da Associação 

em Curitiba. O local é moderno, amplo e repleto de novidades.
Agora, a AVM Shop ocupa 300 metros quadrados, num projeto marcado 
pela sustentabilidade. Alguns móveis, como um sofá de 40 anos, foram 

reformados e os demais fabricados na marcenaria  da Associação. As araras, 
em estilo industrial, foram feitas na serralheria da AVM. 
Esse cuidado representou uma economia de R$ 80 mil 

em relação a orçamentos comerciais pesquisados.
A mudança – feita na véspera do Dia das Mães – vem rendendo muitos 

elogios. Os clientes ressaltam a beleza da estrutura, a qualidade das roupas, 
apreciam o atendimento das vendedoras e a atenção recebida, especialmente 

da diretora da loja e consultora de imagem, Adriane Zimmer Monteiro. 
Os associados também elogiam a nova estrutura na fanpage da loja.

As vendas no primeiro dia também foram um sucesso. “Todas as 
seções, feminina, masculina e infantil, foram muito procuradas”, 

conta a gerente Annamaria dos Santos.

Sempre 
na moda

A consultora de imagem Adriane Zimmer 
Monteiro e equipe vêm incrementando a 
consultoria de moda durante a escolha 
das peças para garantir as melhores 
combinações com a maior economia. 
No Vila Café, os associados descansam 
enquanto fazem as compras.

Fábrica de Confecções entra fi rme no mercado
O ano começou com a melhor notícia para a Fábrica de Confecções da AVM. Com o próprio 
CNPJ, já está emitindo suas próprias notas fi scais e obteve o cadastro nos licitantes do estado 
do Paraná. Com isso, está apta a participar de licitações em todo país para vender seus produtos 
e voltar a ser uma referência em uniformes para civis e militares. Os primeiros contratos já foram 
assinados com compradores. A primeira Nota Fiscal Eletrônica para um cliente, um marco deste 
novo tempo, foi emitida em 7 de fevereiro, referente à venda de 500 camisetas para a Escola 
de Formação de Ofi ciais. A Diretoria da AVM e da Fábrica vem percorrendo o estado e fazendo 
contatos em todo o país para apresentar o portifólio. 

A prefeita Bete Pavin, de Colombo, foi uma 
das visitas à fábrica para iniciar negociação

Comissão acelera medidas para o Colégio da Vila Militar
O Colégio da Vila Militar vai se tornar realidade no começo de 2018. A Comissão de Estudos nomeada para encaminhar sua 

implantação optou, após vários contatos, por prosseguir com o planejamento internamente, sem envolver parcerias com 
instituições educacionais. O trabalho está apoiado por pesquisas de opinião interna e externa que demonstram a aprovação 

signifi cativa dos associados. Nada menos do que 85% das pessoas votaram favoravelmente à criação do colégio. Uma pesquisa 
via WhatsApp com grupos de amigos está ouvindo também não associados, civis e militares, público para o qual serão destinadas 

40% das vagas.O projeto do Colégio é baseado na crença de que a Educação é o caminho para o crescimento das pessoas. A 
AVM não visa a somente obter mais uma fonte de renda com o Colégio. “A AVM é forte e continuará a ser forte, com a coragem 

e responsabilidade de seus dirigentes, mas também com o apoio de seus associados”, resume o Presidente da AVM, Coronel 
Washington Alves da Rosa.Já estão sendo realizados os acordos da retomada da área, hoje ocupada pela CEEBJA Paulo Freire, da 

Secretaria de Estado da Educação (SEED), além da contratação de serviços de arquitetura e de engenharia e conclusão dos projetos 
exigidos pela SEED. No 2.0 semestre, haverá divulgação das medidas referentes à convocação de professores, de pessoal técnico 
e de funcionários. A premissa básica é avaliar e contratar policiais e bombeiros militares da reserva com formação em magistério 

e pedagogia.Haverá chamadas para inscrições prévias de alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental, e do  1º  ao 3º ano do Médio. O 
ingresso no 6º e no 1º será por concurso.O Colégio Vila Militar seguirá os caminhos já consagrados do Colégio da Polícia Militar, 
com uniformização dos alunos e critérios militares, como disciplina e conduta.O estabelecimento será particular, mas com custos 

diferenciados e acessíveis aos fi lhos dos associados. A contratação de professores e auxiliares visa a poder contar com uma 
equipe bem motivada,  parte do sucesso das melhores escolas do Brasil.

A nova loja ocupa 300 metros quadrados no terceiro piso da AVM
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JURÍDICO

ASSISTÊNCIA JURÍDICA – UM TRABALHO 
VIGOROSO EM PROL DO ASSOCIADO
O número de ações judiciais impetradas 
pelo Departamento de Assistência Ju-
rídica da AVM mais que quadruplicou 
na nova gestão, em relação ao que foi 
promovido pela administração anterior. 
De 246 casos até 29 de abril de 2016, 
pulamos para as atuais 1.034 ações 
judicializadas, além dos 2.403 aten-
dimentos contabilizados até o fi m de 
fevereiro de 2017.

Nesses atendimentos o DAJ presta 
orientações jurídicas aos associados 
nos mais variados temas de interesse, 
instruindo sobre as melhores práticas 
a adotadar para resolver os problemas.

Há um ano, o departamento passou por 
uma profunda reengenharia, rescindin-
do contratos com antigos advogados, 
que pouco atendiam aos associados, 
e contratando outros mais dinâmicos 
e alinhados aos nossos interesses. A 
equipe passou de 21 para 14 advoga-
dos, e os resultados só aumentaram em 
número e credibilidade. Investimentos 

nas instalações físicas do departamento, 
para ampliar o número de atendimentos 
com mais conforto.

A Diretoria Executiva da AVM modifi cou 
o Regimento Interno do DAJ, ampliando 
o espectro de matérias jurídicas para 
atendimento, que são as seguintes:

 Direito de família (divórcios, dis-
soluções de união estável, pensões 
alimentícias – exonerações, revisões 
de alimentos –, guarda compartilhada 
e, agregando-se a esse rol, realização 
de inventários);

 Direitos remuneratórios (im-
plantação e cobrança de atrasados de 
promoções, implantação e cobrança 
de atrasados de progressões – re-
ferências, recálculo de proventos e 
pensões, cobrança de indenizações 
de remoção, cobrança de parcela 
transitória pelo exercício de ensino 
(horas-aula) e outras espécies remu-
neratórias/indenizatórias);

 Nos casos em que o Associa-
do 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.

A grande inovação se deu na permissão 
para a equipe jurídica impetrar ações 
judiciais contra a Administração Pública 
Estadual, na busca de direitos remune-
ratórios inadimplidos, em especial, pelo 
não cumprimento da Lei Estadual n.º 
17.169/2012 (Lei do Subsídio PM), que 
se tornou um grave problema social para 
toda a comunidade miliciana.

No mesmo compasso, o DAJ ampliou 
sensivelmente o número de atendimen-
tos relacionados ao direito de família e à 
realização de inventários, auxiliando os 
associados em questões nevrálgicas de 
forma a tranquilizar o associado e, em 
certos casos, até mesmo garantir sua 
subsistência.

Balanço por advogado
Advogado Região Atendimentos Ações Ajuizadas Remuneratórias
Dra. Daniela Aparecida Rezende   239 209

Dr. Manoel Angelo Antunes  Voitechen Curitiba e Região 1.295 113 0

Dra. Daniele Cristhiane de Almeida Garret   57 0

Dr. Luiz Carlos Leitão Apucarana - Campo Mourão - Maringá 110 31 26

Dr. Nereu Luis Battisti Júnior Cascavel - Foz do Iguaçu - Toledo 26 6 0

Dra. Agda Madalena Presotto Nobre Londrina - Cornélio Procópio 155 82 71

Dr. Rodrigo Di Piero Mendes Ponta Grossa - Irati - Telêmaco Borba 60 21 20

Dr. Vicente Lucio Michaliszyn Pato Branco e Região 99 18 7

Dr. Fernando de Oliveira Komochena Paranavaí e Região 18 1 0

Dra. Sabine Denise Giesen Roveri Rolândia e Região 15 6 1

Dr. Mohamed Dib Darwiche Guarapuava e Região 58 24 21

Dra. Kelly Cristina Borghesan Francisco Beltrão e Região 522 414 49

Dra. Juciléia Lima Umuarama, Cruzeiro do Oeste e Região 25 17 17

Dr. Thebas Vidal Veiga Jacarezinho e Região 20 5 5

Total  2.403 1.034 426
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JURÍDICO

ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS É GRATUITO  
O corpo técnico do DAJ presta todos 
esses serviços de forma gratuita, sem 
cobrança de qualquer percentual de 
honorários advocatícios.

Esse benefício por si só justifi ca que o 
militar estadual se associe à AVM: numa 
simples ação remuneratória a média 
cobrada por escritórios particulares e 

outras associações é de 20% sobre o va-
lor que venha a ser ganho na demanda.

Interior atendido 
em mutirões

A AVM passou a atender os associados do 
interior do estado, com mutirões jurídicos em 

Ponta Grossa, Maringá, Campo Mourão, Cianorte, 
Apucarana, Londrina, Guarapuava, Cruzeiro do 

Oeste, Jacarezinho, Pato Branco e Toledo.

Associado, “sua causa é a nossa prioridade”!
Conte com os serviços do DAJ, mantendo contato com o advogado de sua região 
ou com a sede do Departamento, pelos fones (41) 3075-8253 e (41) 3075-8254, 
ou pelo e-mail juridico@avmpmpr.org.br.

Quem são e onde estão os advogados da AVM em todo o estado 
Dra. Daniela Aparecida Rezende  (41) 3075-8257 Rua Santo Antônio, nº 100 
  Rebouças - Curitiba juridico@avmpmpr.org.br Curitiba e Região
Dr. Manoel Angelo Antunes  Voitechen (41) 3075-8254 Rua Santo Antônio, nº 100 
  Rebouças - Curitiba juridico@avmpmpr.org.br
Dra. Daniele Cristhiane de  (41) 3086-2405 Av. República Argentina, nº 1469
Almeida Garret (41) 3086-2405 sl 02 - Curitiba danielegarrett.adv@gmail.com
Dr. Luiz Carlos Leitão (43) 99104-1112 Av. Jabuti, nº 100 
  Jd. Menigazzo - Apucarana advleitao@gmail.com Apucarana - Campo Mourão - Maringá
Dr. Nereu Luis Battisti Júnior (45) 2102-6500 Av. Paraná, nº 1319, sl 31
  Centro – Foz do Iguaçu nereubattisti@hotmail.com Cascavel - Foz do Iguaçu - Toledo
Dra. Agda Madalena Presotto Nobre (43) 3028-0076 Rua Senador Souza Naves, nº 289
  1º andar, sala 13 - Londrina adgda.nobre@cercontel.com.br Londrina - Cornélio Procópio
Dr. Rodrigo Di Piero Mendes (42) 3225-2300 Rua XV de novembro, nº 353
  ed. Boulevard – 5º andar - P. Grossa rodrigo@tavanaro.adv.br Ponta Grossa - Irati - Telêmaco Borba
Dr. Vicente Lucio Michaliszyn (46) 3225-8945 Av. Tupi, nº 2221, sl 804
  ed. Gold Center – Centro – Pato Branco vicentelucio@terra.com.br Pato Branco e Região
Dr. Fernando de Oliveira Komochena (44) 3045-2738 Rua Marechal Candido Rondon, nº 1221
  Centro - Paranavaí fernandokomochena@hotmail.com Paranavaí e Região
Dra. Sabine Denise Giesen Roveri (43) 99937-8760 Ruia Perola, nº 1 
  Centro - Rolândia sgiesen@hotmail.com Rolândia e Região
Dr. Mohamed Dib Darwiche (42) 3623-4522 Rua Guaira, nº 3333 – Centro 
  Guarapuava escmohamed@hotmail.com Guarapuava e Região
Dra. Kelly Cristina Borghesan (46) 3527-3157 Rua Atílio Fontana, nº 3615
  Francisco Beltrão kellycristinaadv@hotmail.com Francisco Beltrão e Região
Dra. Juciléia Lima (44) 99840-5876 Rua Bahia, nº 4355
  Zona 2 - Umuarama jladvocacia@hotmail.com Umuarama, Cruzeiro do Oeste e Região
Dr. Thebas Vidal Veiga (43) 3525-7386 Rua Doutor Heráclio Gomes, nº 445
  Centro - Jacarezinho thebas25@hotmail.com Jacarezinho e Região
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CONVÊNIOS

SICOOB ENCORPA LISTA DE CONVÊNIOS
A lista de convênios à disposição dos 
associados não para de crescer. São 
descontos, promoções, acesso a opor-
tunidades em saúde, educação, lazer, 
fi nanças, etc, para ajudar a tornar a vida 
mais fácil. O destaque deste primeiro 
trimestre do ano foi a inauguração do 
Ponto de Atendimento do Sicoob, o 
Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil, dentro da sede da AVM, em 
Curitiba, para benefi ciar os associados 
de todo o Paraná.

O Sicoob tem todos os produtos ban-
cários - conta corrente, empréstimo 
consignado, investimento, cartões, 
previdência, consórcio, seguros, co-
brança bancária, adquirência de meios 
eletrônicos de pagamento, etc -, mas 
não é banco. É uma cooperativa fi nan-
ceira, em que os clientes são os donos 
e por isso os resultados fi nanceiros são 
divididos entre os cooperados.

O presidente da AVM, Coronel Wa-
shington Alves da Rosa, destaca que 
a parceria com o Sicoob representa o 
cumprimento de mais uma promessa de 
campanha da gestão Coração Miliciano.

“Procuramos uma instituição fi nanceira 

séria para atender as necessidades dos 
associados. E a data de hoje fi ca marca-
da com este posto social de atendimento 
para benefi ciar os associados da capital 
e também os associados do interior, que 
estão localizados nos 399 municípios do 
estado do Paraná”, disse o presidente.

Com o descerramento da fi ta, Ponto de Atendimento do Sicoob passou a funcionar dentro da AVM
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HISTÓRIA

 CORONEL 
MASTECK: O 

PATRONO DA 
INFORMATIZAÇÃO 

DA PMPR
Para os nascidos na era da 
tecnologia, não é estranha 
a conveniência gerada pela 
informatização de praticamente 
todos os setores da sociedade. 
Porém, foi necessário o esforço 
e trabalho de muitos, para que tal comodidade pu-
desse fazer parte da nossa vida hoje. Para a Polícia 
Militar do Paraná, o ano de 1987 foi decisivo para 
a transformação da atividade policial. Tal mudança 
ocorreu graças à coragem e à iniciativa de um Co-
mandante à frente de seu tempo: o Coronel Sérgio 
Masteck Ramos.                      
A caminhada de Sérgio Masteck se inicia no ano de 
1958, sendo o primeiro ofi cial a receber a espada 
das mãos do então Presidente da República Jusce-
lino Kubitschek. A partir daí, assumiu vários postos 
importantes no interior do Paraná, até ser chamado 
pelo governador José Richa para a Chefi a do Estado 
Maior da PMPR. Quando o então Comandante, Co-
ronel Raul Vitor Lopes, lançou candidatura ao cargo 
de deputado, em 1986, o Coronel Sérgio Masteck 
assumiu o comando da Polícia Militar do Paraná.
Imediatamente após assumir o comando, o Coronel 
Masteck percebeu que, dentre os problemas que 
atingiam a PM, na época, destacavam-se as falhas 
nos meios de telefonia e de radiocomunicação e o 
obsoleto sistema utilizado nos despachos de viaturas 
em operação. Apesar da existência da Celepar, Com-
panhia de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do Paraná, desde o início dos anos 60, a Corporação 
também não contava com um único computador. 
Esses problemas se refl etiam na demora do atendi-
mento à população.
Em meados de 1986, durante uma reunião com o en-
tão Governador do Estado, João Elísio, e o Secretário 
de Segurança Pública, Jesus Sarrão, foi anunciado 
que a PM receberia um helicóptero “Águia de Fogo”. 
Em resposta ao comunicado o Coronel Masteck ques-
tionou: “Que mal lhe fi z, Excelência, para o senhor 
me dar este tremendo abacaxi? ”. Surpreso com a 
recusa, o Governador recebeu a explicação sobre as 
carências da Polícia Militar, o Comandante relatou 
a situação rudimentar da comunicação, transporte 
e armamento da Corporação e explanou acerca dos 
elevados custos para a manutenção e operacionali-
dade do “Águia de Fogo”.
elevados custos para a manutenção e operacionali-
dade do “Águia de Fogo”.
elevados custos para a manutenção e operacionali-
dade do “Águia de Fogo”.
elevados custos para a manutenção e operacionali-

Quer saber o que aconteceu depois dessa 
“ousadia” do Coronel Mastek? Leia a íntegra dessa 
reportagem no site da AVM. É só acessar o link 
www.avmpmpr.com.br.

TURISMO 
E EVENTOS

ÔNIBUS DA AVM LEVA ASSOCIADOS 
DE TODO O ESTADO PARA PASSEAR

Caravanas de militares do interior do estado estão aproveitando o ônibus da 
AVM para fazer passeios com valores especiais. Algumas viagens já foram 
feitas com roteiro defi nido pelos associados. Uma delas saindo de Londrina 
para as praias de Santa Catarina, no feriadão de Carnaval. No feriado de 
Tiradentes, o ônibus foi a Londrina buscar um grupo de associados que se 
hospedou do Hotel da AVM, em Foz do Iguaçu. O Departamento de Eventos 
recebe as propostas e fornece informações sobre datas e custos pelos telefones (41) 3075-8232 e 
3075-8229, e pelo email eventos@avmpmpr.org.br. Essa é mais uma das ações da chapa Coração 
Miliciano, que prioriza a aproximação entre a AVM e os associados do interior.

NA ESTRADA O ANO INTEIRO
A AVM também oferece uma intensa programação de viagens para os associados até dezembro. Confi ra 
os destinos e as datas, e entre em contato para aproveitar os passeios com seus familiares e amigos

EM JULHO 
TEM JANTAR 

DANÇANTE DE 
ANIVERSÁRIO 

DA AVM

O jantar dançante para comemorar o 54.º aniversário da AVM neste ano será realizado no dia 28 
Julho, nos salões do Círculo Militar, em Curitiba. A festividade será em conjunto com a PMPR, que 
completa 163 anos em 10 de agosto. O evento é um dos momentos mais tradicionais e aguardados 
da agenda de comemorações dos policiais militares do Paraná e será incluído nas festividades 
alusivas ao 10 de agosto.. No ano passado, cerca de 400 pessoas festejaram e se divertiram. Uma 
comissão já está tratando dos festejos, que prevê homenagens para as turmas com 50, 40 e 30 anos 
de formação na Escola de Ofi ciais, nos anos de 1967, 1977 e 1987. Cada uma delas receberá um 
mimo institucional. Os festejos de aniversário da AVM neste ano serão realizados ao longo de uma 
semana, com várias atividades que estão sendo preparadas para ocorrerem a partir do dia 20 de julho.

COMIDA BOA E PREÇO JUSTO
Um restaurante está atendendo os associados e civis da região diaria-
mente na sede administrativa da AVM, em Curitiba, em parceria com 
a empresa Santa Justina. Com capacidade para 108 pessoas, serve 
almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h, com produtos de 
qualidade e preços acessíveis. Grupos de amigos, principalmente RRs, 
têm feito suas confraternizações no restaurante.

JUNHO
 15 a 18 Foz do Iguaçu

JULHO
  13 a 16 Foz do Iguaçu

AGOSTO
  04 a 06 Aparecida SP
 10 a 13 Foz do Iguaçu
 19 Beto Carrero
 22 a 27 Caldas Novas GO

SETEMBRO
 07 a 10 Foz do Iguaçu
 21 a 24 Holambra SP

OUTUBRO
 05 a08 Foz do Iguaçu
 21 Beto Carrero
 23 a 26 Termas de Piratuba SC
 28 Barco Príncipe SC

NOVEMBRO
  02 a 05 Foz do Iguaçu
 15 a 19 Foz do Iguaçu
 21 a 26 Gramado RS

DEZEMBRO
07 a 10  Foz do Iguaçu
22 a 26 (Natal)  Foz do Iguaçu
 28/12/17 a 02/01/18 (Revéillon) Foz do Iguaçu

No ano passado, jantar reuniu 400 pessoas
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