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13ª Olimpíada

Durante dez dias 300
atletas lutando pela
glória olímpica

C

om a participação de cerca de
300 competidores disputando onze modalidades esportiva-recreativas – divididos em quatro
equipes nos naipes masculino e feminino – Educação, Funasa, Obraspmi e
Equipaço – será disputada de 1º a 10
de agosto a 13ª Olimpíada do Servidor
Público Municipal (desde 2009 Olimpíada da Família), vitoriosa promoção
anual do Departamento de Esportes da
Aspmi.
O evento conta com o patrocínio
do Banco Santander, Capemisa Vida e
Previdência, Mannes Corretora de Seguros e FML (Fundação Municipal de
Esportes).
Desde que foi permitida a participação dos cônjuges e seus dependentes, aumentou o interesse das torcidas
em apoiarem as suas equipes.
No naipe masculino serão disputadas as 11 modalidades (Bocha,
Canastra, Dominó, Futebol Suíço, General, Pebolim, Sinuca, Tênis de Mesa,
Truco, Voleibol e Xadrez), enquanto
no feminino em 9 (Bocha, Canastra,
Dominó, General, Pebolim, Sinuca,
Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez).

ABERTURA

A solenidade de abertura está

marcada para às 19h30min do dia 1º
de agosto com a presença de autoridades, na quadra de futebol Sintético
ou no salão da sede social, em caso de
chuva.
Atletas, técnicos e dirigentes farão o desfile de abertura, seguido da
tradicional Gincana entre os competidores, valendo pontos para a classificação geral.
Durante o baile de encerramento
no dia 10, será eleita a Rainha e Princesas da 13ª Olimpíada da Família Aspemiana.
Na mesma oportunidade haverá
a solenidade de premiação das equipes
e atletas laureados nos três primeiros
lugares.
A Educação estará lutando pelo
Hexa, enquanto a Funasa tentará obter
o Penta.

COORDENADORES

A Secretaria de Educação tem
como coordenador o professor Cristian (3249.3300), a Funasa os coordenadores Kelinton e Edmilson
(9919.3196/9992.2620), a Equipaço tem Sisóstris (9987.8886), Abílio (9992.7441) e Écio (8426.4094
(Codetran), e a Obraspmi Jackson
(3341.4900) e Giovane (8493.1861).

Funasa sagrou-se campeã em 2011
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Shows nacionais são as grandes
atrações da 30ª Festa do Colono

F

eira de Artesanato, Exposição da
Cultura Colonial, Parque de Diversões, Voo Panorâmico, Show Pirotécnico, Apresentações Culturais, Bailes
e Shows, e muito mais! Atrações para o
público de todas as idades, alegria, boa
comida e, acima de tudo, o resgate das
origens com a valorização do homem do
campo.
Tudo isso e muito mais compõem
a 30ª Festa Nacional do Colono, evento
que ocorre de 25 a 29 de julho no Parque
Municipal do Agricultor Gilmar Graf, na
comunidade rural da Baía, em Itajaí.
A entrada na Festa e todos os shows nacionais são gratuitos. Será cobrado
apenas estacionamento: R$ 5,00 (moto) e
R$10,00 (carro).

Shows
nacionais

A exemplo dos anos anteriores, a
30ª Festa Nacional do Colono apresenta
ao público shows nacionais de peso no cenário da música.
A programação começa na sexta-feira (27), às 21 horas, com Show Nacional

da dupla Gian e Giovani (Palco Principal).
No sábado (28), às 21h30, tem show com
Papas da Língua (Palco Principal) e, logo
mais, às 23 horas, com Dani e Rafa (Palco
Principal). Para finalizar a agenda, no domingo (29), tem show sertanejo com João
Neto e Frederico (Palco Principal).

Você sabia?

A área rural de Itajaí corresponde a
242,76 Km², 75% de todo o território
do município. Estima-se que a população
rural itajaiense atinja 8% dos habitantes. Esta população está dividida em 18
comunidades: Arraial dos Cunhas, Baia,
Brilhante I, Brilhante II, Canhanduba,
Campeche, Espinheiros, Espinheirinhos,
Itaipava, Km 12, Laranjeiras, Limoeiro,
Rio do Meio, Rio Novo, Paciência, Salseiros, São Roque e Volta de Cima.
Estas comunidades têm representações através de lideranças, que em conjunto com o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e a Secretaria
Municipal de Agricultura e do Desenvolvimento Rural, têm decidido os rumos da
política agrícola do município.
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Festa Junina e Festival de Dança
movimentaram associados em julho

Fotos do passeio: Gilda Reiser

ASPAMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ

O mês de julho está sendo com várias atividades das associadas (os)
da Aspami.
No dia 4, na reunião mensal da diretoria, foi realizada a já tradicional
Festa Junina com cantos, declamações, danças e distribuição de doces e
guloseimas. No dia 18 foi realizado um passeio de ônibus para assistir a
abertura do Festival de Dança de Joinville, com retorno na mesma noite.
No mês de agosto, além da reunião normal, será realizado um Dia de
Pirão com Linguiça.

COMPRAS & SERVIÇOS

RESTAURANTE BELLÉ
O melhor Buffet de comida por quilo de Itajaí

Aberto somente para almoço de segunda à sábado das 11 às 14h15min
Av. Sete de Setembro, 1.307, defronte ao Terminal de ônibus Coletivo
Itajaí - 3348.3446
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Balcão de Empregos Móvel da
SEDEER atende no CRAS do Imaruí
Programa busca facilitar acesso da comunidade
a vagas no mercado de trabalho
Jonnes David
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Boxe Chinês na Aspmi

Na segunda quinzena de novembro, a equipe Reis Fight Team irá ministrar aulas de Boxe Chinês (Sandá) na
Aspmi, com o professor Rodrigo Reis,
formado pela Confederação Brasileira
de Kung-Fu Wushu (CBKW), atleta da
Seleção Brasileira de Kung-Fu Wushu
(CBKW), convocado nos anos de 2009,
2010 e 2011.

Objetivos

Disciplina, condicionamento físico muscular e cardiovascular, alto rendimento, coordenação motora, defesa
pessoal.

Títulos

- 2008: Campeão Catarinense –
Florianópolis/SC
Campeão Gaúcho – Porto Alegre/
RS

Vice-campeão brasileiro – Curitiba/PR
- 2009: Campeão Sulamericano –
Viña Del Mar/Chile
- 2010: Campeão Brasileiro – São
José dos Campos/SP
- 2011: Bi-Campeão Brasileiro –
Brasília/DF

Horários para 2012
• Segundas, quintas e
sextas: 21h e 22h

Valores

O valor da mensalidade para os associados da Aspmi e seus dependentes é
de R$ 25,00, para os externos é de R$
40,00.
Informações: (47)9914.6194 ou
pelo e-mail ro_reisplasticos@hotmail.
com com o professor Rodrigo.

Ronaldo Silva Jr

O Balcão de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Renda (Sedeer), realizou a 2ª edição das atividades
do Projeto Balcão de Empregos Móvel
(BEM). Com isso, a estrutura do Balcão de Empregos estará à disposição da
comunidades no CRAS Imaruí (moradores dos bairros Imaruí, Cordeiros,
Murta, Salseiros, Espinheiros, São Roque, Portal 1, 2 e 3) para atender, orientar e encaminhar os interessados para as
oportunidades de emprego existentes no
município.
O Projeto BEM visa facilitar o
acesso ao serviço do Balcão de Empregos nas comunidades com maior vulnerabilidade sócio econômica, através
da inserção de pessoas no mercado de
trabalho. Desta forma, a oportunidade
de superação da situação de desemprego
e ausência de renda promoverão maior
autonomia e emancipação das famílias.
O programa disponibiliza mais de
300 vagas para candidatos nos setores
operacionais, administrativos, estagiá-

rios, técnicos e trabalhos domésticos,
além de jovens em busca do primeiro
emprego. Para se cadastrar, basta levar o
documento de identidade e CPF.
Todos os estabelecimentos públicos, associações de moradores e outras
organizações interessadas, poderão solicitar a presença do Balcão de Empregos
Móvel. A única exigência é que o órgão
ou entidade possa oferecer um espaço
adequado para o desenvolvimento da
atividade, com acesso à internet e mediante prévio agendamento.
Além disso, o Balcão de Empregos
informa aos empresários do município
que o serviço pré triagem e encaminhamento de mão de obra está a disposição
para divulgar as vagas existentes.
Agendamentos, divulgação de vagas e maiores informações podem ser
obtidos diretamente no setor de Serviço
Social do Balcão de Empregos, situado
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
(Rua Felipe Reiser, nº 48, Bairro São
João) ou pelo telefone (47) 3246-1190.

COMPRAS & SERVIÇOS

Complexo Portuário do Itajaí
ultrapassa a marca de 1 milhão
de TEUs nos últimos 12 meses
Números foram divulgados no CAP nesta sexta-feira
No período compreendido entre
junho de 2011 e junho deste ano o
Complexo Portuário do Itajaí operou
mais de 1 milhão de TEUs (Twentyfoot Equivalent Unit – unidade internacional equivalente a um contêiner
de 20 pés).Passaram pelo Porto de Itajaí e demais terminais que compõem
o Complexo 1,08 milhão de TEUs,
mantendo-se um equilíbrio em relação
ao período maio/2011 a maio/2012,
quando foram movimentados praticamente os mesmos volumes.
Em 2012, de janeiro a junho,
o Complexo do Itajaí movimentou
490,93 mil TEUs, com 4,81 milhões
de toneladas. A movimentação registrada no primeiro semestre de 2012
apresentou um moderado crescimento
com relação ao igual período do ano
passado, quando passaram pelo complexo 481,83 mil TEUs, com4,53 milhões de toneladas.
“Com os avanços verificados,
mesmo que moderados, ainda mante-

mos nossa meta de chegarmos ao final
do ano com 1 milhão de TEUs operados, somente no ano de 2012, uma
vez que continuamos em ritmo crescente, enquanto muitos outros portos
brasileiros já apresentam decréscimo
em suas operações com cargas conteinerizadas”, explica o superintendente
do Porto de Itajaí, Antonio Ayres dos
Santos Júnior.
Com relação ao fluxo das cargas,
a s importações e exportações estão
equilibradas, o que indica que a valorização da moeda norte-americana ainda
não impactou, nem positiva, nem negativamente nas operações portuária
do Complexo do Itajaí. Impacto que
poderá ocorrer no segundo semestre,
com crescimento nos embarques e retração nas importações.
Os números foram divulgados
durante a reunião ordinária do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) de
Itajaí, realizada nesta sexta-feira, 13 de
julho.
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Museu preserva a história sócio
econômica e política de Itajaí
O

Palácio Marcos Konder, construído em 1925, é um importante patrimônio que abrigou
por décadas a Prefeitura, o Fórum e a
Câmara de Vereadores, sendo palco das
principais decisões políticas de nossa
cidade. Desde 1982 o Palácio abriga o
Museu Histórico de Itajaí, que atualmente possui seis grandes coleções, somando
cerca de 10 mil peças em seu acervo e que
em tempos são levadas à mostra aos visitantes e alunos, gratuitamente por meio
de exposições de média e longa duração.
O objetivo é preservar e apresentar toda
a dimensão socioeconômica e política da
cidade.

Itajaí em
três tempos
“O atual museu é dinâmico, é vivo,
ele respira e dialoga com a sociedade”,
salienta Agê Pinheiro, diretor do Museu
Histórico de Itajaí. Prova desta afirmação, é a exposição permanente “Itajaí em
Três Tempos”, que nos faz mergulhar na
história da cidade, passando pelos colonizadores e toda a estrutura que consolidou
o nosso município, como o comércio, a
comunicação, o porto, a educação, a religião, a saúde, etc. A mostra traz ainda um
documentário sobre as cheias no Vale do
Itajaí desde o século 19 até a atualidade,
e aborda a relação do Rio e as resistências
humanas.

Poesia e economia
O Museu traz ainda outras exposições intermediárias como a “Sala do
Poeta”, que fala da vida e obra de Marcos José Konder Reis, “Itajaí no Ciclo da
Madeira”, sobre as ferramentas utilizadas
em madeireiras quando Itajaí era cenário
econômico de processamento e distribuição deste bem, além de vídeo documentário de imagens da Estrada de Ferro Santa Catarina - EFSC (que fazia a ligação do
Vale do Itajaí ao nosso porto exportador)

e réplica da Locomotiva nº 109, que muito cruzou os trilhos onde é atualmente a
Avenida Contorno Sul.

Relações
de Poder
Já no subsolo há outra exposição
aberta para visitação. Intitulada “Relações
de Poder na Economia Itajaiense”, a mostra aborda, através de bustos dos colonizadores, moedas e cédulas de várias épocas,
além de armas de fogo do século passado,
a relação com a nossa atualidade, onde a
manutenção do poder é feita diariamente,
seja através de carros-fortes nos bancos,
seja de um impasse entre trabalhadores e
patrões através de greves.

Espaço Republicano
No andar superior está em exibição

a mostra “Espaço Republicano”, com referências a importantes vultos da política
republicana local do século XX, acordos
comerciais com outros países, e o Salão
Nobre, onde aconteciam as aquecidas
reuniões dos Três Poderes daquele período; a primeira urna de votação da cidade; a primeira bandeira; a cadeira do réu
utilizada pelo fórum, entre tantas outras
descobertas.
O Museu Histórico de Itajaí atende ainda, pelo seu setor de educação patrimonial, alunos e professores da rede
pública e particular de ensino, com programas e metodologias específicas para o
Ensino Fundamental. “Mais que visitar o
Museu é oportunidade ímpar de conhecer
um pouco mais sobre a história de nossa
cidade, que tanto nos orgulha e que tanto
nos surpreende”, finaliza Agê Pinheiro.

Horários de visitação
• Terça a sexta feira
das 8 às 18 horas
• Sábado das 9
às 13 horas
• Domingo das
13 às 17 horas.
Informações:
(47) 3348.1335

COMPRAS & SERVIÇOS
NUNCA FOI TÃO
FÁCIL CONSTRUIR!

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

Fabricamos sua porta e janela sob medida!
Loja 1 - Av. Otávio Cesário Pereira, 146 | São Vicente | Itajaí - 3248.3642
Loja 2 - Av. Nilo Bittencourt, 420 | São Vicente | Itajaí - 3248.2373

CONVÊNIO ASPMI EM ATÉ
6 VEZES SEM ACRÉSCIMO
PELO CARTÃO SC CARD

www.tanako.com.br
tanako@tanako.com.br
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Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura

Semasa dá importantes dicas

Diretoria ASPMI solicita
atualização de cadastros
A diretoria da Aspmi solicita aos
seus associados para que atualizem seus
endereços residenciais, a fim de receberem regularmente o malote com o
extrato das despesas mensais e o Informativo Aspmi.
Está acontecendo que a empresa
responsável pela entrega tem encontrado dificuldades, muitas vezes, de localizar a numeração das casas, principalmente as localizadas em servidões ou
nos fundos da residência frontal.

:: Leia sua fatura com atenção

Veja se há débitos pendentes de meses anteriores. Os débitos aparecem em sua fatura. Evite
aborrecimentos com a suspensão do fornecimento de água. Regularize sua situação junto o
SEMASA.

:: Cuidando do seu jardim

Ao regar o seu jardim procure não usar água potável, mas reusar a água que se tenha usado
para outros fins. É melhor regar ao entardecer e usar somente a água necessária, assim a terra
absorverá a água e não haverá muita evaporação. Redesenhar os jardins com plantas que
requeiram pouca água.

:: Economize água ao lavar suas roupas

Lavar a roupa numa lavadora com capacidade para 5 quilos gasta 135 litros de água. Melhor
seria ter o mesmo procedimento que com a lavadora de louças: só usar a máquina quando
estiver com sua capacidade total.

:: Escovar os dentes

6

Para isso, solicita o comparecimento na secretaria, das 8 às 18 horas
sem interrupção, a fim de regularizarem
o seu endereço para que continuem recebendo normalmente o malote mensal.
Atualmente cerca de 3.800 beneficiados Aspmi devem receber regularmente o extrato de despesas e o Jornal
da Associação.
Qualquer dúvida, ligar para
3341.4900.

Escolinha Marcílio-Aspmi com
horários de treinos alterados
A Escolinha de Futebol do Marcílio Dias, conveniada Aspmi, está funcionando com horários de treinamentos alterados em quatro categorias: Fraldinha
com treinos às quartas e sextas-feiras das 14 às 15h30min. A categoria Pré Mirim,
também às quartas e sextas-feiras das 15h30min e às 17 horas. Às 3ªs e 5ªs feiras
das 14 às 17 horas dos Infantis. Inscrições com Raquel pelo 9911.2587

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Taekwondo de Itajaí mais uma
vez no destaque estadual

Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta 12 litros de água. Caso você
more em um apartamento, essa quantidade pode subir para 80 litros.
Mas, se você fechar a torneira enquanto escova os dentes, vais gastar somente 1 litro de água.

:: Vaso sanitário

Bacia sanitária com válvula com o tempo de acionamento de 6 segundos gasta 10 litros
de água. Quando a válvula está defeituosa, pode chegar a gastar até 30 litros. Por isso, faça
manutenção periódica. Economize para não faltar. Um vaso sanitário pode consumir até
40% da água de uso doméstico. Racionalize o uso da descarga, regule periodicamente a
válvula de descarga.

:: Lavação de carros

São gastos de 215 a 560 litros de água para se lavar o carro com a mangueira aberta durante
meia hora. Se você trocar a mangueira pelo balde, esse volume pode diminuir para 40 litros.
Economizando não vai faltar.

:: Economize água ao fazer a barba

Ao fazer a barba em 5 minutos, com a torneira meio aberta, pode-se chegar a gastar até 12
litros de água. Muita água seria economizada usando-se a pia do mesmo jeito para lavar as
mãos: fazendo um tanquinho do lavatório. Assim, o gasto de água para fazer a barba cai para
2 litros.

:: Economize para não faltar

Você sabia que uma torneira com um filete de 1mm desperdiça, em média, 2.088 litros de
água por dia ou 62.640 litros por mês? Conserte sua torneira.

:: Como fazer para lavar sua caixa d’água

1. Esvaziar a caixa d’água, fechando o registro de entrada de água e abrindo as torneiras e os
chuveiros;
2. Lavar a caixa d’água esfregando bem as paredes e o fundo com um pano ou esponja (não
utilizar escovas)
3. Encher a caixa d’água com água limpa;
4. Adicionar 1 litro de água sanitária (alvejante) para cada 1000 litros de água na caixa;
5. Aguardar 2 (duas) horas e esvaziar novamente a caixa, esta água fará a limpeza e desinfecção
dos canos.
6. Encher novamente a caixa.

Seis atletas de Itajaí, na categoria
máster foram convocados para a seleção catarinense de taekwondo. Neste
final de semana a delegação itajaiense
irá participar do treino da seleção, que
acontecerá na cidade de São Bento do
Sul.
Itajaí já tem atletas na seleção
olímpica do Brasil, na seleção estadual
em todas as categorias e agora também
na categoria master. De acordo com o
treinador Leonir de Oliveira isso mostra a força que o taekwondo itajaiense
tem no Brasil, que esse esporte cresce a

cada dia no município de Itajaí, tanto
no alto rendimento quando nos projetos sociais.
Itajaí vai receber nos dias 25 e 26
de agosto o maior evento de taekwondo
do sul do Brasil: “Mega Open Internacional Championship”, que acontecerá
no ginásio do colégio são José. São 10
estados, 5 países, 1000 atletas, 60 delegações estarão visitando nossa cidade. O
evento será aberto à comunidade, para
que os itajaienses possam prestigiar um
esporte como o Taekwondo, que está
há 16 anos presente no município.
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Bula

O Papel do
Assistente Social
no âmbito da
Coordenadoria de
Perícia Médica e
Saúde Ocupacional
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Futsal masculino de Itajaí conquista
dois importantes títulos
Equipe é campeã invicta do microrregional
da Olesc e vence a Copa Catarinense

*Karyne Verginia Franchin
Embora seja aparentemente simples
explicar uma profissão remetendo-se a legislação que a rege, como o Serviço Social
que tem suas atribuições definidas na Lei
nº 8.662/93, norteadas por seu Código
de Ética, explanar sobre seus papéis não
constitui tarefa fácil, uma vez que suas
ações modificam-se a cada evolução da
sociedade.
Atualmente o Serviço Social vem
sendo definido como uma ponte entre
a sociedade civil e os benefícios sociais
ofertados pelo Estado, mas a expressão
Serviço Social não se resume somente a
isso, ela se encontra nos fazeres profissionais, em uma complexidade de ações praticadas por Assistentes Sociais habilitados
para desenvolvê-las.
Dentro do contexto das ações norteadas pela Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, criada em 17 de
dezembro de 2010 pela lei complementar
nº 180, apresenta-se como figura importante o Assistente Social o qual busca
reconhecer fatores de riscos psicossociais
presentes nos ambientes de trabalho, bem
como avaliação sócio-laboral para investigar e elencar pontos importantes sobre
a relação saúde-trabalhador e a relação
servidor-chefia-espaço de trabalho, buscando identificar e desenvolver ações de
prevenção, mediação e elevação da saúde
do servidor.
A mediação e a orientação são duas
importantes ações desempenhadas pelo
Assistente Social dentro da CPMSO,
buscando sinalizar aos servidores e chefias
sobre os riscos psicossociais interligados
ao processo de trabalho conflituoso, neste
sentido visa implantar estratégias de prevenção desses conflitos. Neste contexto
atua incentivando o uso do diálogo, assertividade, cooperação e empatia sinalizando quanto ao fato de que o servidor deve
responsabilizar-se perante as ações que
empreendem, pois a fuga ou o confronto
são apontados como condutas pouco re-

comendáveis e altamente desagregadoras.
Compete ainda ao Assistente Social, orientar, encaminhar e acompanhar
os servidores públicos municipais de Itajaí em Licenças previstas na lei complementar nº 180, bem como, ao acesso a
entidades governamentais e não-governamentais referentes a realização de terapias
alternativas, atividades físicas e demais
ações pertinentes ao desempenho da função dentro da expectativa de ampliação
da qualidade de vida do servidor.
Atendimentos do Assistente Social
dentro da CPMSO previstos na lei complementar nº 180/2010 e Lei ordinária
nº 5508/2010:
• Licença por Motivo de Doença
em Pessoa da Família;
• Movimentação Temporária;
• Readaptação Funcional;
• Redução de Parte
da Jornada de Trabalho;
Tais ações são realizadas através de
visitas domiciliares, aos locais de trabalho para contato com as chefias imediatas, departamentos pessoais, emissão de
relatórios e parecer social. Para tal, foi
desenvolvido instrumento de coleta de
dados específico para cada demanda visando, ainda, a tabulação de dados para
subsidiar ações visando à melhora das relações de trabalho, do ambiente em que
os servidores estão inseridos e finalmente,
promover uma saúde laboral com maior
qualidade.
Finalizamos colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas, informações
e orientações pelo telefone da CPMSO
3348-7313 ou pelo e-mail: duvidapericiamedica@itajai.sc.gov.br
*Assistente Social
CRESS 4238 – 12ª Região
Coordenadoria de Perícia Médica e
Saúde Ocupacional

Equipe de cinco
profissionais com a
coordenação de Shirlei
Imianowski CRO 5868
• Periodontia (problemas de gengiva) • Cirurgia oral menor
• Próteses • Ortodontia (Aparelhos) • Endodontia (Tratamento de
canal) • Dentística (Restauração Estética e Clareamento) • Implantes

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

Depois de conquistar o título de
campeã invicta da fase microrregional
da OLESC, na cidade de Navegantes, a
equipe masculina da Fundação Municipal
de Esportes e Lazer de Itajaí conquistou a
Copa Catarinense de Futsal Sub-17. Tendo a melhor campanha da Copa Catarinense a equipe de Itajaí decidiu o título
em casa frente ao AVAI/FUCAS/Florianópolis.

A final foi disputada no domingo
(15) no Ginásio Gabriel João Collares.
Contando com a força da torcida o time
garantiu o título com o placar de 2 x 1.
A equipe é formada por Sidrack, Cássio,
Victor, Dedé, Gabriel, Dario, Yuri, João,
Nicolas, Carlinhos, Sílvio, Leonardo, David e Guilherme, pelos técnicos André
Deitos e Rogério (Xuxa) e coordenada
por Ingo Spleter.

2ª Etapa do ASPI Surfuturo Groms
2012 será em julho
Acontece no próximo dia 28 de julho, na Praia Brava, a segunda etapa do
campeonato Surfuturo Groms, promovido
pela Associação do Surf de Praias de Itajaí
(ASPI) e que integra o circuito Tide Rise.
A competição inicia às 9 horas e conta com
cinco categorias: Espumeiro sub-10, Infantil sub-12, Iniciante sub-14, Mirim sub-16
e Feminino sub-16.
As inscrições custam R$ 40,00 com
exceção da Espumeiro que é gratuíta e já
podem ser feitas pelo fone (047) - 96028378 com Cristhyan Ferro ou pelo e-mail
aspi-sc@hotmail.com. Após a primeira etapa já tem um ranking formado e as disputas
devem ser acirradas no mesmo palco onde

passou o circuito mundial em 2007 e 2008
no Canto do Morcego, nomes como Mateus Herdy, João Guerreiro, Yago Ramos e
Walley Guimarães já confirmaram presença
na etapa.
As novidades em 2012 estão na premiação, onde serão oferecidas pela agência
“Welcomesurftrips”, duas passagens aéreas
ao Peru aos campeões do circuito nas categorias Mirim e Iniciantes. A ASPI pede que,
dentro da possibilidade de cada família, os
competidores tragam um bolo para colaborar com festa tradicional ao final de cada
etapa do Surfuturo, contribuindo com um
banquete no Galeras Beach Bar. Realização
ASPI (Associação de Surf Praias de Itajaí).
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Torre da arquibancada em
fase de reboco e cobertura

chuva constante nesta época do ano
tem atrasado as obras de construção
da arquibancada coberta do Complexo Esportivo Aspmi.
Atualmente os trabalhos dos cinco operários estão concentrados no reboco da torre
da arquibancada, que em seguida receberá a
cobertura.
Um erro na construção fez com que
um dos degraus da arquibancada (o quarto de
cima para baixo) ficasse com a altura de 65
centímetros do chão (25 a mais que os três

restantes). A empresa responsável pela obra
está estudando qual a melhor maneira de sanar essa falha.
O mau tempo tem sido o principal responsável pelo atraso das obras, o que retardará
a conclusão da 3ª e última etapa de construção do Complexo Esportivo Aspmi.
A partir do dia 25 deste mês cinco novos operários deverão ser incorporados à equipe de trabalho, visando acelerar as obras a fim
de inaugurá-la ainda este ano, dentro do prazo previsto.

