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17/9/64   47 anos
FUNDADA EM 17/9/64

Aspmi faz 47 anos como principal
Associação de classe da Amfri

Como a principal Associação de 
classe na região da Amfri, a Asp-
mi está comemorando 47 anos 

de fundação neste 17 de setembro de 
2011.

Nesse quase meio século de exis-
tência formou um vultoso patrimônio 
composto por uma ampla e moderna 
sede administrativa, social e esportiva 
com dois pavimentos, onde se situam 
secretaria, tesouraria, sala de reuniões 
e sala da presidência, departamentos 
de convênio e empréstimos, farmácia 
e dois consultórios odontológicos (tér-

reo), e um amplo salão de festas para 
600 pessoas (andar superior).

Na parte social oferece ainda a 
seus associados o salão de festas nº 2 e 
o Recanto do Barnabé, local de dança 
e confraternização.

No setor esportivo conta com um 
campo gramado de futebol suíço , ilu-
minado, cancha de bocha e quadra de 
vôlei de praia.

Os associados dispõem de uma 
Academia de Ginástica ao Ar Livre, 
Academia de Ginástica e Pista de Dan-
ça Coberta.

Oferece uma variada gama de ser-
viços aos seus beneficiários com mais 
de 600 convênios nas áreas de saúde, 
saúde bucal, compras e serviços.

Em 16 de abril de 2007 a Aspmi 
implantou o Cartão de Benefícios Asp-
mi em parceria com a SC Card, substi-
tuindo a antiga CPA (Carteira Preferen-
cial Aspmi), modernizando o sistema e 
oferecendo um novo passaporte para 
uso dos associados na área de saúde, 
saúde bucal, compras e serviços.

LOCALIZAÇÃO
A sede da Aspmi está localizada 

numa área de 8.000 metros quadrados 
na margem esquerda do rio Itajaí Mi-
rim, no Bairro Cidade Nova.

Desde o início deste ano está 
sendo construído o novo Complexo 
Esportivo, que terá campo gramado e 

iluminado de futebol suíço, com arqui-
bancada coberta, vestiário, churras-
queiras e estacionamento.

DEZ PRESIDENTES
Desde a sua fundação em 17 de 

setembro de 1964, a Aspmi já teve dez 
presidentes eleitos e empossados e al-
guns interinos.

A senhora Cilda da Silva Oliveira 
foi a primeira pessoa a ocupar a presi-
dência no período de 17 de setembro 
de 64 a 28 de outubro de 1966.

Os demais presidentes foram Car-
los Roberto Seara, gestões 1966/1968, 
1970/1974, 1976/84, e 1988; José Sales 
de Souza (1968/1969), Onofre Joaquim 
Rodrigues Jr (1969/1970), Lídio Cugner 
Machado (1974/1976), Aderbal Morelli 
(1984/1986), Walter José de Souza 

CONTINUA NA PÁGINA 8

Vista de entrada Farmácia do Servidor Novo campo de futebol suíço
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Expediente Informativo Aspmi
DIRETORIA 

BIÊNIO 2011/2013
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

COMPRAS & SERVIÇOS

•Rua Hercílio Luz, 443 - Centro | (47) 3344-2425 / 3348-2153

•Rua Hercílio Luz, 360 - Centro | 
(47) 3348-5152 / 3344-1543

Com montagem 
eletrônica.

Três lojas com o 
mesmo padrão 
de qualidade e 
atendimento.

Prezado associado, neste mês 
de setembro nossa Associação está 
completando 47 anos de muita 
luta ao lado dos servidores. Sempre 
que tenho que escrever a respeito 
do assunto não posso deixar de ci-
tar  nossos companheiros que em 
1964 tiveram a coragem de fundar, 
em pleno regime militar, a nossa 
associação. Dona Cilda Silva de Oli-
veira, a nossa primeira Presidente 
de 1964 a 1966, por coincidência 
no ano em que deixava a presidên-
cia, eu nasci. Carlos Roberto  Seara, 
quem o conheceu sabe que fazia 
de tudo por nossa associação, José 
Sales de Souza, Onofre Joaquim 
Rodrigues Jr, Lídio Cugner Macha-
do, Aderbal Morelli, Walter José de 
Souza, Alécio Felski e Vilfredo Nagel, 
em nome deles quero agradecer à 
todos aqueles que já fizeram parte 
da diretoria em algum momento 
em nossa história.

Sempre falo que devemos 
olhar para o passado para que 

possamos planejar melhor o futu-
ro; quando entrei, em 2003, tinha 
sonhos... uma associação indepen-
dente, moderna e ágil. Acho que 
junto com minha diretoria, conse-
gui imprimir uma administração 
moderna e dinâmica, sempre escu-
tando meus companheiros da AS-
PAMI, que carinhosamente chamo 
de “velha guarda da associação”, e 
nossos associados, pois sem vocês 
não teria sentido todo o esforço.

Nosso futuro é promissor, mo-
dernização Sede Social e Agilidade 
nos Serviços oferecidos, é o que 
nos espera...

Parabéns a todos nós, que no 
dia a dia lutamos para que nossa 
associação fique cada vez mais for-
te e unida.

 Um grande abraço de toda a 
nossa diretoria, e lembre-se:  “Nun-
ca tenhas medo de perseguir os 
seus sonhos. Com prudência e sa-
bedoria, você irá longe naquilo em 
que acreditar “.

Aspmi -  47 anos ao 
lado dos Servidor

Editorial
           Prof. Ivo Olâmpio Vicente

                                                           Presidente ASPMI      

PREFEITURA DE ITAJAÍ
     INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

 Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001
              CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47

Os 47 anos da ASPMI são marcados por lutas constantes em prol do 
crescimento e fortalecimento desta Associação, proporcionando aos 
seus associados um serviço de qualidade em saúde, esporte e lazer. 

 Em virtude de toda esta dedicação e empenho dos Diretores e 
Associados é que o Instituto de Previdência de Itajaí – IPI quer 

desejar os mais sinceros votos de apreço e consideração, almejando 
ainda muita prosperidade, sucesso e longevidade.

Parabéns ASPMI!

Desde meados do mês de Julho, o 
Instituto de Previdência de Itajaí conta 
com a presença de mais um servidor 
para compor a equipe IPI. A Assistente 
Social Gabriela Zorzo foi gentilmente 
cedida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e pela Secre-
taria de Administração da Prefeitura 
Municipal de Itajaí, para colaborar nas 
atividades sociais que iniciam neste 
semestre.

Com a chegada da Assistente 
Social Gabriela o IPI buscará oferecer: 
atendimento individual/grupos, ela-
boração e execução de projetos, ciclo 
de palestras, visitas domiciliares e en-
caminhamentos diversos, eventos, in-

formativos site e jornais, entre outros.
Desta forma, brevemente os ser-

vidores serão informados das ativida-
des coletivas citadas, mas caso deseje 
conhecer o Setor de Serviço Social do 
IPI ou oferecer sugestões e colabora-
ções, estas valiosas para nós, contate 
o telefone 3405-6000 ou pelo e-mail 
gabrielazorzo@gmail.com.

Aproveitamos para agradecer aos 
Secretários que colaboraram para que 
esta atividade pudesse ser oferecida 
aos participantes do IPI. 

Departamento de 
Previdência/Serviço Social

Assistente Social já faz parte da equipe
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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

Enchente provoca cancelamento 
da reunião do mês de setembro

Em virtude da enchente que 
assolou a sede da Aspmi, causando 
transtornos, a diretoria da Aspami can-
celou a sua reunião do mês de setem-
bro, inicialmente marcada para o dia 
17 e posteriormente transferida para 
dia 14.

A próxima reunião será a do mês 

de outubro, marcada para o dia 5 
(quarta-feira).

Enquanto isso ainda não está 
confirmada para dezembro a excursão 
à Serra Gaúcha, pois faltam ser preen-
chidos alguns lugares no ônibus que 
levará a diretoria e associados a esse 
passeio ao vizinho Estado.

Respeito aos idosos!

Você nasceu para viver o sonho de Deus 
com sua vida. Deus lhe deu capacidade 

para amar, cuidar, educar e ser o 
coração de sua família. 

Pedimos ao Senhor que neste dia 
especial, você receba Dele, o melhor

em sua vida, o dom perfeito e 
toda boa dádiva.

Nunca se esqueça que Deus fez 
de você uma grande pessoa.

Feliz Aniversário!

Em comemoração ao Dia Nacional do 
Idoso (01/10), segue um artigo dire-
cionado a todos os idosos brasilei-

ros: homens e mulheres; negros, brancos, 
pardos, indígenas e orientais; menos ou 
mais velhos; ativos ou dependentes; sol-
teiros, casados, separados e viúvos!

Vocês, ao longo de suas vidas, fize-
ram e continuam fazendo parte da história 
do nosso país! Tenho certeza de que, dire-
ta ou indiretamente, esta população de 
idosos contribuiu com a formação moral, 
cívica e profissional de muitas outras pes-
soas, as quais aprenderam com seu exem-
plo de cidadãos!

Parece desnecessário falar que temos 
que respeitar todos esses idosos, porém, 
infelizmente parece que muitas pessoas 
esquecem este pressuposto básico. Acre-
dito que muitos de nós aprendemos com 
os nossos pais a importância de se respei-
tar os mais velhos, porém, parece que isto 
tem ficado esquecido, já que muitas ações 
revelam o contrário. E não falo em respei-
tarmos apenas os idosos que já conhece-
mos, é nosso dever respeitar a todos eles.

Desrespeitamos um idoso cada vez 
que sentamos nos assentos destinados a 
eles nos ônibus; quando entramos nas filas 
destinadas a eles; sempre que excluímos 
um parente ou amigo idoso de uma con-
versa informal; quando rimos de alguma 
coisa que um idoso portador de demência 
fale ou faça; sempre que ignoramos o que 
o idoso fala, pensa ou sente; nas vezes em 
que permitimos que o idoso se isole da 
família e da comunidade; quando gene-
ralizamos todos como ranzinzas, chatos, 
rabugentos ou ultrapassados; sempre que 
não permitimos que o idoso participe das 
atividades domésticas; nas vezes em que 

acabamos por tratar o idoso como criança; 
dentre outras situações que configuram 
desrespeito ao idoso.

Noutras situações, bem mais gra-
ves, não estamos apenas desrespeitando, 
como também podemos estar violentando 
ou violando os direitos do idoso. Exemplo 
disso são a violência física (bater, empur-
rar, machucar, fazer movimentos brus-
cos); a violência psicológica (chantagens, 
extorsão, xingamentos, agressão – neste 
mesmo link, achei pejorativo o filho refe-
rir-se ao pai como “o velho”); a negligência 
(como, por exemplo, a pessoa saber que 
um idoso está sendo vítima e violência 
e não denunciar o agressor, ou deixar de 
oferecer cuidados a um idoso que tem al-
gum tipo de necessidade especial), dentre 
outras formas de violência, algumas des-
tas passíveis de serem penalizadas, como 
no caso deste auxiliar de enfermagem que 
poderá responder criminalmente enquan-
to pessoa e enquanto profissional.

Respeitamos o idoso quando o re-
conhecemos seu papel enquanto pessoa, 
garantindo a ele dignidade, moradia, ali-
mentação, condições de saúde e quali-
dade de vida. Quando respeitamos seus 
direitos adquiridos com o avanço da idade 
e cuidamos para que os outros também 
os respeitem. Quando respeitamos sua 
condição de idoso, seu estado demen-
cial e ensinamos as crianças a fazerem o 
mesmo. Quando o tratamos como idoso 
– não como criança ou adolescente – mas 
enquanto um cidadão com direitos, deve-
res e ampla carga de experiência. Quando 
incluímo-nos em atividades sociais, edu-
cacionais, laborais e familiares, respeitan-
do seu ponto de vista, dando espaço para 
que ele também dialogue.

Aniversariantes 
de Outubro

São os votos da Diretoria Aspami



VANTAGENS  DOS  CONSIGNADOS 
 PELA  ASPMI   

SÃO 12 BOAS DIFERENÇAS

INFORME  ECONÔMICO  ASPMI

Porque os servidores tanto pro-
curam e tanto fazem questão de que 
os Consignados devam ser através de 
Convênios da ASPMI.

Podem muitas vezes, alguns não 
se ater com as contas ou com os juros, 
mas todos percebem alguma diferen-
ça – e, no decorrer do tempo a ASPMI 
ganhou a CONFIANÇA dos associados, 
pelas razões abaixo:

* Na ASPMI o Associado/Servidor 
pra ter crédito não precisa abrir e nem 
manter conta corrente nos bancos;

* Na ASPMI o Associado/Servidor 
não assina contratos em branco, pois 
a Associação é contrária a essa prática 
dos bancos – e, por isso exige e obri-
ga o preenchimento dos contratos na 
frente do associado;

* Na ASPMI os bancos não con-
seguem fazer propaganda enganosa 
com os juros – e, nem alterar as taxas, 
sem prévio aviso à Diretoria;

* Na ASPMI os servidores toda 
vez que reclamam de alguma coisa, a 

Associação ajuda cobrar dos Bancos e 
imediatamente são atendidos porque 
os bancos não querem perder o con-
vênio;

* Na ASPMI quando o servidor 
quer refinanciar ou liquidar algum con-
trato, rapidamente os bancos apresen-
tam o boleto de pagamento para ser 
pago em qualquer banco ou praça;

* Na ASPMI quando o servidor 
refinancia ou liquida um contrato são 
corretamente cientificados do curso 
de mais uma parcela em andamento – 
ou não, ao final do mês, - e, que devem 
procurar o banco ou a ASPMI para res-
sarcimento, da referida parcela;

* Na ASPMI os bancos muitas 
vezes ajudam ou patrocinam algum 
evento para os associados;

* Na ASPMI os bancos são mante-
nedores do “Lar Fabiano de Cristo”, En-
tidade com finalidades bem próxima 
do Parque Dom Bosco;

* Na ASPMI os bancos podem co-
brar um pouco menos, porque pagam 
nada ou quase nada para a Associação 

Margem para o Crédito Consignado, 
será reduzida drasticamente

A soma de todas as parcelas dos 
empréstimos bancários não 
poderão mais ultrapassar a 

margem de 30% da folha do servidor 
(somando os convênios bancários 
através da ASPMI com aqueles que 
operam diretamente pela prefeitura). 
Ainda que não exista Lei própria (que 
deverá vir logo), esta medida já foi 
acertada e será duramente observada, 
em conjunto, pela ASPMI e pela Admi-
nistração da Prefeitura.

Tal rigor está sendo necessário 
em função dos excessos cometidos, 
principalmente, depois que um ban-
co comprou a folha da Prefeitura no 
ano de 2005, início do governo Vol-
nei. A partir daquele contrato, a bem 
da verdade é que até hoje ninguém 
se acertou mais. De um lado os ban-
cos conveniados com a Prefeitura, re-
clamando que a ASPMI não respeita 
o que é deles e, de outro, a ASPMI se 
sentindo prejudicada e invadida pelo 
mesmo motivo. Nesta briga muitas ve-
zes o servidor conseguia liberação de 
crédito nas duas pontas.

Como esta prática já está indo pra 
seis anos, chegou a hora de se dar um 
basta. A pressão de um lado e de outro 
foi tanta que muitos servidores estão 

acabando o mês com a folha pratica-
mente zerada. E, a primeira regra será 
reduzir drasticamente a soma de to-
das as parcelas bancárias para dentro 
de trinta por cento da folha. Isso se for 
possível, porque tem situações de al-
guns servidores que nem os 30% será 
permitido, a exemplo de alguém que 
desconta em sua folha algum tipo de 
pensão judicial, um plano de saúde fa-
miliar e outras situações.

Aquele velho costume conheci-
do dos servidores desde os anos 70, 
em que, todos os descontos incluindo 
primeiro os compulsórios mais os fa-
cultativos, poderão alcançar 70%, será 
mantido, a exemplo da Lei da Câmara 
dos Vereadores de Itajaí e de outros lu-
gares que tem Lei nesses termos; não 
bastassem as recorrentes decisões que 
dão jurisprudência.

Mas nessa lógica, o que não po-
derá mais são os bancos comprome-
ter mais de 30% da folha e em alguns 
casos, menos, exemplo: servidor que 
ganha 1.000,00 e tem como descon-
tos legais o IPI ou INSS, vale transpor-
te e pensão alimentícia que totalizam 
470,00 (descontos legais) então terá 
ainda de limite 230,00. Como? 70% de 
1.000,00 = 700,00 – 470,00 = 230,00. 
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TEREZINHA CONFECÇÕES
Roupas Infantil, juvenil, adulto, masculino, feminino e lingerie. 

Brinquedos, cama, mesa e banho. Cosméticos.
ROSA LINE - DULOREN – KYLLY – JOLITEX – BABY BRINK  e outros

Tudo em até 12X sem acréscimo pelo cartão SC CARD.

Rua: Conceição, 800 | Bairro São João | Itajaí/SC
Fones (47)3348.0416 | 9983.6366 | E-mail: terezinha@capitanio.net

COMPRAS & SERVIÇOS

Resultado 23% é o que sobra para os 
descontos facultativos e, diga-se de 
passagem, não é só pra banco. 23% 
que podem antes dos bancos, serem 
utilizados nos convênios de saúde, co-
mércio ou cartão eletrônico ASPMI.

Como a maioria dos servidores 
não tem em suas folhas 40% de des-
contos legais, naturalmente para fe-
char os 70%, sempre terão margem 
acima de 30%. Mas, esta margem que 

passar dos 30%, de agora em diante, 
só poderá ser gasto com saúde ou nos 
convênios comerciais.

Abaixo a ASPMI, querendo ven-
der seu peixe, mostrando vantagens 
e serviços aos Associados, apresenta 
dois quadros comparativos no que diz 
respeito ao crédito consignado. Mês 
que vem traremos outras vantagens 
dos convênios comerciais e na área da 
saúde para os Associados.
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SOMBRA SHOW
• Festas • Promoções • Eventos

Contato: 47 9982.8039
guraa@hotmail.com

• Animação de Casamentos e 
Festas em Geral • Repertório a 

critério do contratante

(47) 3347.0536 | 9985.5354   
8435.9724 - Família Anacleto

Porque os servidores tanto RE-
CLAMAM e procuram fugir dos Bancos 
que operam sem Convênio e sem o 
acompanhamento da ASPMI?

* Fora da ASPMI o servidor para 
pegar um empréstimo, condiciona-se 
com a movimentação de conta corren-
te ou alteração da conta salário para 
tal – e muitas vezes, sem que o servi-
dor perceba;

* Fora da ASPMI o Servidor por 
conta do empréstimo, e sem que per-
ceba é levado a pagar mais tarifas ou 
taxas diferenciadas (mais caras e por 
muito mais tempo);

* Fora da ASPMI o Servidor por 
conta do empréstimo, com o tempo 

percebe que acabou comprando ou-
tros produtos junto com o consignado, 
mas que, esses débitos são baixados 
somente na conta corrente – e, não na 
folha;

* Fora da ASPMI o Servidor assina 
contratos em branco, e muitas vezes o 
que se diz pode mudar na hora de ca-
dastrar ou liberar o empréstimo;

* Fora da ASPMI os bancos por-
que assinam contratos em branco, 
conseguem esconder as taxas de ju-
ros anunciadas. Exemplo: É comum 
escutarmos que os juros em determi-
nado banco é de 1,4 ou 1,6% - e, mais 
adiante quando se pede um espelho 
do contrato consolidado, nota-se que 

INFORME  ECONÔMICO  ASPMI
pelo Convênio na folha – Em contra 
partida não inventam e nem exigem 
qualquer outra cobrança do servidor, 
nem no contrato e nem na conta cor-
rente;

* Na ASPMI os bancos contratam 
e remuneram as pequenas corretoras 
(os correspondentes bancários) de 
Itajaí, proporcionando empregos e o 
recolhimento de impostos sobre os 
serviços (ISS) para o nosso município;

* Na ASPMI os servidores tem 
canais alternativos para serem atendi-

dos – e, com todo acompanhamento, 
da Associação ou do correspondente 
bancário que é de Itajaí;

* Na ASPMI oferta-se mais do que 
um banco conveniado. Acirra-se a con-
corrência, o que é saudável, e quem 
ganha é o próprio servidor com juros 
e condições competitivas.

* Na ASPMI entre os descontos 
facultativos tem prioridade, antes dos 
bancos, os gastos dos associados com 
saúde, medicamentos, dentistas, ali-
mentação, comércio, subsistência, etc.   

DESVANTAGENS  DOS  
CONSIGNADOS   FORA  DA  ASPMI

A Micromix  Cursos está oferecendo descontos exclusivos 
para ASSOCIADOS ASPMI  nas mais de 40 opções em cursos.

Vá com este código: Micromix 8935  até a Micromix e 
receba material didático gratuito, descontos de

 30% nos cursos e 20% na taxa de matrículas. 
Curso Gratuito de Internet e digitação.

Contato 47 3348.8935

o verdadeiro juros é de aproximada-
mente 3% (três por cento);

* Fora da ASPMI os servidores 
quando reclamam de alguma coisa, 
não tem mais ninguém pra ajudá-los. 
Resta apenas o Procon ou a Justiça;

* Fora da ASPMI quando o servi-
dor quer refinanciar ou liquidar algum 
contrato, a embromação é grande. 
Pede-se para depositar o valor equi-
valente, com a justificativa de que o 
sistema baixa o contrato automati-
camente. Quando se faz denúncias 
por essa prática, então pedem para o 
servidor ir no Cartório formular o seu 
pedido e reconhecer firma, para de-
pois encaminhar para outra cidade ou 
outro estado, onde o correspondente 
daquele banco tem sede;

* Fora da ASPMI quando o servi-
dor refinancia ou liquida um contrato 
nem sequer são avisados ou orienta-
dos de que mais uma parcela pode es-
tar em andamento, ficando assim o re-
ferido valor, no início do mês seguinte, 
nos cofres do mesmo banco;

* Fora da ASPMI os bancos nunca 

ajudam e nem patrocinam qualquer 
evento em favor dos servidores;

* Fora da ASPMI os bancos não 
mantém qualquer projeto social em 
Itajaí – e, nem são mantenedores de 
qualquer Entidade beneficente;

* Fora da ASPMI os bancos con-
tratam e remuneram os prestadores 
de serviços (correspondentes ban-
cários) de fora, com sedes em outros 
municípios ou de outros estados, e 
com isso deixam de recolher ou sone-
gam o recolhimento de impostos so-
bre os serviços (ISS) para o município 
de Itajaí;

* Fora da ASPMI os canais de 
atendimento e acompanhamento aos 
servidores praticamente não inexis-
tem. E os bancos não estão errados: 
trabalham em defesa de seus interes-
ses.

* Fora da ASPMI entre os descon-
tos facultativos, os bancos é que tem 
prioridade na folha do servidor, antes 
dos gastos com saúde, medicamen-
tos, dentistas, alimentação, e etc.

COMPRAS & SERVIÇOS
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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

RESTAURANTE BELLÉ
O melhor Buffet de comida por quilo de Itajaí

Av. Sete de Setembro, 1.307, defronte ao Terminal de ônibus Coletivo 
  Itajaí  - 3348.3446

Aberto somente para almoço de segunda à sábado das 11 às 14h15min

PORTO DE ITAJAÍ

COMPRAS & SERVIÇOS

Porto registra segunda melhor movimentação de sua história

Devido aos vários problemas 
enfrentados pelos itajaienses em 
decorrência da enchente, a Secreta-
ria Municipal de Educação adiará o 
período de inscrição para o Prêmio 
Mérito Educacional 2011. Os educa-
dores terão até o dia 05 de outubro 
para se inscrever pelo Portal da Edu-
cação http://educacao.itajai.sc.gov.
br. Os participantes concorrerão a no-
tebooks. 

Pensando na valorização do 
educador e consequentemente, em 
uma educação de qualidade, a Se-
cretaria Municipal de Educação criou 

neste ano o Prêmio 
Mérito Educacional. 
A inscrição é aberta 
para todos os profis-
sionais de educação: 
professores de edu-
cação infantil, ensino 
fundamental, profes-
sores da educação 
de jovens e adultos, 
especialistas e agen-
tes em atividade de educação que 
desenvolveram experiências educa-
cionais que possam ser comprovadas 
e tenham sido realizadas e concluídas 

entre julho de 2010 e 
agosto de 2011. 

“Precisamos dar a 
cada dia uma atenção 
maior a quem educa 
nossas crianças. A bus-
ca pelo reconhecimen-
to do trabalho de qua-
lidade que é efetuado 
é importante para toda 
a comunidade que de-

seja garantias do serviço que está re-
cebendo”, comenta o Secretário. 

Com base nesta proposta, o 
Mérito Educacional pretende valori-

zar os educadores e alunos, divulgar 
experiências inovadoras que estão 
acontecendo em sala de aula e inevi-
tavelmente, promover o surgimento 
de novas ações. 

O evento que contará com a pre-
miação foi transferido para o dia 21 
de outubro, na Sociedade Recreativa 
e Cultural da Vila, no bairro Vila Ope-
rária. Os melhores trabalhos serão 
premiados com Notebooks, sendo 
um para cada categoria. O edital com 
todas as informações está no portal 
da Educação http://educacao.itajai.
sc.gov.br. 

Prorrogadas as inscrições para o Prêmio Mérito Educacional

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Os oito dias em que o Complexo 
Portuário e Logístico do Itajaí 
deixou de operar no mês de 

agosto, em decorrência da forte cor-
renteza do Rio Itajaí-Açu, devido ao 
grande volume de chuvas registrado 
no período, impactaram negativa-
mente nos volumes operados pelo 
Porto Público e demais terminais ins-
talados em sua foz. Nesse contexto, o 
Complexo encerrou o mês de agosto 
com um crescimento global, compara-
do com igual período do ano passado, 
de 14%. Porém, em comparação com 
julho deste ano, foi registrada uma 
moderada queda de 4,6%. Todavia 
com uma movimentação de 91,75 mil 
TEU´s (Twenty-foot Equivalent Unit 
– unidade internacional equivalente 
a um contêiner de 20 pés) o mês de 
agosto foi o segundo melhor mês de 
todos os tempos.

Em análise individual dos termi-
nais que compõem o Complexo, o APM 
Terminals Itajaí teve uma movimenta-
ção de 41,2 mil TEU´s, com  um cres-
cimento de 14% sobre igual período 
do ano passado, tendo no acumulado 
do ano um crescimento de 35%. Já a 
Portonave S/A – Terminais Portuários 
Navegantes, por sua vez, movimentou 
em agosto 50,55 mil TEU´s, com discre-
to crescimento sobre o mês anterior, 
quando movimentou 50,05 mil TEU´s. 

No acumulado do ano, porém, o ter-
minal apresenta moderado recuo em 
suas operações, de 2%. 

“Nos demais terminais, observa-
mos o Braskarne com uma movimen-
tação de 6,25 mil toneladas em cinco 
escalas, trazendo o acumulado do 
ano para 52,9 mil toneladas. O Teporti 
contabilizou uma escala, com 209 to-
neladas e um acumulado de 52,95 mil 
toneladas em 2011”, informa o diretor 
Comercial do Porto de Itajaí, Robert 
Grantham. O Polyterminais também 
registrou uma escala, com movimen-
tação de 4,21 mil toneladas e acumula-
do de 35,81 mil toneladas e o terminal 
Trocadeiro não registra movimentação 
em 2011.

Em termos de escalas, o Com-
plexo registrou 96 atracações, ante 
104 no mês anterior, decorrente do 
fechamento da barra por oito dias. 
Dessas escalas foram 39 no APM Ter-
minal Itajaí, 50 no Portonave, cinco no 
terminal Braskarne, um no Polytermi-
nais e um no Teporti. Já para setembro 
a perspectiva não é nada animadora. 
Com as enchentes ocorridas no início 
do mês e o consequente aumento na 
correnteza do Rio Itajaí-Açu, o porto 
ficou sem operar por vários dias na 
primeira quinzena, o que tende a im-
pactar drasticamente nas operações. 
Somente entre os dias 08 e 15, a Ge-

rência de Programação registrou 24 
cancelamentos de escalas, enquanto 
nove navios aguardavam na boca da 
barra para atracar na quinta-feira, 
15, por volta das 13 horas, quando 
o Complexo Portuário do Itajaí reto-
mou operações.  

Acumulado
No acumulado do ano o Com-

plexo Portuário do Itajaí registrou 
838 escalas, ante 805 escalas no igual 
período do ano passado, com um 
discreto crescimento, de 4%. “Fica 

sempre evidenciado o maior cresci-
mento da carga, comparativamente 
ao numero de navios, indicando o 
maior volume transportado por em-
barcação. Isso nos leva a uma reflexão 
de que no momento torna-se fun-
damental trabalharmos em prol de 
novos investimentos em ampliação 
de retroáreas, acessos aos terminais 
e melhoria na produtividade como 
um todo, bem como na adequação 
dos acessos aquaviários para navios 
de maior porte e calado”, acrescenta 
Robert Grantham.
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UNIVALI

A Codetran informa que todas 
as multas emitidas por fiscalização 
eletrônica em Itajaí, das 08 horas do 
dia 08 de setembro até 12 horas do 
dia 12 de setembro, serão canceladas 
automaticamente. 

De acordo com o Coordenador 
de Trânsito, da última quinta-feira 
até esta segunda-feira, os motoristas 
cometeram algumas irregularidades 

no trânsito em virtude da pressa em 
sair de casa e salvar seus pertences. 
“Por se tratar de uma situação de 
emergência na cidade, não podemos 
penalizar a população neste sentido”, 
explica. 

Caso algum motorista não tenha 
sua multa cancelada neste período, 
deve procurar a Codetran imediata-
mente para dar baixa. 

CODETRAN

Multas de trânsito emitidas durante 
as cheias serão canceladas

Moradores de Itajaí poderão 
receber faturas da conta de água 
emitidas pela média de consumo. 

Devido às fortes chuvas e 
posteriormente a enchente que 
atingiu a cidade de Itajaí, o Sema-
sa informa que as faturas das con-
tas de água de alguns bairros po-
derão ser emitidas pela média. A 
medida é necessária, pois, a leitura 
em atraso, devido ao mau tempo, 
se fosse efetuada agora, contaria 
mais de 30 dias de consumo, o 
que acarretaria um valor maior na 
fatura. 

As leituras pela média pode-
rão ser efetuadas nos bairros São 
João, Praia Brava, Fazenda, Cabe-
çudas, Ressacada/Carvalho, Vila 
Operária, Nova Brasília, Barra do 
Rio, São Judas, Dom Bosco, Promo-
rar, Cidade Nova, Centro, Itaipava, 
Rio do Meio, Colônia Japonesa e 
demais bairros da Zona Rural. 

É importante salientar que as 
faturas emitidas pela média serão 
entregues nas residências pelos 
próprios leituristas até o dia 26 
de setembro, dependendo da lo-
calidade. A segunda via da fatura 
também pode ser emitida pelo 
site www.semasaitajai.com.br ou 
nos pontos de auto-atendimento. 

No mês de outubro, as leitu-
ras voltam ao normal, de acordo 
com o cronograma de cada bairro, 

e serão emitidas com as tarifas re-
ferentes ao consumo real dos últi-
mos 30 dias. 

Dúvidas podem ser esclareci-
das pelo fone 0800 645 0195 ou na 
sede do Semasa – Rua Heitor Libe-
rato 1189, Vila Operária, Itajaí. 

Abastecimento 
Em relação ao abastecimento 

na cidade de Itajaí, o Semasa infor-
ma que desde a manhã de quinta-
feira (15), praticamente todos os 
bairros já recebiam água com 
pressão normal. Apenas pontos 
isolados ainda registravam baixa 
pressão por conta do excesso de 
consumo. 

Desde a madrugada de do-
mingo (11), quando a Estação de 
Tratamento (ETA) São Roque vol-
tou a operar, técnicos do Sema-
sa trabalham para restabelecer 
rapidamente o abastecimento, 
visando atender a demanda de 
consumo, principalmente nas lo-
calidades mais afetadas pela en-
chente. 

Já no Loteamento Santa Regi-
na, onde a captação é feita através 
de poços artesianos, a baixa pres-
são também está associada ao alto 
consumo. A tendência é que gra-
dativamente o abastecimento vol-
te ao normal no bairro. 

SEMASA

Mau tempo e enchente atrasam 
a leitura de hidrômetros 

A Universidade do Vale do Itajaí 
(Univali) completa no dia 22 
de setembro, 47 anos de en-

sino superior em Itajaí. Para lembrar 
a data, a Univali realiza a 7ª edição do 
Festival Cultural da universidade e 1º 
Festival Nacional Universitário de Dan-
ça de Itajaí. 

As comemorações iniciam-se 
na segunda-feira, 19, e seguem até a 
sexta-feira, 23, com o início do Festival 
Cultural reunindo, no Campus Itajaí, 
todos os tipos de manifestações cul-
turais promovidas pela comunidade 
acadêmica. Na ocasião ocorre, para-
lelamente, o 1º Concurso de Talentos 
Musicais, com premiações em dinhei-
ro para os três primeiros colocados. 

Além disso, na segunda e terça-
feira, 19 e 20, grupos de dança univer-
sitária de todo o país estarão reunidos 
no Campus Itajaí para o Festival Na-
cional Universitário de Dança de Itajaí. 
Durante o evento, no Teatro Adelaide 
Konder e em palcos alternativos, no 
Campus da Univali e no calçadão da 
Avenida Hercílio Luz, serão realizadas 
apresentações gratuitas e abertas a 
comunidade. Na ocasião também se-
rão oferecidas oficinas para acadêmi-
cos e profissionais de dança. 

A data comemorativa é relativa 
a fundação da Sociedade Itajaiense 

de Ensino Superior, que tinha duas fa-
culdades: a de Ciências Jurídicas e So-
ciais, e a de Filosofia, Ciências e Letras, 
criadas em 1964 e que, mais tarde, se 
tornaram a Fundação Universidade do 
Vale do Itajaí (Univali). 

Desde então, a Univali tornou-se 
uma das maiores e mais importantes 
universidades brasileiras. Ela tem sede 
em Itajaí, mas está presente, também, 
ao longo do litoral Centro-Norte de 
Santa Catarina em Balneário Piçarras, 
Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu, 
São José e Florianópolis. 

A instituição oferta mais de 70 
cursos de graduação presenciais e a 
distância, entre bacharelados, licencia-
turas e tecnólogos compreendendo 
um universo de quase 26 mil alunos, 
oferecendo ensino desde a educação 
básica até a pós-graduação (com cur-
sos lato e stricto sensu). 

Nesse universo, atuam grupos de 
pesquisas e projetos de extensão, o 
que movimenta não só a comunidade 
acadêmica, mas também a população 
do seu entorno. Além disso, a Funda-
ção Univali mantém o Hospital Univer-
sitário Pequeno Anjo, o Laboratório de 
Análise e Produção de Medicamentos, 
a Rádio Univali FM, a TV Univali, uma 
editora, e convênios com universida-
des em todo o mundo. 

Univali comemora 47 anos 
de ensino superior em Itajaí

Instituição é uma das maiores e mais importantes 
universidades brasileiras

por Wagner Jose Mezoni
Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional Univali

SC 02740 JP
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17/9/64   47 anos
FUNDADA EM 17/9/64

Restaurante e Lanchonete Casa Velha, servindo diariamente café da manhã, inclusive aos 
domingos. De 2ª à sábado almoço com pratos executivos. De 3ª à sábado jantar com cardápio 

de carnes assadas e sopas.  Aos domingos café da manhã e almoço com carnes assadas.

Reservas 
para eventos: 
(47) 3248.8986  
Rua Dr. José 

Bonifácio 
Malburg, 133  

Itajaí

CONTINUAÇÃO DA CAPA

A Diretoria da ASPMI tem a honra de convidar  
você, associado e família, para a festa de

 confraternização em sua homenagem.

PROGRAMAÇÃO:

Dia: 28/10/11 (sexta-feira)
22h - Baile dos Anos 60, 70 e 80 

(somente para associados e família )  no Salão Principal.
           

           Dia: 29/10/11 (sábado)
9h - Atividades Esportivas, Pipoca , Algodão Doce e 

Atividades para os filhos dos associados;
12h - Tradicional Churrasco;

15h - Sorteio e Encerramento.

Reserva: O associado poderá fazer a reserva de seu 
churrasco  e ingressos para o Baile 

na Secretaria da ASPMI.

“Nosso maior patrimônio é
 ter você como associado”

CONFRATERNIZAÇÃO
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Diretoria ASPMI
Administração 2011-2013

(1986/1988), Alécio Felski (1988/1990), 
Vilfredo Nagel (1990/2002), e Ivo Olâm-
pio Vicente (2003/2005, 2005/2007, 
2007/2009, 2009/2011 e 2011/2013).

O atual presidente, Ivo Olâmpio , 

está cumprindo o seu quinto mandato 
consecutivo, sendo o responsável di-
reto pelo início de construção da nova 
sede e pela continuidade ininterrupta 
das obras de sua conclusão.

Recanto do Barnabé

Academia ao Ar Livre

Parquinho Infantil


