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A partir do dia 17 de setembro – data dos 49 
anos da Aspmi – a Academia de Musculação, 
reformada, ampliada e com novos aparelhos, 

reabriu para seus associados, oferecendo mais espaço 
e conforto.

Com isso, cada aluno poderá utilizar o espaço 
de musculação duas ou três vezes por semana, com 
dias e horários previamente agendados, esclarecen-
do que haverá um número limitado de 8 alunos ins-
critos por hora.

As avaliações poderão ser feitas mediante agen-
damento prévio, com o primeiro sem custo.

A cada 90 dias haverá nova reavaliação dos alu-
nos, quando, a partir da segunda, passará a ser co-
brada a taxa de R$ 20,00 (vinte reais). O valor das 
mensalidades é R$ 40,00 (quarenta reais), podendo 
ser descontado em folha.

• PROFESSORES
A Academia tem em seu quadro de orientado-

res, professores formados na Unibebe (Centro Uni-
versitário de Brusque), registrados no Cref (Conse-
lho Regional de Educação Física).

São eles, os professores Jackson Eduardo Pereira 
(Cref O15.490-G/SC), e Fernando Rodrigo Werner 
de Oliveira (Cref 015013-G/SC).

Outro que integra o quadro de orientadores, 
é o professor de dança de salão, Luciano Pinheiro, 
além de um funcionário responsável pela Recepção.    

• OUTRAS MODALIDADES
Além  do Departamento de Musculação, a   

Aspmi já disponibiliza aos seus associados, aulas de 
dança de salão, Step, Jump, Localizada, Gap, Perso-
nal Trainer, e Escolinha de Futebol com direção de 
Paulo Roberto de Almeida, o “Paulinho Portugal”.

• VESTIÁRIOS E 
ESTACIONAMENTO
A Academia dispõe de vestiários masculino e 

feminino, com armários individuais, amplo estacio-
namento com vigias, e também um Play Ground 
(Parquinho Infantil).

• INSCRIÇÕES
As inscrições para atividades na Academia estão 

abertas a partir do dia 9 de setembro, na secretaria, 
ou através do 3341.4915. A Academia funciona das 
8 às 12 e das 14 às 23 horas.

• OBJETIVOS
MISSÃO
Promover saúde e qualidade de vida aos nossos 

associados e dependentes                                 .

• VALORES
Transmitir aos nossos alunos, energia positiva,  

com alegria, comprometimento, integridade, res-
peito e dedicação. •

Ampliada e reequipada academia
reabriu para associados



SETEMBRO/2013 - Nº 196 INFORMATIVO ASPMI
2

Sede Administrativa, Social e Recreativa: Rua 
Otto Hoier, 33 - Cidade Nova - Itajaí - SC

Fone Secretaria: 3341.4900
E-mails: 

aspmi@aspmitajai.com.br (presidente Ivo)
esporte@aspmitajai.com.br 

(prof Antônio Carlos)
financeiro@aspmitajai.com.br (Marcos)
cadastro@aspmitajai.com.br (Silvana) 

atendimento@aspmitajai.com.br 
(Nasidi e Rafaela)

cpd@aspmitajai.com.br (Machado)
convenio@aspmitajai.com.br (Nivaldo)

emprestimos@aspmitajai.com.br (Patrícia)

Consultório Odontológico: Rua Otto Hoier, 33, 
Cidade Nova (Sede Social Administrativa) - 

Fone: 3341.4912

Edição de Textos: AB PUBLICIDADE 
EDITORA  -  Tel: 3045.3128 / 9921.5322 

Jornalista Responsável:  Álvaro Armando  Balbinot

Diagramação: Solange Alves
Colaboração: funcionários da Aspmi

Edição SETEMBRO/2013 - nº 196 - Circulação Dirigida via Mala Direta

Expediente Informativo Aspmi
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

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

Veja a 
Bula

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com
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100%  Conversação • Intercâmbio • Material Digital
Inglês • Espanhol  •  Português • Informática

F  I  S  K  TODO 
O MUNDO FALA BEM

Centro de Ensino

O médico-perito, diferentemente 
do médico-especialista-clínico, 
não exerce a medicina clínica, 

pois não cuida de enfermos. Utiliza os 
conhecimentos médicos apenas para esta-
belecer o diagnóstico e o prognóstico clí-
nico, para julgar a capacidade laborativa e 
sua imputabilidade. Assim, a atividade e 
o conhecimento pericial sugerem uma es-
pecialidade de cunho médico-judicial, na 
qual, além dos conhecimentos profundos 
de clínica, existe a necessidade de uma pos-
tura, raciocínio e julgamento, como fim. 
A adaptação do conhecimento médico às 
exigências das normas legais realiza-se com 
critérios e princípios diferentes dos que re-
gem a apreciação dos problemas clínicos. 
As exigências da medicina clínica são dife-
rentes da pericial, que se vê envolvida com 
a legislação, que devem sustentar o parecer 
pericial.(Segundo II Diretriz Brasileira de 
Cardiopatia Grave,2006).

O perito “não dá ou nega, ou corta 
ou tira o benefício”, ele atesta, conclui, em 
seu laudo/parecer, se há ou não incapacida-
de do ponto de vista médico-pericial.

O médico-perito, ao analisar o ates-
tado fornecido pelo médico assistente ne-
cessitará de provas da ocorrência da inca-
pacidade laborativa, não bastando apenas 
que o servidor relate sintomas se estes não 
puderem ser respaldados clinicamente me-

diante exame físico ou complementar. Isto 
significa que ‘a prova’ tem que ser apresen-
tada por quem busca o benefício.

O perito deve ter em mente o perfil 
profissiográfico do servidor, conhecendo 
todas as atividades a que estará exposto no 
exercício do cargo. Dessa forma, poderá 
avaliar sua capacidade ou não para realizar 
estas funções, levando em conta o estado 
de saúde apresentado no exame pericial. 
Exemplo da disfonia. Uma professora rou-
ca está incapaz para o exercício de sua ati-
vidade, que tem a voz como instrumento 
de trabalho, e deve ser afastada por licença 
médica. Entretanto, um profissional da in-
formática ou da contabilidade necessaria-
mente não precisará ser afastado, pois suas 
atividades não exigem constante utilização 
da voz. Estamos, portanto, diante da mes-
ma doença, com conclusões periciais dife-
rentes, por conta da análise das atividades 
do servidor.

Esperamos ter esclarecido um pouco 
mais sobre o papel do médico perito e con-
tamos com uma melhor compreensão do 
trabalho realizado.

•	 Dra.	Cláudia	G.	Corrêa	da	Silva	
e	Dra.	Adriana	S.	Bittencourt

Médicas	Peritas	da	Coordenadoria	
de	Perícia	Médica	e	Saúde	Ocupacional

ALGUNS 
ESCLARECIMENTOS 
SOBRE PERÍCIA 
MÉDICA*

Nova Academia ao Ar Livre garante outro local 
para moradores do São João se exercitarem

Esqui, simulador de cavalgada e 
rotação vertical são alguns dos equi-
pamentos disponíveis na nova Acade-
mia ao Ar Livre do bairro São João. 
Os moradores que passaram no fim 
de semana pela Praça Genelício Pe-
dro de Souza, popularmente chamada 
de “Praça da Alegria”, já puderam se 
exercitar.

A Academia ao Ar Livre é um 
conjunto com 10 equipamentos que 

se adaptam ao usuário utilizando o 
peso do próprio corpo, criando re-
sistência e fortalecimento muscular. 
Hoje, Itajaí conta com 29 academias 
espalhadas por toda a cidade. Outras 
três serão instaladas nos próximos dias 
na Rua Domingos Rampelotti, perto 
da igreja do São Roque; na Rua Bru-
no Vicente da Luz, no Campo do Na-
talense, na Volta de Cima e na Escola 
Martinho Gervásio, no Brilhante. •

Nelson Robledo
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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

INFORME  ECONÔMICO  ASPMI

MP quer R$6,4 bi por 
correspondentes bancários
Ministério	Público	do	Trabalho	abriu	ação	contra	
os	seis	maiores	bancos	do	país,	o	BC	e	os	Correios	
pelo	que	julga	terceirização	ilícita	na	contratação

Adriano Machado
Bloomberg News

Rio de Janeiro - O Ministério Público do Trabalho 
abriu ação contra os seis maiores bancos do país, o Ban-
co Central e os Correios pelo que julga terceirização ilí-
cita na contratação de correspondentes bancários e pede 
indenização de 6,4 bilhões de reais.

As instituições financeiras acusadas pelo MPT são 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, 
Itaú Unibanco, Santander e HSBC.

O MPT também quer anular a contratação do ser-
viço e que os trabalhadores sejam reconhecidos como 
bancários, que incorreria em pagamento de diferenças 
salariais, auxílio-refeição e horas extras, e reconhecimen-
to da jornada de trabalho de seis horas.

A multa por descumprimento prevê 10 milhões 
por dia, segundo o MPT. O valor da indenização pedido 
é equivalente a 10 por cento do lucro das instituições 
em 2012.

Isso corresponde a 1,23 bilhão de reais para o BC, 
1,4 bilhão para o Itaú e 1,22 bilhão de reais para o BB. 
Para a Caixa, o valor pedido é de 610 milhões de reais, 
além de 1,13 bilhões para o Bradesco, 630 milhões para 
o Santander, 130 milhões de reais para o HSBC e 52 
milhões para os Correios.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban), os correspondentes bancários constituem uma 
inovação financeira que, por diminuir a necessidade de 
escala na oferta de serviços financeiros, facilita e amplia o 
acesso da população a esses serviços, principalmente em 
áreas distantes e carentes.

"É incontestável a utilidade da prestação desses ser-
viços na proximidade do domicílio ou do trabalho dos 
usuários (...) Agências bancárias e correspondentes não 
se confundem", disse em nota em que responde pelos 
bancos.

A Febraban acrescentou que o trabalho dos cor-
respondentes não limitou o crescimento do número de 
agências. A participação deste tipo de serviço no total de 
transações bancárias no Brasil representa 4 por cento, e 
tem se mantido neste nível desde 2008.

"O objetivo do Banco Postal dos Correios é levar 
serviços bancários básicos à população brasileira, pro-
porcionando inclusão financeira e social, com atenção 
especial à população de baixa renda", diz nota dos Cor-
reios.

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/
mpt-quer-r-6-4-bi-de-indenizacao-por-corresponden-
tes-bancarios

Agência	do	Bradesco:	instituições	financeiras	acusadas	
são	Banco	do	Brasil,	Caixa	Econômica	Federal,	
Bradesco,	Itaú	Unibanco,	Santander	e	HSBC

Dicas de como escolher um plano
Segundo	as	orientações	da	Agência	
Nacional	de	Saúde	Suplementar	-	

ANS	vinculada	ao	Ministério	da	Saúde.

• Conheça as formas de 
contratação de planos de saúde
É importante saber esta distinção porque algumas 

regras mudam de acordo com tipo de contratação.

• Plano de saúde
 individual/familiar
Se você contratar o seu plano de saúde diretamente 

com a operadora que vende planos, o seu plano de saúde 
é do grupo dos planos individuais ou familiares.

• Plano de
 saúde coletivo
Existem dois tipos de planos coletivos: os empre-

sariais, que prestam assistência aos funcionários da em-
presa contratante devido ao vínculo empregatício ou es-
tatutário; e os coletivos por adesão, que são contratados 
por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 
setorial, como conselhos, sindicatos e associações profis-
sionais.

Tenha em mente que, ao aderir a um contrato de 
plano de saúde coletivo, é como se você dissesse: “Estou 
de acordo com as regras desse contrato e essa empresa/
sindicato/associação tem legitimidade para representar 
meus interesses, definir o que é melhor para mim e está 
autorizada a falar em meu nome sobre esse assunto.” As-
sim, o que for negociado entre a empresa contratante 
do plano e a operadora do plano valerá como regra a ser 
seguida por você.

Ao adquirir um plano de saúde coletivo, saiba que, 

em geral, as regras para esse tipo de contrato são mais 
flexíveis. Assim, por exemplo, no caso dos planos de saú-
de individuais ou familiares, a ANS limita o percentual 
de reajuste das mensalidades. Já no caso dos planos de 
saúde coletivos, a ANS apenas acompanha os reajustes 
de preços, que são negociados diretamente entre a ope-
radora que comercializa o plano e a empresa, conselho, 
sindicato ou associação profissional que contratou o pla-
no de saúde.

Se, após aderir ao plano, você discordar de algu-
ma das decisões tomadas pela empresa contratante, você 
tem duas opções:

• conversar com essa empresa, conselho, sindi-
cato ou associação profissional, para que ela represente 
melhor seus interesses; ou 

• procurar um novo plano de saúde e desligar-se 
desse contrato, se possível, através da portabilidade de 
carências, para evitar ter que aguardar prazos de carência 
no novo plano. 

• O que você deve saber 
antes de contratar um plano
Após refletir sobre suas necessidades e selecionar o 

melhor plano de saúde para você e sua família, confira 
informações importantes antes contratar o plano.

Acesse o site da ANS e conheça outras dicas:
www.ans.gov.br

Cortar despesas e pagar dízimo
 a si mesmo é a melhor dica

 para poupar

A melhor forma de poupar é pagar o dízimo para 
nós mesmos. Quem quer poupar precisa retirar 10% 
do salário assim que receber e, então, guardar em uma 
aplicação financeira. Enquanto tiver pouco dinheiro, o 
melhor destino é a caderneta de poupança, a mais fácil 
e barata das aplicações. Depois dá para escolher entre as 
várias aplicações, como fundos, tesouro direto, letras de 
crédito imobiliário ou ações.

Lembre-se: Pague 10% do seu rendimento. Mas, 
pague sempre para si mesmo! É a nossa dica.
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Projeto Cultural Ritmo do Idoso
destaque na reunião da Aspami

O Projeto de Incentivo à Cultura de Itajaí, de-
nominado No Ritmo do Idoso, foi destaque 
na reunião Aspami de setembro (dia 4), com a 

apresentação do cantor Daniel Montero, interpretando 
um repertório de músicas da "Velha Guarda", que con-
tou com o apoio da Empresa de Transportes Coletivo 
Itajaí.

Na mesma reunião, a empresa comercial Vitturia, 
estabelecida na rua Ernesto Poliodoryo Correa, fez a 
apresentação de seus produtos, que serão vendidos aos 
associados Aspami com 40% de desconto do preço real, 
com pagamento em folha.

Também foi confirmada a participação de uma 
Comissão da diretoria Aspami, que, juntamente com a 
diretoria da Aspmi, participará da elaboração do progra-
ma de eventos alusivos aos festejos dos 50 anos da Aspmi 
(17 de setembro de 2014).

Ainda nessa reunião, a diretoria anunciou o nome 
da associada Julieta Sacavem Beling, para ser homenage-
ada na edição 2013 do Prêmio Onadir da Silva Tedéo, a 
acontecer em outubro vindouro.

Presente à reunião, com sua faixa, a Rainha da As-

COMPRAS & SERVIÇOS

pami 2013, Maria Natália.
O causídico e professor Ronaldo Silva, que foi 1º 

secretário da primeira diretoria da Aspmi, eleita em 24 
de setembro de 1964, visitou a diretoria e associados As-
pami nessa reunião mensal de setembro.

É, juntamente com Círio Arnaldo Vicente, parti-
cipante da Comissão Fiscal da mesma diretoria, os dois 
ainda vivos. •
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mentos de Ginástica ao ar livre, Acade-
mia de Ginástica coberta, aparelhada, e 
pista com aulas de dança.

Defronte as Academias de Ginásti-
ca está a quadra de futebol  sintético, ao 
ar livre, com vestiários, dois sanitários e 
quiosques.

Nos fundos do terreno está locali-
zado o campo de futebol suíço, gramado 
e iluminado, com  arquibancada cober-
ta para 250 espectadores, e Lanchonete 
anexa.                                                                       ́                                                                                                                                                 
                                                                                                 

DEZ EM 49
A Aspmi, nesses 49 anos de  exis-

tência, já teve 10 presidentes eleitos e 
empossados, além de outros interinos.

Sua primeira presidente foi a se-

nhora Cilda Silva de Oliveira – falecida 
em 20 de janeiro de 2012, com manda-
to entre 17 de setembro de 1964 e 2 de 
outubro de 1966.

Os demais presidentes foram 
Carlos Roberto Seára (1966/1968, 
1970/1974, 1976/1984 e 1988), José 
Sales de Souza (l968/1969), Onofre 
Joaquim Rodrigues (1969/1970), Lí-
dio Cugnier Machado (1974/1976), 
Aderbal Morelli (1984/1986), Wal-
ter José de Souza (1986/1988), Alécio 
Felski (1988/1990), Vilfredo Nagel 
(1990/2003). O atual presidente, no 
cargo desde 2003, é o professor Ivo 
Olâmpio Vicente, iniciador da constru-
ção da nova sede Aspmi, e que deverá 
concluir essa majestosa obra. •

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 8

MAIS FOTOS NA PÁGINA 6
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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!

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

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 5
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O Porto de Itajaí foi premiado com 
o Prêmio Porto Referência em 
Santa Catarina na 19ª edição do 

Top of Mind 2013 e 2ª edição do Top Exe-
cutivo. Segundo pesquisa feita pelo Insti-
tuto Mapa em todo o Estado, Itajaí foi o 
Complexo Portuário mais lembrado pelos 
gestores de companhias de grande e médio 
porte entrevistados. 

O grande destaque para o Porto de 
Itajaí foi sua produtividade, uma vez que 
mesmo com uma reduzida área de cais, o 
Complexo Portuário é o segundo maior 
movimentador de cargas contreinerizadas 
do Brasil. 

O Complexo Portuário do Itajaí mo-
vimentou mais de um milhão de TEUs 
(Twenty-foot Equivalent Unit – unidade 

internacional equivalente a um contêiner 
de 20 pés) e deve ampliar essa movimen-
tação neste ano. “As pespectivas para este 
ano são boas, pois no primeiro semestre 
crescemos 7%, o que representa um ponto 
percentual acima da média nacional”, diz 
o engenheiro Antônio Ayres dos Santos Jú-
nior, superintendente do Porto de Itajaí. 

Além das boas expectativas, as me-
lhorias que a infraestrutura portuária vem 
recebendo também devem alavancar as 
operações. Entre elas a dragagem de apro-
fundamento dos acessos e a nova bacia de 
evolução, que está em fase final de estudos. 
O prefeito Jandir Bellini destaca o reco-
nhecimento obtido pelo Porto de Itajaí em 
sua área de atuação e os bons serviços de-
sempenhados pela Autoridade Portuária.  

Porto de Itajaí recebe prêmio Top of Mind 2013

Dragões e outros elementos pre-
sentes nos tradicionais festivais 
chineses devem invadir a Vila da 

Aventura e trazer para Itajaí a alegria que 
toma conta das ruas das principais cidades 
da China em datas especiais. Considera-
dos símbolos auspiciosos e nobres na cul-
tura do país, são os dragões que coroarão a 
partida da Família Schurmann rumo a sua 
próxima aventura, a Expedição Oriente. 

As performances ficarão por conta 
de um tradicional grupo paulista, que tra-
rá para a cidade mais de 40 integrantes. 
O início das apresentações inicia por vol-
ta das 14 horas do dia 1º de dezembro e 
os navegadores partem de Itajaí rumo ao 
Oriente às 16 horas. 

A rota da expedição sai de Itajaí 

para o continente Antártico - onde os 
Schurmann navegam pela primeira vez - 
e segue para o Oceano Pacifico, passando 
pela Polinésia, Nova Zelândia e Austrália. 
Na sequência, os navegadores sobem para 
Papua – Nova Guiné, passam pelo Japão 
– também pela primeira vez – China, Vie-
tnã, Indonésia e África do Sul, de onde 
retornam ao Brasil.

Os Schurmann seguirão uma rota 
que os chineses teriam percorrido ao re-
dor do mundo no século XV. Com isso 
os velejadores esperam comprovar a teoria 
de que os navegantes chineses foram os 
primeiros a dar a volta no planeta, apre-
sentada pelo oficial da marinha britânica 
Gavin Menzies no livro “1421: o ano em 
que a China descobriu o mundo”.

China presente na “Aventura 
pelos Mares do Mundo”

Família	Schurmann
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Aspmi faz 49 anos trabalhando
pelo bem estar do associado   

A Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Itajaí (Aspmi) come-

mora neste 17 de setembro de 2013, 49 
anos  de existência, estando entre as mais 
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bem estruturadas e modernas da classe 
em Santa Catarina.

Durante esse quase meio século 
construiu um vultoso patrimônio, forma-
do por ampla e moderna sede adminis-
trativa, social e esportiva, situada na Rua 
Otto Hoier, 33 Cidade Nova, à margem 
esquerda do rio Itajaí-Mirim.

Foi inaugurada em maio de 1982, 
na gestão do prefeito Amílcar Gazaniga, 
durante o terceiro mandato do presidente 
Carlos Roberto Seára  - já falecido – cujo 
nome foi dado, recentemente, ao Com-
plexo Esportivo Aspmi .

Além da sede social no 2º pavimen-
to, com ar condicionado e acomodação 
para 240 pessoas, tem, no térreo, sala da 
presidência, secretaria, dois modernos 

consultórios odontológicos que oferecem   
tratamento dentário com custos abaixo 
do mercado aos seus associados, secreta-
ria, departamentos financeiros e de con-
vênios, e sala da presidência.

Oferece – defronte a entrada prin-
cipal – estacionamento calçado para 60 
veículos, além de um segundo, na entrada 
dos fundos (piso de brita), com mais 50  
vagas.

À esquerda da entrada da secretaria 
estão localizados dois locais de festas  - o 
Recanto do Barnabé e o Salão de Festas 
2, usados para Happy Hours, bailes, datas 
festivas e confraternizações de associados 
e familiares. 

No terreno de 8.ooo metros quadra-
dos, situam-se um Play Ground, Equipa-


