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O Camarões venceu o Badejo por 3 a 2, 
nos pênaltes, na decisão do título da 
categoria Master Praiano 2015, após 

empate em 3 gols no tempo regulamentar, e con-
quistou o bi campeonato da categoria do Soccer 
Beach, promoção anual da Fundação MunicipaL 
de Esporte  e Lazer (Fmel).

O jogo decisivo disputado no retângulo de 
areia da praia da Atalaia, no dia 14 de março, foi 
equilibrado e com várias oportunidades de gols 
para ambas as equipes, com os comandados de 
Tonho  abrindo o marcador, e o adversário empa-
tando quando faltavam apenas um  minuto e meio 
para o final, levando a decisão para os pênaltes.

O Camarões teve melhor aproveitamento  
das  penalidades máximas, com Mosca  desperdi-

çando uma das cobranças, defendida pelo goleiro 
Alvaro.

Os gols do time bi campeão no tempo regu-
lamentar, foram  anotados por Wilsinho, Geovane 
e Sílvio, enquanto Wilsinho, Tavinho e Giovane 
converteram as penalidades máximas.

 CAMPANHA
Para conquistar o título desta temporada – o 

segundo de sua história (o primeiro em 2009) e 
chegar ao bi campeonato – disputou 6 jogos, com 
3 vitórias, dois empates e uma derrota, marcando 
22 e sofrendo 18, com saldo positivo de 4 gols.

Os resultados foram  Camarões 3 x Atum 3, 
Badejo 4 x Camarões 2, Camarões 4 x Tartaruga 
1,Camarões 4 X Corrupto 3, Camarões 6 x Cor-

rupto 4, e Camarões 3 x Badejo 3 (Camarões 3 a 
2 nos pênaltes).

Wilson Pacheco, o ‘Wilsinho”, com 9 gols 
marcados, foi o artilheiro do Camarões  e do cam-
peonato, recebendo um troféu. Os demais foram  
Luiz Otávio Correia, “Tavinho”, com 5, Sidnei 
Spina, Antonio Augusto da Silva e Sílvio Luiz da  
Silva, com 2, e Edmárcio Valdir da Costa e Val-
mor Carregnato, 1.

BI CAMPEÕES
Do grupo de jogadores campeões em 2015, 

oito deles são bi campeões, pois já haviam con-
quistado o título em 2009: Ivo, Miltinho, Léo, 
Giovane, Sisóstris, Wilsinho, Márcio e Antonio 
Augusto. • 

Decisão do Masters 2015

Camarões vence o Badejo nos pênaltes 
e é bi campeão praiano  

N
elson Robledo
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Depressão e 
Conformismo

“A maioria das pessoas morrem 
antes de terem nascido ple-
namente.” Li esta frase certa 

vez e considero-a verdadeira e impactan-
te. Em nossa sociedade está aumentando 
de forma alarmante o número de pessoas 
que sofre de depressão, um dos maiores 
dramas que o ser humano pode enfren-
tar. 

Como explica Augusto Cury, psi-
quiatra e escritor brasileiro, o homem 
tem sido um gigante na ciência, estuda 
do átomo às imensas galáxias, mas pouco 
conhece sobre si mesmo. As pessoas tem 
dificuldade de entender o que sentem e 

o que as levam a fases depressivas. Fo-
cam sua atenção no mundo de fora, no 
trabalho, no cotidiano, nos problemas 
alheios... E pouco se atentam ao mundo 
de dentro, ao que as satisfazem e o que 
as incomodam, o quanto se sentem rea-
lizadas profissionalmente e o quanto se 
sentem felizes em seus relacionamentos. 
Desta forma, muitas protelam conflitos 
e problemas ou fingem que tais situações 
não existem. Guardam mágoas, ressenti-
mentos, frustrações e angústias que vão 
esmagando o sentido de viver. O resulta-
do é que diversas pessoas acabam aprisio-
nadas em emoções doentias, sufocadas e 

sem perspectiva de uma vida plena e fe-
liz.

E o pior desta realidade não é o ser 
humano se deparar com este sofrimento, 
mas se acostumar com tal sofrimento e se 
acomodar na depressão. Pessoas de incrível 
potencial acabam se conformando em ser 
depressivas e sabotam a si mesmas. Talvez 
a pior doença não seja a depressão em si, 
mas o conformismo. Como cita Augusto 
Cury “O pior não é a doença, mas o do-
ente da doença”. Quando um indivíduo 
se conforma com a própria doença ele se 
torna seu pior inimigo. E neste momen-
to é dificílimo alguém de fora conseguir 
ajudar porque a pessoa deixa de lutar por 
si mesma e acaba morrendo antes de ter 
nascido plenamente.

Não podemos desistir de nós mes-
mos, mesmo que sejamos abandonados 
pelo mundo. Só um paciente que acredita 
em si, que acredita em seu potencial de 

cura e que luta por uma vida de qualidade 
é que pode se curar da depressão. Porque 
esta doença não é uma prisão, mas o con-
formismo em ser doente é a pior prisão a 
que uma pessoa pode provocar a si mes-
ma. 

Lutemos por nós, lutemos por uma 
vida emocional de qualidade preenchida 
de paz de espírito, lutemos por uma sen-
sação de plenitude e felicidade que pode 
sim fazer parte da vida de todos nós!

Um grande abraço!

Suélen dos Santos Amorim
Bacharel em Naturologia 

Aplicada
Especialização em Acupuntura

Pós-graduada em Psicologia 
Multifocal

Abrana 100052
Fone: (47) 8406-3518

DIA 4 DE ABRIL BAILE DE PÁSCOA 
COM G4 E GIZA CARLA

Baile todos os sábados com música ao vivo

Sociedade Amigos do Juca
DESDE 7/11/1981

Rua Indaial, 1555 - São João - Itajaí - SC - Fone: 3348.3296

AMBIENTE TOTALMENTE CLIMATIZADO.
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F  I  S  K  TODO  O MUNDO FALA BEM

O Campeonato Interno de  Futebol Suíço 
em grama sintética 2015 teve, até 18 de 
março, a realização de sete rodadas em 

que foram marcados 130 gols, com média de 9,3 
gols por partida.

Marcílio, Avaí, Figueirense, Chapecoense, 
Criciúma e Joinville, são as equipes  participan-
tes,  com rodadas às quarta-feiras com dois jogos 
às 19h45min e 21 horas.

Até a sétima rodada da fase classificatória dis-
putada em 18 de março, Figueirense e Criciúma 
dividiam a liderança com 11 pontos ganhos, se-
guidos de Joinville com 9, Marcílio e Avaí, 7, e  
Chapecoense, 6.

Esta fase classificatória que apontará as qua-
tro equipes que irão para o quadrangular final, de-
verá ser encerrada no dia 25 deste mês, estando às 
semi-finais e finais reservadas para os dias  1º e 10 
de abril. •

Suíço Interno 2015 teve 14 jogos
com  130 gols e média 9,3
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Bolos, cucas, pães, salgados e 
salgadinhos, lacfree, congelados, geléia 
orgânica, sobremesas, chocolates, balas, 

biscoitos, massas sucos e néctares

Na reunião de trabalho do mês 
de março, no dia 4, a dire-
toria da Aspami  lançou ofi-

cialmente a candidatura  da associada 
Jaci Ronchi da Luz à presidência, en-
cabeçando a Chapa de Situação que 
concorrerá às eleições da nova diretoria 
para o biênio 2015-2017, a realizar-se 
este mês.

Até o momento não surgiu uma 
segunda candidata à presidência, pre-
vendo-se  que a eleição deste ano seja 
realizada com Chapa Única.

A diretoria da Aspami é constituí-
da por 22 nomes, dos quais seis cargos 
executivos, nove diretoras sociais, seis 
integrantes o Conselho Fiscal (3 Efe-
tivos e 3 Suplentes), e um do Departa-
mento Jurídico (Advogado).

PRIMEIRA VEZ
As associadas Margarete Espíndo-

la Kraus, Tomásia Gonçalves da Rocha, 
Cresi  G.C.Marcos, Rosa Sartório  Pei-
rão, Eva Sebbin Ponciano e Maria Eli-
sabete de Souza Santos, participaram, 
pela primeira vez, de uma reunião da 
Aspami, sendo saudadas pelos presen-
tes na reunião.• 

Eleição da nova diretoria para o biênio 2015-2017

Aspami  lança Jaci Ronchi  da Luz candidata 
à  presidência pela chapa da Situação
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PASSEIO À 
FLORIANÓPOLIS
A Aspami  promoveu no dia 13 
deste mês, em ônibus  especial, a 
primeira excursão de 2015, uma 
viagem à Florianópolis,  com um 
passeio de Scuna, visita a pontos 
turísticos da Capital, e almoço, 
com saída pela manhã e retorno 

no final da tarde.
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CLIQUES  DA DECISÃO DO PRAIANO 2015

N
elson Robledo

N
elson Robledo

N
elson Robledo

Wilsinho, goleador do Praiano, com troféu   Alvaro, do Camarões, na entrega à Rato do troféu goleiro menos vazado

Goleador Wilsinho e companheiros de equipe

Goleiro Alvaro defendendo o pênalte cobrado por Mosca
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INFORME  ECONÔMICO  ASPMI

Benefícios para Associados ASPMI 
serão estendidos aos parentes.

Estão chegando ainda mais vanta-
gens para os Associados. A partir 
deste ano de 2015 a ASPMI, em 

parceria com a Rede de Saúde SINDESA, 
estará estendendo para os parentes e fa-
miliares dos Associados, mais benefícios e 
inúmeras vantagens no setor da Saúde.

Os Servidores Associados e seus de-
pendentes, na conformidade do Estatuto 
já são beneficiados com a Rede Médica 
Conveniada da ASPMI, porém, notamos 
há muito tempo que um grande número 
de servidores vem pedindo para que seus 
familiares, a exemplo de seus pais, avós, 

filhos independentes, irmãos, sogros e 
demais parentes pudessem ser de certa 
forma atendidos com as vantagens no se-
tor da saúde da ASPMI, mesmo que fosse 
apenas para aproveitar os preços mais ba-
rato, previamente aceitos pela rede con-
veniada.

Neste sentido, então, a partir deste 
ano será possível oferecer também para os 
demais familiares dos Servidores, acesso 
a saúde de qualidade, com preços acessí-
veis.

As regras acertadas entre a ASPMI e 
a SINDESA são as seguintes:

- A mensalidade para o Associado 
ASPMI em nada será alterado;

- Gratuitamente o Associado ASP-
MI terá sua inscrição na SINDESA como 
Titular e com isso poderá inscrever livre-
mente consigo, mais 4 (quatro) agregados 
da sua família;

- O Associado que quiser agregar 
mais de 4 (quatro) pessoas ou parentes 
da sua família pagará então, uma peque-
na taxa para a SINDESA, a partir da 5ª 
(quinta) pessoa;

- O Associado ASPMI poderá tam-
bém agregar animais de estimação já que 
a SINDESA possui na sua Rede de Cre-
denciados médicos veterinários, incluindo 
os Pet Shop que também oferecem preços 
diferenciados ou preços sociais;

- Como serão os pagamentos junto 
dos credenciados.

a.1) Sendo uso do próprio Associa-
do ASPMI ou seu dependente, o paga-
mento continua sendo como sempre, ou 
seja, desconto em folha, sendo que a AS-
PMI repassará os valores acertados para o 
Conveniado;

b.1) Da parte do agregado familiar 
ou parentes, o pagamento será à vista e 
diretamente do usuário para o profissio-
nal ou estabelecimento credenciado SIN-
DESA.

a.2) Os preços na rede conveniada 
ASPMI (para os Associados e seus Depen-
dentes) estão vinculados com os preços 
que os planos de saúde pagam por uma 
consulta médica para os Conveniados, ou 
seja, descontos entre 70% a 80% se com-

parado com o preço particular;
a.3) Exemplo: Uma consulta parti-

cular de R$ 220,00 - pela ASPMI custará 
apenas R$ 55,00 (+ou-) 75% e p/ descon-
tar em folha;

b.2) Os preços na rede credenciada 
SINDESA (para os agregados da famí-
lia), denominado preço diferenciado ou 
preço social, tem outro critério, sendo na 
maioria das vezes, pela metade do pre-
ço particular, ou seja, diferença de 50% 
(cinquenta por cento), se comparado ao 
preço particular;

b.3) Exemplo: Uma consulta par-
ticular de R$ 220,00 pela SINDESA 
custará mais ou menos R$ 110,00 para 
pagamento à vista e direto no Credencia-
do (+ou-50%) se comparado ao preço de 
mercado; Veja inúmeros outros exemplos 
e situações reais, disponível na internet, 
na aba PREÇOS no Portal SINDESA: 
www.sindesa.com.br

- Os membros agregados ao Associa-
do Titular (os parentes) poderão também 
fazer uso dos Conveniados ASPMI desde 
que, antes de se dirigirem ao credenciado 
ASPMI passem na Associação, e solicitem 
a Guia de encaminhamento e neste mes-
mo ato deixem pago a valor correspon-
dente a ser utilizado.

- E sendo assim, todos os Associados 
da ASPMI podem passar na Secretaria 
Administrativa da Associação e inscrever 
gratuitamente, até 4 (quatro) agregados 
na sua titularidade, junto da SINDESA.

- Basta agora, você lembrar das 
pessoas da sua família que não tem, por 
exemplo, um plano de saúde e que gos-
tariam de ter atendimento de qualidade, 
rápido e com preços acessíveis, na rede 
médica particular. Sugerimos que faça 
uma lista de parentes, dando prioridade 
para os que mais precisam deste acesso, 
tirando-os desta forma, da fila do SUS.

- Se você possui animaizinhos de 
estimação, não esqueça de inscrever o 
quanto antes. Aproveitam ao máximo to-
das as vantagens que a ASPMI vem con-
seguindo para beneficiar seus Associados. 
Desejamos a você e a todos da sua família 
muita saúde!

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com
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A  Aspmi  lídera invicta e isolada  o 28º Certa-
me Suíço de Integração 2015 até a sexta ro-
dada da fase classificatória(6/3), com quatro 

vitórias em quatro jogos: – 4 x 2 no Independente. 
3 a 0 no Raio e Roda, 7 x 5 no Trevo e 5 a 1 no 5 
de Maio.

A Aspmi terá, ainda, até o final da fase classifi-
catória, mais um jogo diante da Educação Física na 
preliminar da 7ª rodada adiada do dia 13 de março, 
mas com 12 pontos ganhos  tem presença garantida 
na quadrangular final.

A Aspmi foi campeã  24  vezes, sendo a recor-
dista de títulos deste Campeonato  que promove há 
mais de duas décadas.

Quem está próximo na classificação  geral é o 
5 de Maio, com 10, seguido de Raio e Roda, Edu-
cação Física, 8, Independente, 6, e Trevo 4 pontos 
ganhos.

As semi-finais estão marcadas para os dias 27 
de março e 10 de abril, com a decisão ficando para  
17 do mesmo mês. • 

Com  campanha invicta Aspmi  lidera Integração
2015 até a 6ª rodada da fase classificatória


