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Até que enfim...

Independente ganha seu primeiro
título em 25 anos do Integração

Somente na sua vigésima quinta 
participação, desde 1987, nos 
Campeonatos de Suíço de In-

tegração, o Independente conquistou 
seu primeiro título de campeão ao 
vencer o MKar Veículos, nos pênaltes, 
por 4 a 3, após empate em 2 gols no 
tempo regulamentar da decisão.

O certame leva o nome de Ader-
bal Manoel Furtado, o “Deba”, numa 
homenagem ao técnico maior vence-
dor de títulos nessa competição, diri-

gindo a equipe da Aspmi.
Foram 17 títulos de campeão 

nos 25 anos da competição promo-
vida pelo Departamento de Esportes 
da Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Itajaí.

A DECISÃO
No jogo decisivo disputado no 

campo da Associação, Independente e 
M Kar Veículos empataram em dois 
gols, com Alexandre e Cacá marcan-

CONTINUA NA PÁGINA 8
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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

•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.

COMPRAS & SERVIÇOS
Refeições rápidas, 

lanches, sucos, café 
e doces.

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

na José Bonifácio Malburg, 133 - 3248.8996

• 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.

T A B E L A

Com seis equipes

Inicia dia 26 de abril o 1º Campeonato 
Interno de Futebol em Quadra Sintética

Com a participação de seis equipes com 
nomes de clubes europeus - Milan, Real Ma-
drid, Manchester United, Barcelona, Porto 
e Werder Bremen - será iniciado no dia 26 
deste mês, o 1º Campeonato Interno de Fu-
tebol em Quadra Sintética, promovido pelo 
Departamento de Esportes da Aspmi com a 
coordenação de Jackson Pereira, o “Caco”.

As rodadas, num total de oito, inclu-
ída a final, serão disputadas às quintas-fei-
ras com jogos às 19h30min, 20h20min e 

21h10min.
A 1ª rodada no dia 26 terá Milan ver-

sus Real Madrid (19h30min), Manchester 
United x Werder Bremen (20h20min) e 
Barcelona x Porto (21h10min).

A arbitragem será de Nivaldo da Luz 
e o campeonato será disputado em turno 
único, todos jogando contra todos, com 
os quatro primeiros se classificando para as 
semifinais no sistema “mata-mata”, quando 
serão conhecidos os dois finalistas.

Aconteceu entre os dias 12 e 15 de abril a 
primeira Etapa da Copa Brasil Norte Nordeste. 
As disputas ocorreram em Aracaju-SE, no giná-
sio Constâcio Vieira, com a participação de 240 
atletas. Dois atletas da Associação Itajaiense de 
Tênis de Mesa e Fundação Municipal de Esportes 
e Lazer participaram do evento conquistando três 
medalhas.

 O atleta e técnico Edson Luis da Silva ficou 
com o 2º lugar no Rating F Masculino. Suéllen 
Almeida Batista conquistou duas medalhas, o 
terceiro lugar no Rating A Feminino, e ainda o 
2º lugar na categoria Absoluto A Feminino. Com 
esse resultado, Suéllen está na terceira colocação 
no ranking brasileiro. A próxima competição será 
a II Etapa da Liga Leste de Tênis de Mesa, que 
acontece em Indaial, no dia 28 abril.

Mesatenistas conquistam 
medalhas na Copa Brasil 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL  DE ESPORTE E LAZER
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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

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

REUNIÃO DE MAIO

Homenageará associadas Aspami
pela passagem do Dia das Mães

A reunião da Aspami, realizada no dia 4 de abril, 
foi comemorativa à Páscoa, que transcorreu no dia 8.

No encontro entre diretoria e associados, houve a 
troca do local do passeio do dia 13 de abril, que foi trans-
ferido para Antônio Carlos. 

Durante a reunião a diretoria ofereceu uma barra 
de chocolate para os associados presentes, desejando Fe-
liz Páscoa!

Entre os cantos e orações da reunião, estamos pu-
blicando a Oração da Campanha da Fraternidade 2012:

Senhor Deus de amor,
Pai de bondade, nós vos louvamos e agradecemos
pelo dom da vida,
pelo amor com que cuidais de toda a criação.

Vosso Filho Jesus Cristo,
em sua misericórdia, assumiu a cruz dos 
enfermos e de todos os sofredores,
sobre eles derramou a esperança de vida 
em plenitude.
Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.
Guiai a vossa Igreja, para que ela, pela conversão
se faça sempre mais solidária às dores e 
enfermidades do povo, e que a saúde se 
difunda sobre a terra.Amém.

HOMENAGEM 
ÀS MÃES
A reunião de maio, marcada para 2 de maio, será 

em homenagem ao Dia das Mães, a acontecer no dia 13, 
segundo domingo do mês.
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Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

COMPRAS & SERVIÇOS

CONVÊNIO ASPMI EM ATÉ 
6 VEZES SEM ACRÉSCIMO 

PELO CARTÃO SC CARD

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

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

NUNCA FOI TÃO 
FÁCIL CONSTRUIR!

Fabricamos sua porta e janela sob medida!

No Brasil temos 14 Categorias Profissionais de Saúde. O 
Conselho Nacional de Saúde reconhece 14 categorias 
profissionais de saúde de nível superior para fins de atu-

ação no CNS:
1 - assistentes sociais;
2 – biólogos;
3 – biomédicos;
4 – enfermeiros; 
5 – farmacêuticos;
6 - fisioterapeutas;
7 – fonoaudiólogos;
8 – médicos;
9 - médicos veterinários;
10 – nutricionistas;
11 – odontólogos (dentistas);
12 – professores de educação física;
13 – psicólogos; e,
14 - terapeutas ocupacionais (T.O.).

Conheça as 
Especialidades Médicas
Atualmente temos no Brasil 53 especialidades médicas, re-

conhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) e Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM).

Veja abaixo a listagem e um resumo sobre o foco principal 
de atuação de cada uma delas:

• Acupuntura: 
-  método de tratamento chamado complementar de acor-

do com a nova terminologia da Organização Mundial da Saúde 
(OMS)

• Alergia e Imunologia: 
- doenças alérgicas e do sistema imunitário
• Anestesiologia: 
- estudo da dor e anestesia
• Angiologia: 
- doenças do aparelho circulatório
• Cancerologia (oncologia): 
- tumores malignos ou câncer
• Cardiologia: 
- doenças relacionadas com o coração
• Cirurgia Cardiovascular: 
- tratamento cirúrgico de doenças do coração
• Cirurgia da Mão: 
- tratamento cirúrgico das mãos
• Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 
- tratamento cirúrgico de doenças da cabeça e do pescoço
• Cirurgia do Aparelho Digestório: 
- cirurgia dos órgãos do aparelho digestório, como 
esôfago, estômago, fígado e pâncreas
• Cirurgia Geral: 
- engloba todas as áreas cirúrgicas
• Cirurgia Pediátrica: 
- cirurgia geral em crianças
• Cirurgia Plástica:
- tratamento para correção das deformidades, má formação 

ou lesões que comprometem funções dos órgãos através de cirur-

Medicina do Tráfego: 
- manutenção do bem estar físico, psíquico e social do 
ser humano que se desloca, qualquer que seja o 
meio que propicie a sua mobilidade
• Medicina Esportiva: 
- abordagem do atleta de uma forma global e do indivíduo 
em exercício físico, da prevenção ao cuidado de lesões
• Medicina Física e Reabilitação: 
- diagnóstico e terapêutica de diferentes áreas
• Medicina Intensiva: 
- cuidados de pacientes graves com recursos tecnológicos e 
humanos no tratamento de doenças ou complicações
• Medicina Legal:
- aplica os conhecimentos médicos aos interesses da 
Justiça, na elaboração de leis e na adequada caracterização 
dos fenômenos biológicos que possam interessar às 
autoridades no sentido da aplicação das leis
• Medicina Nuclear: 
- estudo imagiológico ou terapia pelo uso 
de radiofármacos
• Medicina Preventiva e Social: 
- atua na prevenção de doenças
• Nefrologia: 
- doenças do rim, como insuficiência renal
Neurocirurgia: 
- atua no tratamento de doenças do sistema nervoso 
central e periférico passíveis de abordagem cirúrgica
• Neurologia: 
- estuda e trata o sistema nervoso
• Nutrologia: 
- distúrbios e doenças do comportamento alimentar
• Oftalmologia: 
- estuda e trata os distúrbios dos olhos
• Ortopedia e Traumatologia: 
-estuda e trata as doenças do sistema locomotor 
e as fraturas
• Otorrinolaringologia: 
- estuda e trata as doenças da orelha, nariz, seios 
paranasais, faringe e laringe
• Patologia: 
- estudo das doenças em geral sob determinados aspectos, 
envolvendo ciência básica e prática clínica
• Patologia Clínica/Medicina laboratorial
• Pediatria: 
- estuda e trata o ser em desenvolvimento (crianças)
Neonatologia: 
- ramo da Pediatria que estuda e cuida dos 
recém-nascidos, do nascimento até os 28 dias de idade
• Pneumologia: 
- estuda e trata o sistema respiratório
• Psiquiatria: 
- transtornos mentais e comportamentais
• Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 
- realização e interpretação de exames de imagem como 
raio-X e Ressonância Magnética
 • Radioterapia: 
- tratamento empregado em várias doenças, especialmente 
o câncer, com uso de um tipo de raio X ou outra forma 
de energia radiante
• Reumatologia: 
- trata das doenças do tecido conjuntivo, articulações 
e doenças autoimunes
• Urologia: 
- estuda e trata os problemas do sistema urinário e 
do sistema reprodutor masculino.

No Brasil como é a estrutura Profissional de saúde
Conheça as Categorias

gia de caráter reparador
• Cirurgia Torácica: 
- cirurgia dos pulmões
• Cirurgia Vascular: 
- tratamento das veias e artérias, através de cirurgia
• Clínica Médica: 
- engloba as áreas não cirurgicas, subdividida em várias 
outras especialidades
• Coloproctologia: 
- problemas do intestino grosso (cólon), doenças 
do reto e ânus
• Dermatologia: 
- pele e suas doenças
• Endocrinologia e Metabologia: 
- tratamento das glândulas
• Endoscopia: 
- estudo dos mecanismo fisiopatológicos, diagnóstico 
e tratamento de enfermidades passíveis de 
abordagem por procedimentos cirúrgicos
• Gastroenterologia: 
- tratamento do aparelho digestivo
• Genética médica: 
- estudo dos genes, células tronco e clonagem humana
• Geriatria: 
- estudo das doenças do idoso
• Ginecologia e Obstetrícia: 
- sistema reprodutor feminino
• Hematologia e Hemoterapia: 
- estudo dos elementos figurados do sangue (hemácias, 
leucócitos, plaquetas) e da produção desses elementos nos 
órgãos hematopoiéticos (medula óssea, baço, linfonódos)
• Homeopatia: 
- prática médica baseada na Lei dos Semelhantes
• Infectologia: 
- estudo das causas e tratamentos de infecções 
(causadas por vírus, bacterias e fungos)
• Mastologia ou Senologia:
- doenças da mama
• Medicina de Família e Comunidade: 
- estuda o indivíduo inserido em contexto familiar 
e comunitário e as doenças co-relacionadas
• Medicina do Trabalho: 
- doenças causadas pelo trabalho ou relacionadas 
ao trabalho
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Ewerson Luís Gama

Construção de ponte, elevado e via
portuária devem melhorar o trânsito

Ewerson Luís Gama, funcionário de carreira de 10 
de agosto de 2009, tendo sido também chefe do 
Gap (Grupo de Apoio Preventivo) e Diretor de 

Fiscalização e Controle de Trânsito durante 13 meses, 
é, desde 5 de abril, o novo Diretor da Codetran (Coor-
denadoria Técnica de Trânsito), em substituição a José 
Alvercino Ferreira, que deixou o cargo para se candidatar 
a vereador nas eleições de outubro.

Ele participou de diversos estudos de implantação 
de reajustes e melhoramentos introduzidos no trânsito 
da cidade pelo seu antecessor.

Sobre os problemas que existem e devem ser sana-
dos para melhorar o trânsito da cidade, favorecendo seu 
fluxo e tornando-o mais seguro e humano, ele cita o que 
deveria ser feito:

- Quando estiver concluída a ponte ligando os bair-
ros Dom Bosco e Cidade Nova, construído o elevado e 
concluída a Via Portuária, aí sim teremos condições de 
melhorar significativamente o trânsito de Itajaí - afirma 
Ewerson Luís.

Uma das primeiras medidas do novo dirigente foi a 
admissão de 30 novos Agentes de Trânsito, concursados, 
os quais, após um treinamento de duas semanas, já estão 
orientando os motoristas nas ruas centrais e adjacentes 

de Itajaí.
Paralelamente a isso, a Codetran está realizando o 

trabalho de substituição de antigos semáforos por outros 
mais ágeis e modernos, além de estar ampliando a zona 
azul de estacionamento da Sete de Setembro, no trecho 
entre as ruas Nereu Ramos e Laguna, abrindo mais um 
bom número de vagas.

O Coordenador mostra que o número de veículos 
novos que entram mensalmente em circulação, princi-
palmente motos e automóveis - até março eram 124.895 
- apresentam um aumento significativo, em média de 
15% ao mês.

- Hoje em dia com a facilidade em parcelar a com-
pra de automóvel em até 70 meses e motos em 48 ou 
mais, a cidade já não comporta esse aumento, recebendo 
em média, 1.700 novos veículos mês -, esclarece.

Como a Codetran não tem condições, pela própria 
topografia da cidade, sem muitas vias mais largas e espa-
çosas, o jeito é orientar os motoristas e motociclistas para 
respeitar as normas de trânsito.

Quanto a veículos, especialmente motos em circu-
lação, estas apresentam o maior número de irregulari-
dades como a falta de habilitação do condutor, falta de 
carteira de motorista e ainda documentação atrasada.

Ewerson Luís Gama deixa aqui o seu recado para 
os motoristas que circulam no centro e outros locais de 
Itajaí: “por favor, acima de tudo respeitem o pedestre, 
e também não esqueçam de observar as leis de trânsito”.

www.semasaitajai.com.br 0800 645 0195

Semasa, água com qualidade para todos.

Nova Estação
de Tratamento

O Semasa investiu 30 milhões de reais em obras de tratamento e distribuição de água 
em Itajaí. As obras dobraram a capacidade de abastecimento que passou de 600 para 
1200 litros por segundo. Além da nova ETA, foram instaladas bombas de alta pressão, 
adutoras e dois novos reservatórios, que ampliaram a capacidade de armazenamento 

para 20 milhões de litros. São obras importantes como estas que garantem que não 
faltará mais água em Itajaí e deixam a cidade preparada para o futuro.

Itajaí sem falta de água
e preparada para o futuro.

Nova ETA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL  DE ESPORTE E LAZER

A equipe de Atletismo da Associa-
ção Comunidade do Atletismo / Marcelo 
Sports / Fundação Municipal de Espor-
te e Lazer, representou muito bem a ci-
dade de Itajaí no Campeonato Estadual 
de Atletismo Pré-Mirim realizado este 
final de semana em Itajaí, conquistando 
o troféu de vice-campeão geral no naipe 
masculino, com um total de 10 medalhas 
obtidas, sendo duas de ouro, seis de prata 
e duas de bronze.

Para os treinadores Eder Calixto 
Gonçalves e Anderson Fagundes Ferrei-
ra, que trabalham com as escolinhas, a 
equipe atingiu a expectativa obtendo um 
excelente resultado. As escolinhas são de-
senvolvidas todas as segundas, quartas e 
sextas feiras no período da tarde das 14 
horas às 15h30 e nas terças, quintas e sex-
tas-feiras das 08h30 às 10 horas. As aulas 
são totalmente gratuitas e estão abertas à 
participação dos jovens da comunidade.

Além do Estadual Pré-Mirim, a 
equipe de rendimento participou da 
Corrida e Caminhada Volvo Ocean Race 
realizada em Itajaí. E nesta competição, 

os destaques foram: Jean Carlos da Silva 
2º colocado no Geral Masculino, Janaí-
na Graziela da Costa Moser, 3ª colocada 
geral no feminino e Joice Maciel 4ª co-
locada. Outros atletas da equipe também 
subiram ao pódio, como Luciano Cruz 1º 
lugar e Falckner D. Alves 3º lugar na ca-
tegoria até 19 anos; Eder G. Calixto, 4º 
lugar categoria até 30 anos; e Manoel da 
Costa, 3º lugar na categoria até 55 anos.

Outro importante resultado ocorreu 
na Copa Brasil de Provas Combinadas, 
realizada na cidade de Campinas, em São 
Paulo. Nossa equipe foi representada pelo 
atleta Mario Alves da Silva Neto, que ob-
teve a quarta colocação no decatlo adulto 
do Brasil. O atleta obteve também índice 
para participar do Troféu Brasil de Atle-
tismo, competição mais importante do 
país.

A equipe é patrocinada pelas das Lo-
jas Marcelo Sports e da Fundação Muni-
cipal de Esporte e Lazer, além do apoio da 
Nossa Forma e Restaurante Verde Vale, 
que oferecem o suporte necessário para a 
modalidade de atletismo em Itajaí.

As atletas Valéria Kumizaki e Nata-
lia Brozulatto, da Fundação Municipal de 
Esporte e Lazer de Itajaí, representando a 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVA-
LI), conquistaram o ouro no Campeona-
to Brasileiro de Lutas pela Liga de Des-
porto Universitário. O evento aconteceu 
domingo (15) em São Paulo.

Valéria Kumizaki levou a medalha 
de ouro na categoria shiai-kumite indi-
vidual feminino até 55kg, e Natalia Bro-
zulatto foi ouro na categoria shiai-kumite 
individual feminino até 68kg.

Já na categoria shiai-kumite equipe 

feminino, o técnico Eurico Schopchaki, 
mesmo com a equipe formada por apenas 
duas atletas, Valéria e Natália, o resultado 
também foi a medalha de ouro. A con-
quista é ainda mais expressiva se conside-
rado que as equipes podem ser compostas 
por até quatro atletas.

O objetivo da participação no even-
to é o Campeonato Mundial Universitá-
rio, a ser realizado entre os dias 12 a 15 
de julho em Bratislava, na Eslováquia. As 
atletas aguardam definições da Confede-
ração Brasileira de Desporto Universitá-
rio (CBDU) para o mundial.

Brasileiro Universitário de 
Karatê: Itajaí conquista ouro

ASPI Surfuturo Groms 2012 
Mateus Herdy arrasa na 

Atalaia e fatura duas categorias
Terminou na tarde de domingo 

(15), na Praia da Atalaia, em Itajaí, a 1ª 
etapa do circuito ASPI Surfuturo Groms 
2012. Com show de surfe dos atletas, o 

evento teve lotação máxima de inscritos, 
75 atletas divididos em cinco categorias: 
Espumeiro sub-10, Infantil sub-12, Ini-
ciantes sub-14, Mirim sub-16 e Feminino 

sub-16.
Em ondas de meio metro e formação 

prejudicada pelo vento maral na hora das 
finais, quem se destacou foi a jovem pro-
messa Mateus Herdy, que faturou duas 
categorias, Infantil e Iniciantes e largou 
na frente na corrida pelo título da tempo-
rada. Tainá Hinckel venceu a Feminino, 
Walley Guimarães surfando como gente 

grande foi o vencedor na Espumeiro e 
Yago Dora apresentou seu arsenal aéreo e 
comandou as ações na Mirim.

Após a cerimonia de premiação, as 
famílias e atletas foram recepcionados no 
Bar do Kao para a tradicional festinha 
com bolos, doces e Gomes da Costa Kids. 
A próxima etapa da competição está mar-
cada para junho na Praia Brava.

Atletismo de Itajaí 
Bons resultados em três competições

COMPRAS & SERVIÇOS



As praias da Atalaia, Cabeçudas, Brava e dos Amo-
res foram alvo de um mutirão de limpeza na 
manhã de sábado (14). A ação fez parte da pro-

gramação de sustentabilidade da Regata Volta ao Mun-
do. O Keep the Oceans Clean é realizado em todas as 
paradas da regata e todo o lixo retirado da praia e do 
mar vira obra de arte. “Em Itajaí pretendemos construir 
uma tainha com o lixo recolhido, semelhante aos outros 
peixes que estão expostos na Vila da Regata” explica o 
artista responsável pelo projeto Skeleton Sea, João Parri-
nha. Quem quiser ajudar na confecção desta obra de arte 
pode participar a partir de amanhã de workshop das 15h 
às 20h ao lado do píer. 

Na praia de Cabeçudas, mergulhadores fizeram 

a limpeza do mar. Com o auxílio de lanchas, Jet Sky e 
pranchas o lixo foi recolhido da água. “Costumamos en-
contrar de tudo durante os mergulhos: sacola plástica, 
garrafa de vidro e PET, latinhas, pneu” conta o mergu-
lhador Pedro Marques que veio de Penha ajudar na ação. 
Lixo que causa muitos danos à vida marinha ressalta 
Hugo Malagoli, diretor da ONG Sea Shepherd de Santa 
Catarina. 

Além da comunidade, cerca de 50 pessoas da equi-
pe organizadora da Volvo Ocean Race participaram do 
mutirão. O local escolhido por eles foi a praia Brava, no 
Canto do Morcego. “A maneira com que os itajaienses 
acolheram a Regata Volta ao Mundo nos encantou. Por 
isso, não poderíamos ficar de fora desta ação, como for-

ma de retribuição ao carinho que estamos recebendo” 
fala o CEO da Volvo Ocean Race, Knut Fross. Esta foi 
a etapa em que o mutirão de limpeza reuniu mais inte-
grantes da VOR, garante o Coordenador do Itajaí Stopo-
ver Sustentável, Glenn Suba. “Em nenhuma outra etapa 
do Keep the Oceans Clean atraiu tantos participantes da 
organização. Estamos muito felizes com o resultado e a 
participação de toda a população” fala.

Todo o material recolhido será levado para a Vila da 
Regata, no stand montado aos fundos do Centreventos 
para a separação e contagem do lixo. Lá o artista João 
Parrinha fará uma seleção do que pode contribuir para a 
confecção da obra de arte e o restante terá a destinação 
correta. 
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Cerca de 200 pessoas participam 
de mutirão de limpeza das praias

ESPECIAL VOLVO OCEAN RACE

Ação envolveu comunidade e organizadores da Regata Volta ao Mundo

Associação Náutica de Itajaí ganha nova estrutura
A ANI, organização sem fins lucrativos ligada à navegação, inaugurou 

 sua nova sede na Avenida Ministro Victor Konder (Beira Rio).
A Associação Náutica de Itajaí (ANI), organiza-

ção sem fins lucrativos ligada à navegação, inaugurou 
no dia 2 de abril, sua nova sede na Avenida Ministro 
Victor Konder (Beira Rio). A estrutura é formada por 
dois contêineres de 40 pés que serão usados como 
salas de aula, área de apoio administrativo e infra-
estrutura básica, como banheiros com duchas, além 
de atracadouro flutuante com 70 metros quadrados 
e deck.

 Atualmente, a ONG recebe crianças de escolas 
municipais de dez a 15 anos de idade e ensina a eles, 
tanto na teoria como na prática, modalidades como 
remo e vela ao longo de um ano. A pouca infraestru-
tura até então existente não permitia aulas em condi-
ções climáticas adversas. Realidade que muda com a 
nova sede, doada pela Autoridade Portuária de Itajaí e 
patrocinadores locais.

 Além da nova estrutura coberta, a ANI recebeu 
do Comitê Central Organizador da Etapa Itajaí da 
Volvo Ocean Race. “Esse é um passo à frente, pois já 
trabalhamos com 5 mil crianças e perderam-se muitos 
talentos. Elas voltavam para casa e até abandonavam 
o esporte, porque é difícil se manter na vela”, explica 
o presidente da ANI, Cláudio Copello. O foco da ins-
tituição é dar uma “educação diferenciada” a jovens 
de 18 escolas da rede municipal da cidade.

 “Já ensinamos matemática, geografia, regras de 
vela e questões ambientais aos jovens, e agora vamos 
treiná-los especificamente para as competições. Nosso 
sonho é manter a tradição de Itajaí e ter um velejador 
saindo daqui para competir, quem sabe, na Olimpía-
da do Rio, em 2016. Afinal, essa é a modalidade que 
mais trouxe medalhas olímpicas ao Brasil”, comple-
menta Copello.
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do para os campeões e Zico e Venício para os vice 
campeões.

TRÊS PRIMEIROS
A classificação final do 25º Integração 2012 

teve o Independente como campeão, o M Kar Veí-
culos, vice, e a Aspmi em terceiro lugar.

Sérgio, do Vitória, com 11 gols, foi o artilheiro 
da competição, e Fábio, goleiro do M Kar Veículos, 
com 17 gols sofridos, o menos vazado, com ambos 
recebendo troféus.

Nivaldo da Luz, com boa arbitragem, foi o ár-
bitro da decisão.

Foram conferidos troféus ao campeão, vice e 
ao terceiro classificado.

Os jogadores dessas equipes receberam, respec-
tivamente, medalhas de ouro, prata e bronze.

Fábio, do M Kar 
Veículos, foi o goleiro 

menos vazado
Nivaldo da Luz foi o 

árbitro da decisão

CONTINUAÇÃO DA CAPA


