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Em solenidade realizada às 20 
horas do dia 29 de maio, a As-
pmi inaugurou oficialmente o 

Complexo Esportivo “Carlos Roberto 
Seara”, em homenagem ao seu ex pre-
sidente que mais tempo permaneceu 
no cargo, falecido em 18 de fevereiro 
de 2002, aos 63 anos.

Presentes ao  ato, a viúva do ho-
menageado, Rita Seára, e os filhos 
Carlos Roberto, Janaine e Thiago, 
presidente Ivo Olâmpio Vicente, a 
vice Bernardete Viti Baldo, Constân-
cia Anacleto, presidente da Aspami,  o 
Secretário Municipal de Obras, Tarcí-
zio Zanellato, representando o prefei-
to Jandir Bellini, o vereador José Acá-
cio da Rocha (PSDB), e o engenheiro 
Sisóstris Luiz Rocha, diretor da Rocha 
Engenharia, responsável pelo Projeto 
do Complexo Esportivo Aspmi.                    

Em seu discurso durante o ato 
inaugural, Ivo Olâmpio enalteceu as 
administrações realizadas pelo home-
nageado - seu amigo pessoal - lem-
brando que foi o presidente mais 
importante da Associação até hoje, 
acabando por se emocionar.

Disse que a quadra de futebol sin-
tética trouxe de volta os associados, o 
mesmo acontecendo com as mulheres 
em relação ao voleibol, e que a cancha 
de bocha será transferida para os fun-
dos, concluindo o Projeto do Com-
plexo Esportivo Aspmi, onde, desde 
2003 já foram investidos 3 milhões de 
reais, sem contrair dívidas.

Em seguida falou Tarcízio Zane-
latto,  prometendo  que no segundo 
semestre, sua Secretaria deverá melho-
rar o gramado do campo de futebol 
suíço, que não se encontra em suas 
melhores condições.

A segunda inauguração da noite 
foi o salão de festas 2, que passou por  
reforma geral e ampliação, ganhando 
novo visual e mais conforto para seus 
frequentadores, tendo sido servido um 
coquetel logo após.

Após as solenidades de inaugura-
ções, foram realizadas peladas de fute-
bol suíço, reunindo equipes formadas 
por diretores da Aspmi, funcionários 
do Paço Municipal, vereadores e inte-
grantes da imprensa de Itajaí. 

Inaugurado o Complexo Esportivo “Carlos Roberto Seára”
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Presidente discursando na inauguração

Presidente Ivo, vice Bernardete e filhos do homenageado

Coquetel no salão 2

Ivo e filhos do homenageado aplaudindo a inauguração
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DIRETORIA 

BIÊNIO 2011/2015
Presidente: Ivo Olâmpio Vicente   

Vice-Presidente : Bernardete Viti Baldo                          
 

1ª Secretária:  Maria de Lourdes Espíndola
2ª Secretária:  Karina Dionísio  

1° Tesoureiro: João Alberto da Silva  
2° Tesoureiro: Luiz Antônio Marcos  

Diretor de Esportes: Antônio Carlos Cunha  
Diretor de Patrimônio: José Acácio da Rocha 
Diretor de Imprensa:   Ieda Passos        
Diretor de Eventos Sociais: Verônica Roncelli  

Conselho Fiscal 
Álvaro Simão Provesi

Écio José Russi
Marcos de Andrade

Enir da Silva
Adão César Pereira Filho

Jorge Luiz Silva

Inaugurado o Complexo Esportivo “Carlos Roberto Seára”
CONTINUAÇÃO DA CAPA

Resolva agora um momento difícil que 
sua família irá passar sem você!

Invista na sua tranquilidade e na de sua família. Faça um  Plano Preventivo de 
Cremação no Crematório Vaticano: evita despesas e preocupações em momentos 

difíceis, sem limite de idade, parcelamento em até 36 vezes, transferível para familiares.

Anita Gonzalez, Depto de Vendas (47) 9955.5242 / 9138.4533

Escolinha de futebol Marcílio/Aspmi
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(47)  3348.1184  •  3348.2609 •  3319.1835 | Av. Sete de setembro, 740  -  ITAJAÍ  -  SC

100%  Conversação • Intercâmbio • Material Digital
Inglês • Espanhol  •  Português • Informática

F  I  S  K  TODO 
O MUNDO FALA BEM

Centro de Ensino

Educação e Funasa são as 
duas únicas equipes que 
podem conquistar o titu-

lo inédito de Hexa campeão da 
XIV Olimpíada da Família Asp-
mi, a realizar-se de 31 de julho 
a 9 de agosto, reunindo as cinco 
equipes das  últimas edições.

Além  dessas duas equipes, 
participarão do maior evento 
esportivo promovido anualmen-
te, desde 1999,  pela  nossa As-
sociação, Secodegi, Obraspmi e 
Aspmi, com cerca de 200 com-
petidores disputando 12 moda-
lidades nos naipes masculino e  
feminino.

Após a cerimônia de aber-
tura, no dia 31, acontece a reali-
zação da Gincana entre os com-
petidores, sem contar pontos na 
soma geral de classificação, en-
quanto no dia 9 de agosto (sex-
ta-feira), será realizado o Baile 
de Encerramento com a eleição 
da Rainha da XIX Olimpíada da 
Família Aspmi 2013.

CAMPEÕES
Em suas treze edições até 

hoje, a Olimpíada do Servidor 
teve como campeãs as cinco equi-
pes  participantes, com destaque 
para a Secretaria de Educação e a 
Funasa, sendo as maiores vence-
doras com cinco títulos: Educação 
(2000/2001/2002/2005/2009), 
Funasa(2003/2004/2010/2011/
2012), Secodegi (2007), Aspmi 
(2006) e Obraspmi (2008).

MODALIDADES
As 12 modalidades que estarão 
em disputa nos nove dias  de 

competição, são a Bocha(M/F), 
Canastra(M/F), Dominó(M/F), 
Futebol Suíço(M), Futsal(M), 
General(M/F), Pebolim(M/F), 

Sinuca(M/F), Tênis de 
Mesa(M/F), Truco(M), 

Voleibol(M/F), e  Xadrez(M/F).

Educação e Funasa 
em busca do Hexa

OLIMPÍADA DA FAMÍLIA ASPMI 2013
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Fundada em 9 de Janeiro de 1991 - Sede: Rua Otto Hoier, 45 - Cidade Nova - 3249.0386

Concorrendo com outras cinco can-
didatas, em eleição realizada no dia 5 de 
junho, Maria Natália Fagundes de Souza 
foi eleita Miss Aspami 2013, sucedendo 
a  Edite dos Santos Rodrigues,  soberana 
de 2002.

Como  Miss Simpatia foi eleita Sueli 
de Andrade, sucessora de Julieta Sacavem, 
que reinou durante 2012.

O concurso contou com a parti-
cipação de seis candidatas, e o júri que 
escolheu a nova rainha esteve composto 

pelo presidente Ivo Olâmpio Vicente, 
pelo professor Antônio Carlos Cunha, 
Diretor de Esportes da Aspmi, por Suely 
K. da Luz, Secretária da Associação, e pe-
los associados Aspami, Antônio Augusto 
Collares e Perácio Wanzuita. 

Ao passar a faixa para sua substituta, 
Sueli de Andrade, Julieta declamou ver-
sos que se referiam ao seu reinado e ao de 
Edite Rodrigues, ex Rainha, e à Associa-
ção dos Servidores Públicos Aposentados 
Municipais (Aspami).

Maria Natália F. de Souza é 
eleita “Miss Aspami 2013”

Hoje, Edite e eu, entregamos nossas faixas
Nosso reinado acabou
O ano passou ligeiro
E só a saudade ficou.

Foi um ano de reinado
Na nossa Associação

Que nos proporciona alegria
Com muita satisfação.

Mesmo na terceira idade
Os mimos que recebemos

Fazem bem ao coração
Me senti como uma mocinha

Recebendo a minha faixa 
Que a Gilda me passou.

A Aspami nos tem dado
Momentos muito agradáveis
Uma Associação que trabalha

Com amor e lealdade.

Isto é felicidade
Sem DEUS não existe nada

Quem tem o amor de DEUS nesta vida
Só assim é feliz de verdade.

Rainha, Missa Simpatia e concorrentes

Presidente Constância, Rainhas 2013 e 2012

Juri do Rainha Aspami 2013

Vice Rosa Sedrez e Miss Simpatia 2013

Julieta Sacaven Beling
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Inaugurado o Complexo
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Time suíço da Aspmi

Equipe da imprensa Itajaí

Lanchonete da arquibancada

Arquibancada do campo de suíço
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Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

COMPRAS & SERVIÇOS

CONVÊNIO ASPMI EM ATÉ 
6 VEZES SEM ACRÉSCIMO 

PELO CARTÃO SC CARD

Loja 1 - Av. Otávio Cesário Pereira, 146 | São Vicente | Itajaí - 3248.3642
Loja 2 - Av. Nilo Bittencourt, 420 | São Vicente | Itajaí - 3248.2373

www.tanako.com.br
tanako@tanako.com.br

NUNCA FOI TÃO 
FÁCIL CONSTRUIR!

Fabricamos sua porta e janela sob medida!

INFORME  ECONÔMICO  ASPMI

O direito à saúde é garantia constitucional do brasi-
leiro. Assegurá-lo cabe ao Estado. Na prática, con-
tudo, o cidadão sabe que nem a Lei Maior nem os 

impostos que recolhe lhe dão a certeza de atendimento ao 
menos satisfatório na rede pública. Diante do desamparo, 
os menos desafortunados suprem a carência com recursos 
próprios e fazem um segundo desembolso, dessa vez com a 
contratação de planos de saúde. Aí descobrem que o preço 
do bem-estar é ainda mais alto, pois médicos credenciados 
decidem cobrar taxa extra pelas consultas. A desculpa é que 
as operadoras não lhes pagam o suficiente.

Lado mais fraco da história, o consumidor se vê preso 
num círculo vicioso de abusos, em que paga sucessivamente 
por guarda-chuvas furados, sem encontrar quem o proteja. 
Esse saco sem fundo precisa ser costurado de forma defini-
tiva. Desde 1999 os planos estão sujeitos a regulamentação 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). É in-
concebível que, mais de uma década depois, haja dúvidas 
quanto a questões essenciais de uma relação de consumo. 
Remendos, como os aplicados ontem pela Secretaria de 
Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, via 
Diário Oficial da União, deveriam ser desnecessários.

São medidas pontuais. Uma proíbe o óbvio: que os 
médicos deixem de prestar o serviço contratado como fi-
zeram em 7 de abril último. Outra abre processo adminis-
trativo para apurar a participação do Conselho Federal de 
Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Federação 
Nacional dos Médicos no boicote aos planos e na cobrança 
de adicional para atendimento a pacientes. A última reco-
menda ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) que essas três entidades sejam condenadas por in-
fluenciar a categoria a adotar a Classificação Brasileira Hie-
rarquizada de Procedimentos Médicos.

Urge expurgar o faz de conta dessa relação, sob to-
dos os aspectos, cara ao consumidor. É imprescindível as-
segurar a quem contrata plano de saúde a certeza de que 
os serviços serão prestados da forma contratada. Se uma 
das partes falha (a administradora, a instituição de saúde 
ou o médico), a conta não pode sobrar para o contratan-
te. Cumprir deveres não é obrigação apenas do usuário, a 
quem simplesmente se negará atendimento no caso de estar 
com alguma mensalidade em aberto. O absurdo pagamen-
to de bônus a profissionais que pedem menos exames aos 
pacientes, enfim proibido pela ANS no mês passado, é mais 
do que antiética: é exemplar do descalabro que impera no 

O descalabro dos 
planos de saúde

setor.
Médicos insatisfeitos com a remuneração recebida 

dos planos de saúde têm a alternativa de requerer o descre-
denciamento conforme previsto em contrato. Em hipótese 
alguma lhes pode ser facultado decidir cobrar a diferença 
do usuário, deixar de atendê-lo ou prestar serviço incom-
pleto. A responsabilidade pela fiel prestação dos benefícios 
é das administradoras. Cabe ao Poder Público fiscalizá-las 
com o devido rigor, punindo com igual intensidade as que 
saírem da linha, sem se esquecer de que a saúde é um direi-
to que a Constituição assegura ao cidadão.

Fonte: Correio Braziliense / Fábio Monteiro

SINDESA INOVANDO O SISTEMA 
DE SAÚDE E AS QUESTÕES DE 

ACESSIBILIDADE NAS EMPRESAS
Por - Drª Carmen Lúcia Dacol – Crefito 10/4968

Terapeuta Ocupacional da SINDESA

A SINDESA – Sistema Independente de Saúde, 
representa um conceito novo em assistência de saúde, 
onde pessoas físicas e jurídicas num formato de associa-
ção, unem-se para desta forma, obter o melhor atendi-
mento no Sistema Independente, objetivando o acesso 
particular, saúde de qualidade com um custo acessível e 
justo na área médica, tanto para Usuários, quanto para 
os Credenciados.

Outra de suas atividades significativas é a Inclusão 
de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. A 
Inclusão destas pessoas representa para nós da SINDE-
SA não apenas uma lei a ser cumprida, mas um objetivo 
a ser alcançado.

A SINDESA possui soluções inteligentes para a 
adaptação de funções ou cargos, acessibilidade e suporte 
contínuo na gestão de pessoas com deficiência, dentro 
dos mais rígidos padrões legais, trabalhistas e humani-
tários, auxiliando às empresas a se adequarem à Lei nº 
8.213/1991, com grande margem de assertividade e 
com prognóstico de sucesso na permanência deste traba-
lhador em seu posto de trabalho.

A legislação estabelece a obrigatoriedade das em-
presas com cem (100) ou mais empregados a preenche-
rem uma parcela de seus cargos com colaboradores com 
deficiência e beneficiários reabilitados.

É necessário, antes de discorrer sobre a problemá-

tica de cotas, esclarecer o que é deficiência, pois uma 
pessoa com deficiência não é inválida para o trabalho.

Pode-se dizer que deficiência é todo e qualquer 
comprometimento que afeta a integridade da pessoa e 
traz prejuízos para sua locomoção, coordenação de mo-
vimento, fala, compreensão de informações, orientação 
espacial ou percepção e contato com as outras pessoas.

Ela gera dificuldades ou impossibilidades de exe-
cução de algumas atividades comuns às outras pessoas 
e, inclusive, resulta na dificuldade de manter seu em-
prego.

E os beneficiários reabilitados são pessoas que se 
submeteram a programas oficiais de recuperação da 
atividade laboral perdida em decorrência de infortú-
nio. Há que se atestar tal condição por documentos 
públicos oficiais, expedidos pela Previdência Social ou 
órgãos que exerçam função por ela delegada.

As empresas encontram enormes dificuldades para 
cumprir a determinação legal, sem meios de viabilizar o 
processo de contratação destas pessoas.

A SINDESA instrumentaliza sua empresa com 
apoio técnico especializado para a Inclusão de pessoas 
com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previ-
dência Social com eficácia, readaptando funções, aces-
sibilidade, objetivando o acolhimento personalizado e 
ético destas pessoas em seu quadro de colaboradores.

Entre nossos serviços, destacam-se:
• Palestra de Sensibilização;
• Diagnóstico de Inclusão;
• Assessoria na Contratação;
• Adaptação/Readaptação do Posto de Trabalho;
• Acompanhamento Funcional.
Entre em contato com a SINDESA e receba 
outros materiais a respeito.

Drª Carmen Lúcia Dacol é Terapeuta Ocupacional 
graduada pela UTPR de Curitiba – PR e especialista 

em áreas afins pela USP/UNIVALI. Foi Presidente do 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Itajaí, 

proferiu inúmeras palestras sobre essa temática e presta 
Assessoria para muitas empresas, dentro e fora do Estado.
Hoje, além de suas atividades normais é Diretora Técnica 

na SINDESA. Onde também se disponibiliza a dar 
entrevista e discorrer sobre este vasto tema com toda a 

comunidade interessada.

acessibilidade@sindesa.com.br
 www.sindesa.com.br 

47 3346 7475
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MASSAGEM ELETRÔNICA NEUROMUSCULAR
• Tratamento de coluna • Distenção 

• Entorse • Contratura • Nervo Ciático 
• Massagem em Geral

A L B E R T O 
(47) 9208.4227 - 8425.2060

Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí

COMPRAS & SERVIÇOS

JM
Passamos fita cassete p/CD • Fita VHS p/DVD • Disco 

Vinil p/CD • Edições e Cópias • Limpeza de fitas 
• Passamos de VHS para DVD

Rua Laudelina 
Dionísio, 972 - 

Cordeiros
Itajaí

47 3241.2841
47  8413.5760

Refeições rápidas, 
lanches, sucos, café 

e doces.

SEM CONVÊNIO ASPMI
De segunda a sábado - ao lado do Banco do Brasil

na José Bonifácio Malburg, 133 - 3248.8996

Veja a 
Bula

Quando você mostra, com arte e bom gosto, 
o que você faz, o produto que você vende, 

você não está gastando dinheiro, 
VOCÊ ESTÁ INVESTINDO, FAZENDO SEU NEGÓCIO 

MELHORAR. PUBLICIDADE NÃO É GASTO. É INVESTIMENTO.
Anuncie no INFORMATIVO ASPMI.

Nos  deparamos com situações 
envolvendo desconheci-
mento dos direitos e deveres 

por parte dos servidores , quando  os 
mesmos passam pela Coordenadoria 
de Perícia Médica e Saúde Ocupacio-
nal . Infelizmente constatamos que o 
servidor não possui o hábito de pro-
curar conhecer as leis que regem sua 
vida funcional, e assim ficam expostos 
a frustrações nos momentos em que 
necessitam de atendimento.

Pois bem:  A Lei nº 180 altera 
a estrutura organizacional do poder 
executivo pois acrescenta à Secretaria 
Municipal de Administração a vin-
culação da Coordenadoria de Perícia 
Médica e Saúde Ocupacional

Como as leis precisam ser enca-
deadas, houve a necessidade de acres-
centar a nova estrutura no corpo da 
Lei Complementar nº 150 , pois esta 
lei descreve todas as competências das 
estruturas existentes no serviço públi-
co municipal de Itajaí.

Após a publicação da lei nº 180, 
iniciou-se uma nova fase nos serviços 
de perícia médica, que a partir daque-
le momento passou a olhar a saúde 
ocupacional dos servidores munici-
pais, como algo a ser estudado e me-
lhorado.

Com a nova diretriz a equipe 
multiprofissional da Coordenadoria, 
busca incessantemente através dos es-

tudos de caso, pesquisa e constatação 
das necessidades detectadas em suas 
especificidades, promover ações que 
possibilitem maior participação dos 
servidores e das chefias imediatas, ali-
nhavando assim o comprometimento 
conjunto.

 Com esta atitude objetiva, de 
ciência dos processos através da ob-
servação direta, acreditamos que a 
promoção da saúde e consequente re-
tomada da capacidade laborativa dos 
readaptados e movimentados tempo-
rariamente, aconteçam de maneira 
mais reflexiva.

Na prática, o que foi dito até ago-
ra é que primeiramente se faz neces-
sário o conhecimento das leis, neste 
caso específico a Lei nº 180, facilitan-
do o entendimento das ações presen-
tes, como também as que ainda virão. 
Para ilustrar nosso tema propomos as 
seguintes questões:

• O servidor comparece à co-
ordenadoria com atestado do médico 
assistente, onde consta a prescrição 
de readaptação por um determinado 
período. No dia da perícia o perito 
pode optar entre movimentar tempo-
rariamente  ou readaptar o servidor, 
a decisão dependerá da necessidade 
apresentada e das possibilidades legais 
existentes.

Neste caso ilustrado o parecer do 

Conhecendo um pouco 
mais a Lei Complementar  
nº 180 de 17 de dezembro 

de 2010*

perito foi de movimentação tempo-
rária: Então perguntamos: o servidor 
sabe a diferença entre as duas possibi-
lidades?

• O servidor tem conhecimen-
to sobre quais os motivos que podem 
originar o cancelamento ou a prorro-
gação de uma readaptação?

• O servidor que necessita de 
licença por motivo de doença em pes-
soa da família, sabe quais as doenças 
elencadas e os prazos previstos na lei? 
E quando se tem esse direito?

Poderíamos propor  uma série de 
questões previstas em leis e que são 
ignoradas para a maioria dos servido-

res, porém nosso papel é enfatizar a 
importância de conhecê-las, evitando 
assim  o risco da alienação dos direitos 
e deveres,  permitindo a argumenta-
ção crítica e mais distanciada do senso 
comum!

O conhecimento eleva a confian-
ça, a auto estima o bem estar, a von-
tade de trabalhar e ainda ajuda a pro-
mover Saúde!

Saúde é o maior bem que  pode-
mos possuir.... Saúde é o que move a 
Coordenadoria de Perícia Médica e 
Saúde Ocupacional... está na Lei!

* Liliane Miranda Gervásio
       Psicóloga Organizacional 

da Coordenadoria de Perícia Médica 
e Saúde Ocupacional

Fique Legal na 
Perícia Médica

O servidor que necessita de 
licença por motivo de doença 

em pessoa da família, sabe 
quais as doenças elencadas e 

os prazos previstos na lei? 
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