
Informativo
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ

ANO XIII - Nº 173 - OUTUBRO/2011 - Circulação Dirigida (Mala Direta)

Site: www.aspmitajai.com.br | e-mail: aspmi@aspmitajai.com.br (presidente)

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

CONTINUA NA PÁGINA 8

Segunda etapa do Complexo 
Esportivo será concluída este ano

Foi concluído parcialmente o primeiro de 
dois quiosques (churrasqueiras) do Complexo Es-
portivo Aspmi, localizado nos fundos da quadra 
de vôlei de areia, restando apenas a colocação de 
azulejos e pintura.

As obras se concentram agora na segunda 
churrasqueira nos fundos da primeira com frente 
para o campo de suíço.

Outra obra que está sendo realizada é o cal-
çamento, à lajotas, do pátio de estacionamento 

para 60 veículos, junto ao 
portão principal da sede 
administrativa, social e 
esportiva.

A iluminação do 
campo de suíço já está 
com seis postes com 
22 luminárias de 1.000  

watts, restando ainda serem colocadas outras 14, 
totalizando 36 lâmpadas que fornecerão luz artifi-
cial de ótima qualidade.

Segundo José Wilson dos Santos, chefe de 
obras, se a chuva ou algum imprevisto não atrapa-
lhar, as obras em andamento deverão estar con-

Local onde será construída a arquibancada Primeira churrasqueira concluída

Iluminação terá 36 luminárias de 1.000 watts

Local onde ficará o Showbol
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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.

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

Parabéns pelo dia 28 
de outubro de 2011

Durante os aproximadamente 10 anos do Instituto de Previdência de 
Itajaí – IPI evidenciamos a importância do trabalho do servidor para a cons-
trução de um município melhor. Contudo nos sentimos engrandecidos com 
a dedicação e comprometimento de cada um e, sendo assim, queremos 
agradecer e homenagear a todos os servidores públicos da Prefeitura Muni-
cipal de Itajaí por mais este ano de indispensáveis esforços e conquistas.

“Podemos escolher o que semear, mas somos 
obrigados a colher aquilo que plantamos”

 (Provérbio chinês)

Instituto de Previdência de Itajaí

Consultório Odontológico 
com Aparelho a Laser 

e telefone para emergências
C o m u n i c a -

mos aos associa-
dos Aspmi que 
na partir de agora 
poderão contar 
com um Aparelho 
a Laser para cla-
reamento dental 
e aplicações tera-
pêuticas para aftas, 
herpes, gengivite, 
sensibilidade den-
tária (raiz exposta) e outros problemas dentários.

Agende seu horário através dos fones 3341.4912 e 3248.2289.
A partir de 1º de novembro as emergências e urgências fora do horá-

rio comercial ou finais de semana serão atendidas pelo 9640.4545

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

O Complexo Portuário do Itajaí ope-
rou o total de 69,14 mil TEUs (Twenty-foot 
Equivalent Unit – unidade internacional 
equivalente a um contêiner de 20 pés) em 
outubro, que somados ao volume operado 
em 2011 elevam a movimentação acumu-
lada no ano para 738, mil TEUs. O avanço 
registrado nos nove primeiros meses do 
ano foi de 7% e a média operacional men-
sal atingiu 82.102 TEUs. Em volume de car-
gas, o Complexo operou 789,77 mil tonela-
das no último mês, elevando o acumulado 
entre janeiro e setembro para 7,76 milhões 
de toneladas. O crescimento, comparativa-
mente ao ano anterior, foi de 8%.

“Se analisados os nove meses deste 
ano, as operações do Complexo Portuário 
do Itajaí continuam crescendo, mesmo 
com o acentuado recuo verificado em 
setembro em relação ao igual período do 
ano passado, de 23%, em decorrência das 
enchentes que geraram o assoreamento 
dos canais de acesso e bacia de evolução, 
deixando o Complexo inoperante por oito 
dias”, informa o diretor Comercial do Porto 
de Itajaí, Marcelo Sodré. 

Esse fator que também impactou 
da redução de atracações no período, em 
comparação com o mês de agosto. Foram 
68 escalas em setembro de 2011, ante 96 
escalas no mês anterior. O impacto dessa 
redução no número de atracações registra-

do em setembro no acumulado em 2011 
foi um moderado recuo, de 1% em compa-
ração com os nove meses de 2010. “Mes-
mo com a baixa movimentação, mantive-
mos uma boa média de movimentação no 
exercício, que nos possibilitará ultrapassar 
a marca de 1 milhão de TEUs neste ano”, diz 
o superintendente do Porto de Itajaí, Anto-
nio Ayres dos Santos Júnior.

Com relação ao sentido das cargas, o 
Porto Organizado de Itajaí operou 367,99 
mil TEUs em cargas de exportação e 370,93 
mil TEUs em cargas de importação, o que 
aponta para um equilíbrio entre embar-
ques e desembarques. Realidade que con-
diz com a corrente de comércio de Santa 
Catarina. 

Segundo estudo da Unidade de Po-
lítica Econômica da Federação das Indús-
trias de Santa Catarina (Fiesc) divulgado 
em outubro, o estado exportou US$ 6,63 
bilhões de janeiro a maio, que representa-
ram 3,5% das vendas totais do Brasil ao ex-
terior. A média de crescimento registrada 
no estado foi de 17,7%, enquanto a média 
nacional de crescimento de 31%, puxada 
pelo bom desempenho das commodities. 
Já as importações de Santa Catarina no 
acumulado do ano cresceram 27,8%. No 
Complexo do Itajaí as exportações aumen-
taram 19% de janeiro a setembro, enquan-
to as importações avançaram 31,9%. 

Complexo Portuário do Itajaí opera 
7,76 milhões de toneladas em 2011



OUTUBRO/2011 - Nº 173 INFORMATIVO ASPMI

ASPAMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ

Fundada em 9 de Janeiro de 1991 - Sede: Rua Otto Hoier, 45 - Cidade Nova - 3249.0386

3

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

COMPRAS & SERVIÇOS

Aspami encerra 2011 
no dia 6 de dezembro

Em virtude do Feriado Religioso de 2 de novembro - Dia de Fina-
dos - a reunião do próximo mês será realizada na quarta-feira subse-
quente (9).

Indicada pela diretoria da Aspami, a aposentada Hilária Zimmer-
mann de Melo será uma das educadoras homenageadas pela Câmara 
de Vereadores de Itajaí na 8ª Edição do Prêmio “Onadir da Silva Tedéo 
de Educação 2011”, no dia 26 de outubro, às 19 horas, na Sociedade 
Guarani.

A diretoria estará promovendo no dia 23 de novembro na Lan-
chonete da Cancha de Bocha da Aspmi, um Pirão com Linguiça.

Na última reunião foi fixada a data de 6 de dezembro para o en-
cerramento das atividades de 2011. A Aspami reiniciará suas atividades 
somente na primeira quarta-feira de março de 2012.

HILÁRIA ZIMMERMANN DE MELO, 
nasceu em Ilhota, (SC) no dia 8 de mar-
ço de 1924.  Filha de Leopoldo Miguel e 
Maria Izabel Zimmermann.

Viúva de Ayrton Teixeira de Melo, 
com quem se casou em 8 de janeiro de 
1946, tem três filhos, oito netos e seis 
bisnetos. 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:
Iniciou sua formação educacional 

em Ilhota e a completou em Itajaí,  no 
Curso Complementar do Grupo Escolar 
Victor Meirelles, em 1940, formação que 
a habilitou para o exercício do Magis-
tério, carreira que abraçou com amor e 
ideal. 

VIDA PROFISSIONAL:
Professora
Em 1º de fevereiro de 1941, com 

17 anos, iniciou sua vida profissional na 
Escola Municipal de Fruteira, distrito de 
Ilhota, pela Resolução n° 475 do Prefeito 
Municipal de Itajaí, Francisco de Almei-
da.  

Assumiu o cargo de professora Es-
tadual, em 27 de março de 1943, e no dia 
20 de abril de 1946 foi transferida para 
Escola Estadual do município  de Ilhota. 

Em 1° de maio de 1952 foi designa-
da para o Grupo Escolar Marcos Konder, 
em Ilhota, criado em 29 de janeiro de 
1952, exercendo o cargo de auxiliar de 
direção substituta, até 27 de março de 
1953. 

INSPETORIA ESCOLAR
Em 31 de março de 1953 recebeu 

convite do Prefeito Municipal de Itajaí, 
senhor Paulo Bauer, para assumir a Ins-
petoria Escolar, que compreendia, além 
de Itajaí, as escolas dos distritos de Ilho-
ta, Luis Alves, Navegantes e Penha. 

Em 1° de abril de 1953, tornou-se a 
PRIMEIRA MULHER A EXERCER O CARGO 
DE INSPETORA ESCOLAR no município 
de Itajaí. 

Cargo de importância e responsa-
bilidade, exercido nos tempos em que 
lápis, borracha, caneta tinteiro ou má-
quina de escrever eram os únicos instru-
mentos de trabalho. 

COORDENADORA DE ENSINO 
Pelo Decreto nº 65 de 31 de julho 

de 1963, foi  designada  para a função de 
chefe da Diretoria de Educação, Cultura 
e Assistência Social de Itajaí. 

Enquanto Coordenadora de Ensi-
no, juntamente com a senhora Onadir 
Tedéo, foi uma das mentoras para a fun-

HILÁRIA ZIMMERMANN DE MELO
RECEBE PRÊMIO ONADIR TEDÉO

Presidente Constância dirigindo reunião

Associados  presentes na última reunião

dação da APAE de Itajaí (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais).

HILÁRIA ZIMMERMANN DE MELO 
dedicou sua vida à educação, foi res-
peitada e querida por todos àqueles a 
quem teve a honra de orientar.  Sempre  
elevou os professores, de todos os ní-
veis,  e os fez entender a grandeza da 
missão que exerciam.

 Aposentou-se em 3 de fevereiro 
de 1977,  com 36 anos e alguns meses 
de serviços prestados ao magistério es-
tadual e municipal, atingido seus ideais 
com honra e dignidade.

HOMENAGENS RECEBIDAS 
EM VIDA. Entre as muitas 
destacam-se: 
No ano de 2001 recebeu convite 

para escrever a trajetória de sua vida 
profissional, e estas memórias foram 
publicadas no ANUÁRIO DE ITAJAÍ, pá-
gina 31/38. (Anuário de Itajaí – 2001 / 
Fundação Genésio Miranda Lins – Itajaí: 
FCML, 2001, 140p. Il.)

Em 14 de outubro de 2002 foi-lhe 
concedido o DIPLOMA de HONRA do 
MÉRITO EDUCACIONAL, prêmio entre-
gue pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAJAÍ, àqueles que contribuíram para 
o setor educacional do município de 
Itajaí. 

Por ocasião da comemoração dos 
150 anos de Itajaí, em 8 de março de 
2010, a ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DE 
ITAJAÍ, ACII, através da Câmara da Mu-
lher Empresária, homenageou 150 mu-
lheres pioneiras, que de alguma forma, 
fizeram parte história do município de 
Itajaí, HILÁRIA ZIMMERMANN DE MELO, 
com 86 anos de idade, estava entre es-
tas mulheres.  
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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

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). 
Embora a Lei ou Decreto ainda não foi 
assinado pelo prefeito, esta medida já 
vem sendo na prática duramente ado-
tada pela ASPMI e pelo RH da Prefeitu-
ra, em conjunto.

 
Tal rigor veio da necessidade de 

reduzir excessos cometidos, principal-
mente, depois que um banco com-
prou a folha da Prefeitura no ano de 
2005, início do governo Volnei. A par-
tir daquele contrato, a bem da verda-
de, é que até hoje ninguém se acertou 
mais. De um lado os bancos convenia-
dos com a Prefeitura reclamando que 
a ASPMI não respeita o que é deles e, 
de outro, a ASPMI se sentindo prejudi-
cada e invadida pelo mesmo motivo. 
Nesta briga muitas vezes o servidor 
conseguia liberação de crédito nas 
duas pontas.

 
Como esta prática já está indo pra 

oito 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, outros descontos le-
gais, plano de saúde familiar 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 ju-
diciais que vem permitindo esse en-
tendimento.

 
Mas nessa lógica, o que não po-

derá mais são os bancos comprometer 
acima de 30% da folha e, em alguns 
casos, pode ser menos; exemplo: ser-
vidor que ganha 1.000,00 e tem como 
descontos legais o IPI ou INSS, vale 
transporte, outros descontos compul-
sórios e pensão alimentícia, que tota-
lizam 470,00 (descontos legais) então 
terá ainda de limite 230,00. Como? 
70% de 1.000,00 = 700,00 – 470,00 = 

230,00. 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, se-
rem utilizados nos convênios de saúde, 
comércio 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.

Prefeitura e ASPMI estão reduzindo drasticamente 
a Margem para o Crédito Consignado

Os próprios servidores aprovam 
os empréstimos consignados realiza-
dos através de Convênios pela ASPMI 
– Veja.

 
(Podem muitas vezes, alguns não 

se atem 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 

para 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. 
Por isso é exigido o preenchimento 
dos contratos na frente do associado;

 * Na ASPMI não é permitido 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 
pelo Convênio na folha – Em contra 
partida não inventam e nem exigem 
qualquer outra cobrança do servidor, 

VANTAGENS  DOS  CONSIGNADOS  PELA  ASPMI

 A ASPMI, abaixo mostra algumas 
vantagens aos Servidores e aponta 
algumas diferenças entre os emprésti-
mos consignados realizados na Asso-
ciação e fora dela. Apresenta dois qua-

dros comparativos no que diz respeito 
ao crédito consignado. Mês que vem 
traremos outras informações dos con-
vênios comerciais e na área da saúde 
para os associados.
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• Animação de Casamentos e 
Festas em Geral • Repertório a 

critério do contratante

(47) 3347.0536 | 9985.5354   
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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

COMPRAS & SERVIÇOS

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 aten-
didos 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 concorrência, 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, 
alimentação, comércio, subsistência, 
etc.

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 consigna-
do, mas que esses débitos são baixa-
dos 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 
cadastrar 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 
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 correspon-
dente daquele banco tem sede;

* Fora da ASPMI quando o servi-
dor refinancia ou liquida um contra-
to nem sequer são avisados ou orien-
tados de que mais uma parcela pode 
estar em andamento, ficando, assim, 
o referido valor no início do mês se-
guinte nos cofres daquele 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 so-
negam o recolhimento de impostos 
sobre os serviços (ISS) para o municí-
pio de Itajaí;

* Fora da ASPMI os canais de 
atendimento e acompanhamento 
aos servidores praticamente não 
inexistem. E os bancos não estão er-
rados: trabalham em defesa de seus 
interesses.

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

DESVANTAGENS  DOS  CONSIGNADOS 
 -  FORA  DA  ASPMI - 

• Periodontia (problemas de gengiva)  • Cirurgia oral menor   
• Próteses   • Ortodontia (Aparelhos)   • Endodontia (Tratamento de 

canal) • Dentística (Restauração Estética e Clareamento)  • Implantes

Equipe de cinco 
profissionais com a 

coordenação de Shirlei 
Imianowski CRO 5868

Associado: agende seu 
horário (3341.4912 | 
3248.2289), anexa a 

Sede Aspmi.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE  ESPORTES E LAZERSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 A Secretaria de 
Desenvolvimento So-
cial (Sedes), em par-
ceria com o Serviço 
Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Se-
nai), está com vagas 
abertas para cursos 
de qualificação profis-
sional. A iniciativa visa 
abranger o público 
com baixa renda de 
Itajaí. São beneficiários dos programas 
e serviços geridos pela Sedes, como 
o Bolsa Família, o Cartão Cidadão, os 
Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS) e o Centro de Referên-
cia Especializada da Assistência Social 
(CREAS). 

As inscrições seguem até o dia 
31 de outubro e serão realizadas nos 
próprios departamentos da Sedes, já 
citados, que são localizados em vários 
bairros do município. Os moradores 
do São Vicente, por se tratar de uma 
população numerosa, deverão se ins-
crever na sede da Sedes, situada à Rua 
Brusque, número 257, Centro. 

É preciso trazer 
cópias do Registro 
Geral (RG), do Cadas-
tro de Pessoa Física 
(CPF) e do compro-
vante de residência. 
Quem já possui o car-
tão do Bolsa Família e 
o Cartão Cidadão de-
verá trazer o mesmo 
para agilizar o pro-
cesso de inscrição. As 

vagas são limitadas. É necessário ter a 
partir de 18 anos 

Os cursos terão início, em sua 
maioria, no dia 05 de novembro e 
acontecerão aos sábados, são eles: 
Instalador Split Sysem, Costura Indus-
trial, Projeto de Moda, Informática Bá-
sica, Soldador Industrial, Conferente 
e Manipulador de Cargas, Pintor de 
Obras, Operador de Paleteira e Ope-
rador de Empilhadeira de Pequeno 
Porte. 

As aulas serão realizadas no Se-
nai, localizado à Rua Henrique Viga-
rani, número 163, no bairro Barra do 
Rio. 

Desenvolvimento Social firma 
parceria com Senai e oferece cursos 

de qualificação profissional
Com seis atletas e um 

treinador, a equipe da Asso-
ciação Comunidade do Atle-
tismo/ FMEL/ Marcelo Sports 
disputou, no útlimo final de 
semana, do Campeonato 
Brasileiro/Caixa de Menores 
Interclubes, realizado em São 
Paulo. A competição teve a 
participação de 70 clubes e 
600 atletas de todo país, re-
presentando 15 estados. 

Os atletas Rodrigo Pe-
reira do Nascimento, Daniel 
Rocha da Silva, Alexsandro Junior Dias, 
Luiz Antonio Augusto Dias, Joice Ma-
ciel, Natalia Ferreira da Conceição, 
acompanhados do treinador Daniel 
Moser, representaram muito bem a 
equipe e conquistaram três medalhas, 
sendo uma de prata e duas de bronze. 
A avaliação da participação dos atletas 
foi bastante positiva, pois estes resul-
tados obtidos mostram que os atletas 
estão bem preparados também para 
a Olesc, que acontecerá no final deste 
mês em Chapecó. 

Os destaques da equipe neste 

evento foram o atleta Rodrigo Nas-
cimento, que conquistou duas me-
dalhas – a prata nos 400 metros e o 
bronze nos 200 metros, e a atleta Joice 
Maciel, medalha de bronze nos 1.500 
metros. 

A equipe agora intensifica seus 
treinamentos na busca de trazer para 
Itajaí um bom resultado na Olesc. “Es-
tamos muito felizes com os resultados 
alcançados por nossos atletas, pois em 
duas semanas seguidas conquistamos 
medalhas em Campeonatos Nacionais, 
isto mostra que estamos no caminho 
certo”, fala o técnico Luciano Moser. 

Atletismo de Itajaí conquista uma 
prata e dois bronzes no Campeonato 

Brasileiro de Menor
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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.

Obs.: Os convites para o baile deverão 
ser retirados na secretaria da ASPMI. 

Convites e mesas limitados.
           

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

Algodão Doce e Atividades para 
os filhos dos associados;

12h - Tradicional Churrasco; (churrasco 
com acompanhamento (Pão e salada) - 

R$ 12,00; Bebida em lata R$ 2,00
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

cluídas até o final do ano, já que está previsto para 
o início de 2012 a construção da arquibancada de 
cimento armado do novo campo de futebol suíço, 
lanchonete e vestiários, como parte da 3ª e última 
etapa do Projeto do Complexo Esportivo Aspmi.

Segunda etapa do Complexo 
Esportivo será concluída este ano

ANUNCIE NO 
INFORMATIVO ASPMI

3045.3128 
 9921.5322

Vista dos dois quiosques

Sanitários masculino e feminino

Forro dos Sanitários

Calçamento do estacionamento 
em vias de conclusão

Campo de suíço dará lugar a estacionamento e 
quadra de Showbol


