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Funasa é Penta Campeã da Olimpíada
do Servidor e se iguala à Educação
C

om uma diferença de 35 pontos - 244 a 205 da Obraspmi - a Funasa é a campeã da 13ª
Edição da Olimpíada Interna do Servidor Público Municipal 2012, sagrando-se Pena
da competição promovida anualmente, desde 1999, pelo Departamento de Esportes
da Aspmi. A decepção do evento realizado entre 1º a 10 de agosto, foi a Secretaria de Educação,
que acabou em quarto e último lugar, ela que também é Penta Campeã da Ospmi (desde 2009,
Olimpíada da Família).
As equipes classificadas até o terceiro lugar receberam troféus, e seus atletas foram agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze.
A premiação, teve antes da realização da tradicional Gincana entre integrantes das quatro
equipes, aconteceu no salão de festas da sede social, encerrando-se com churrasco e baile de
confraternização entre diretoria, dirigentes, técnicos e atletas da Funasa, Educação, Obraspmi
e Equipaço.
Na contra capa o Quadro de Pontuação Geral da 13ª Olimpíada Interna do Servidor 2012 (Olimpíada da Família).

CAMPEÕES

Nos treze anos da Olimpíada do Servidor Público Municipal de Itajaí, o evento
já teve cinco campeões: Funasa, que este ano
igualou-se à Secretaria de Educação, conquistando o Penta (2003, 2004, 2010, 2011
e 2012), a Secretaria de Educação (2000,
2001, 2002, 2005 e 2009). A Aspmi (2006),
Secodegi (2007) e Obraspmi (2008), foram
os outros campeões.
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Obras do Complexo Esportivo

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

Sede Administrativa, Social e Recreativa: Rua
Otto Hoier, 33 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone Secretaria: 3341.4900
E-mails:
aspmi@aspmitajai.com.br (presidente Ivo)
esporte@aspmitajai.com.br
(prof Antônio Carlos)
financeiro@aspmitajai.com.br (Marcos)
cadastro@aspmitajai.com.br (Silvana)
atendimento@aspmitajai.com.br
(Nasidi e Rafaela)
cpd@aspmitajai.com.br (Machado)
convenio@aspmitajai.com.br (Nivaldo)
emprestimos@aspmitajai.com.br (Patrícia)

Depois de concluída a colocação do piso
da despensa e dos dois vestiários - que foram
aumentados para 12m90cm - os operários
que trabalham na obra da construção do
Complexo Esportivo Aspmi estão concentrados no reboco da torre e paredes da arquibancada, que estará concluído em 10 dias.
Em seguida será iniciada a colocação do
telhado metálico, numa extensão de 42x7 metros, cobrindo a arquibancada do campo de
futebol suíço, concluindo a 3ª e última etapa
da majestosa obra da administração do presidente Ivo Olâmpio Vicente (2003/2013)

Consultório Odontológico: Rua Otto Hoier, 33,
Cidade Nova (Sede Social Administrativa) Fone: 3341.4912
Edição de Textos: AB PUBLICIDADE
EDITORA - Tel: 3045.3128 / 9921.5322
Jornalista Responsável: Álvaro Armando Balbinot

Diagramação: Solange Alves (sol_jornal@oi.com.br)
Colaboração: funcionários da Aspmi
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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

JM

Rua Laudelina
Dionísio, 972 Cordeiros
Itajaí
Passamos fita cassete p/CD • Fita VHS p/DVD • Disco 47 3241.2841
Vinil p/CD • Edições e Cópias • Limpeza de fitas
47 8413.5760
• Passamos de VHS para DVD
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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

Dia dos Pais

Homenagem aos associados
pela significativa data

Em sua reunião mensal de agosto, no dia 1º, a diretoria da Aspami homenageou os associados pais pela passagem de seu dia, transcorrido em 12 deste
mês.
Na oportunidade, os associados Antônio Augusto Collares, Perácio Vanzuita e Álvaro Armando Balbinot, jornalista Aspmi/Aspami, receberam presentes da diretoria pela significativa data.
Durante a reunião foi comunicado que o Curso Gratuito de Informática
para a Terceira Idade, ainda não foi iniciado, havendo ainda algumas vagas
para associados interessados. Inscrições com a presidente Constância através do
9987.3640.
Foram lidos e distribuídos durante o encontro os folhetos “Uma oração
especial para você (pai)” e “Homenagem aos Pais”.
Antes da próxima reunião, no dia 5 de setembro, às 10 horas, a diretoria
estará promovendo o Dia do Pirão com Linguiça (29/8), quando os participantes deverão colaborar com uma linguiça por pessoa.

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

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
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Rede de Farmácias Farma Luciano amplia
os benefícios aos associados Aspmi

A

história da Farma Luciano iniciou há mais de 30 anos
no bairro Cordeiros, na Rua Henrique Borba dos
Santos,357.
Em 1991, a farmácia é adquirida pelo atual proprietário
em parceria com um sócio, e, partir daí que a ideia de expansão
começou a criar corpo.
O proprietário atual, na época não era formado em farmácia.Percebendo a necessidade de conhecimentos sobre saúde, se dispôs a cursar Farmácia na Univali.
Na época, já com 40 anos de idade, ingressou no curso
de Farmácia, em 1993. Depois foi fazer especialização no Chile, e mais tarde cursou uma Pós Graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
Assim, o proprietário estava preparado para expandir o
número de farmácias e formar a rede FARMA LUCIANO.
No início, era apenas uma pequena Farmácia com o
nome Farmalar, onde o proprietário trabalhava com o sócio
e a família.
Em 1997, inaugura a sua segunda unidade na Avenida
Mário Uriarte,760, com o nome de Farmácia Luciano.
Em 2003, adquire mais uma unidade situada à Avenida
Reinaldo Schmithausen,1.178, e faz a cisão da sociedade.
Em 2008, expande para o Centro da cidade, à Avenida
Sete de Setembro,417.
Em 2009, inaugura uma unidade no Bairro São Vicente,

à rua Estefano José Vanolli,926 .
Em 2011, da mesma forma, inaugura outra unidade no
bairro Cidade Nova à rua Agílio Cunha ,1234.
A Rede teve vários nomes desde o seu início, ou seja:
Farmalar, Farmácia Luciano, Farma&Farma, e, agora, chegou
a sua fase de consolidação, passando a ser chamada de FARMA
LUCIANO.
Estratégicamente situada nos principais bairros do município, possuindo grande variedade de produtos, estabelecimentos amplos e todos com estacionamento de porte adequado, equipes bem treinadas, tendo em seu quadro farmacêuticos
formados para melhor orientar os seus clientes e, acima de
tudo, com os melhores preços da região.
Assim, a Rede de Farmácias – FARMA LUCIANO consegue atender melhor às necessidades dos Associados Aspmi.
A FARMA LUCIANO com o intuito de conceder, ainda
mais BENIFÍCIOS aos associados Aspmi está oferecendo:
• Aumento do desconto de 5% para 20% em todos os
medicamentos comprados com receita médica;
• Acesso aos programas de laboratórios, onde os descontos podem variar de 20 a 70% para vendas com ou sem receita
médica;
• Acesso aos descontos de Lista Especial, que podem

ultrapassar os 80%, válidos para vendas com ou sem receita
médica;
• Acesso aos descontos de todos os produtos do TABLÓIDE DE OFERTAS;
Dessa forma, a FARMA LUCIANO leva aos associados
Aspmi os mesmos benefícios dos clientes que fazem compras
à vista.

Endereços da Rede
FARMA LUCIANO
• Centro – Avenida Sete de Setembro, 417, defronte o
Pronto Socorro do Hospital Marieta.
• Bairro Cordeiros – Avenida Reinaldo Schmithausen,
1.178. Horário das 7h às 23h, com plantão aos domingos e
feriados.
• Bairro Cordeiros – Avenida Mário Uriarte, 760 - Votorantin;
• Bairro Cordeiros - Rua Henrique Borba dos Santos,
357, esquina com a Rua São Cristovão;
• Bairro São Vicente – Rua Estefano José Vanólli, 926,
próxima à Policlínica São Vicente. Horário das 7h às 24h com
plantão aos domingos e feriados.
• Bairro Cidade Nova – Rua Agílio Cunha , 1234 esquina com a avenida Nilo Simas.

A importância da Saúde
e a Qualidade de vida
A Camboriú Saúde foi fundada em
1994, e hoje é uma das operadoras de
plano de saúde que investe em sua rede
própria e credenciada. Seu foco é a importância da saúde e qualidade de vida,
com o objetivo de garantir um futuro
melhor e saudável. Para atender seu público com maior conforto, a Camboriú
Saúde conta com uma rede própria de
atendimento, com centro médicos especializados localizados na região de Itajaí,

Navegantes e Balneário Camboriú, disponibilizando na sede de Itajaí um centro de diagnóstico por imagem.
Desde sua criação, a empresa vem
trabalhando para implantar ações de
medicina preventiva que podem contribuir para o futuro dos envolvidos. Administrada por profissionais qualificados
e atuando em diferentes especialidades,
focados na importância da saúde e qualidade de vida como ponto fundamental

6

para um futuro digno. Considerando o
aumento do número de idosos na população brasileira, e preocupada com
questões sociais, cujo objetivo principal
é atender com agilidade e eficiência as
necessidades e cuidados especiais que a
terceira idade requer.
De acordo com a presidente da
Camboriú Saúde, a rede própria não
interfere no trabalho médico creden-

ciado. “Nós temos o controle da gestão
da saúde”, explica. Neste caso, complementa, não se pode esperar que apenas
as operadoras façam todo o trabalho. A
empresa deve preocupar-se em manter
os resultados dos contratos equilibrados,
caso contrário estará obrigada a absorver
índices de reajustes anuais que podem
inclusive inviabilizar a manutenção do
benefício.
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BENEFÍCIOS E REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA ASPMI

Veja a

Bula

O

artigo desta edição vem falar das dificuldades emocionais que afetam a
todos, sem preconceito. Estão presentes no trabalho, em todas as Secretarias,
Autarquias e cargos, independente de valores,
crenças, etc... Porém, quanto maior o peso
da responsabilidade da função do Servidor,
maior o conhecimento de teorias administrativas, educacionais ou de saúde, mais ele luta
para se manter firme frente aos seus desafios
de trabalho.
Podemos comparar esses momentos
com o esticar de um elástico de escritório,
mais e mais: sempre acreditamos que ele resistirá e poderá segurar mais uma pasta. Mas
o elástico arrebenta e temos que redistribuir o
material adequadamente, sem acumular.
Nem sempre é possível, depois de
tantos elásticos arrebentados, voltar e calmamente refazer tudo. Muitos entram em crises
existenciais; outros transferem a culpa; alguns
pedem ajuda; tem os que destilam raiva e os
que adoecem emocionalmente.
Este artigo trata especificamente dos
transtornos emocionais que acontecem durante a vida funcional do Servidor. Após um
episódio crítico, é importante a consulta com
um Psiquiatra, que fará as orientações, indicará a necessidade de medicação, de Psicoterapia, e em alguns casos, encaminhará para a
Perícia Médica.

Saúde Mental
e Trabalho
Tatiana Cardoso de Oliveira
Psicóloga
CRP12\0869
A Equipe Multiprofissional de Assistentes Sociais e Psicólogos estudam os casos,
fazem entrevistas, pareceres, compartilham
com a Equipe de Médicos Peritos e a Junta Médica. À Perícia Médica cabe deliberar
sobre as Licenças de Saúde ou o tipo de atividade adequada ao Servidor até sua recuperação.
Ao Servidor cabe responsabilizar-se por
sua cura, seguindo as orientações do Psiquiatra que o assiste, buscando apoio na família e
amigos, utilizando a medicação prescrita. Se
você, Servidor, tiver orientações de Psicoterapia, Terapia Ocupacional, Grupo de Apoio,
Atividades Físicas, inicie já.
O Município conta com programas
eficientes e a Equipe Multiprofissional sempre oferece aos Servidores que entrevista alternativas para auxiliar o processo de bemestar até o seu retorno ao trabalho.
A ASPMI, que cede este espaço no
Jornal, também conta com Equipe Médica e
de Psicólogos, desconto em medicamentos e
diversas atividades físicas e sociais.
“A cura pode ser proporcionada por um
cuidado eficiente, que favoreça ao ser
humano ter um projeto de vida, assumindo
o seu ser, tornando-se livre para reconhecer e
escolher suas próprias possibilidades”.
Adriane M. Netto de Oliveira

DIA DO SOLDADO

Igreja Milagres de Cristo homenageia dois
militares de Itajaí pela passagem da data
A Igreja Milagres de Cristo, localizada na
Rua Suécia, 753, que tem como responsável pelo
seu Departamento Social o preletor José Luiz de
Mello, estará homenageando o soldado brasileiro
pela passagem do seu dia, 25 de agosto, na Praça
do Expedicionário, no Bairro da Fazenda.
A programação inicia às 8h30min, quando
o pastor Mello depositará flores no monumento

dos ex-combatentes, seguido de Culto na praça
às 10 horas e recepção às autoridades presentes
ao som do Hino Nacional, encerrando com a
entrega do Troféu Comunitário aos militares
do 1º Batalhão da PM de Itajaí, 3º sargento
Potiguara Fernandes e cabo Romário Calônico.
Na oportunidade a senhora Viviane de Souza fará
um pronunciamento alusivo à homenagem.

1º - Para se associar, o funcionário
deve se dirigir à ASPMI com seu holerite (folha de pagamento mais recente) e
assinar uma autorização para desconto da
mensalidade.
2º - Após o desconto da 1ª mensalidade o associado deverá voltar à ASPMI
de posse do Holerite (onde consta o pagamento dessa mensalidade), do CPF e da
Portaria, para solicitar o cartão, após solicitado, o cartão levará em média 10 a 15
dias para ser confeccionado.
3º - O cartão deverá ser retirado na
ASPMI pelo próprio associado. Não enviamos para casa o cartão e nem correspondência avisando da sua chegada. O
associado deverá ligar para obter essa informação.
4º- Em caso de perda do cartão, deverá ser registrado um B.O. (Boletim de
Ocorrência), para que seja providenciada a
2ª via, e será cobrado o valor de R$ 10,00
(dez reais) por ela.
5º - As compras efetuadas com o
cartão até dia 10, são descontadas da folha
de pagamento do mesmo mês, as compras
efetuadas do dia 11 em diante, serão descontadas na folha de pagamento do mês
seguinte. Após o fechamento o saldo retornará ao cartão em até 3 dias.
6º - Após se associar, para ter desconto nas consultas médicas, o associado
deverá ter pago (descontado em folha) 3
mensalidades, ou seja, para ganhar desconto nas consultas e exames há uma carência
de 3 meses (para associados novos).
7º - Descontada a 1ª mensalidade o
associado até poderá usar consulta médica,
mas pagará o valor integral dessa consulta
que atualmente é de R$ 55,00 (cinquenta
e cinco reais).
8º - Após a carência dos 3 meses,
uma consulta por mês passará a custar
R$ 33,00 (Trinta e três reais).
9º - Cumprida essa carência dos 3
meses, o associado deverá retirar na ASPMI uma lista de documentos, devendo
providenciá-los para fazer as carteirinhas
de sócio e seus dependentes.
10º - Na compra de medicamentos, com receita médica até o valor de

R$ 110,00 (cento e dez reais), o associado
ganhará um desconto de 50%. Qualquer
valor em compras de medicamentos acima
de R$ 110,00 terá um desconto fixo de R$
55,00 (cinquenta cinco reais).
11º - Nas compras de óculos de grau
(com receita médica), o associado terá um
desconto de 50% se o valor for até R$
100,00, qualquer valor acima desse, o associado terá um desconto de R$ 50,00.
12º - O associado deverá ficar atento
quanto à utilização do cartão, pois se extrapolar o limite e a folha de pagamento
ficar negativa, o cartão será bloqueado até
o associado regularizar sua situação.
13º - Quanto aos contratados, qualquer interrupção de mensalidade (por troca de contrato, licença ou qualquer outro
motivo), o cartão será bloqueado imediatamente.
14º - No geral os cartões dos contratados serão bloqueados sempre no mês de
novembro (dia 10), isso devido ao fechamento da folha de dezembro ser sempre
antecipada, e os salários reduzidos .
15º - De novembro em diante o associado contratado não terá mais direito ao
uso do cartão, porém na área médica ele
utilizará normal até dia 30/11 e no mês de
dezembro também poderá utilizar consultas médicas mediante pagamento diretamente na ASPMI do valor do custo dessas
consultas.
16º - Os cartões dos comissionados
também serão bloqueados dia 10/11.
17º - Para que os associados contratados tenham seus cartões desbloqueados no
ano seguinte, deverão se associar novamente e após o desconto da mensalidade deverão trazer o holerite, o encaminhamento
(no caso de funcionários da Secret. de Educação), a portaria (demais funcionários),
para que seja efetuado o desbloqueio.
18º - Demais dúvidas ou esclarecimentos deverão ser obtidos pelo fone:
3341.4900 ou diretamente na secretaria da
ASPMI.
OBS: Os valores das consultas citados acima, serão alterados conforme reajuste dos médicos e laboratórios.

COMPRAS & SERVIÇOS
MASSAGEM ELETRÔNICA NEUROMUSCULAR
• Tratamento de coluna • Distenção
• Entorse • Contratura • Nervo Ciático
• Massagem em Geral

EVE
EM BR
LIVRE
T
BUFFE

• Café • Lanches • Salgados • Doces
• Refrigerantes • Sucos

ALBERTO
(47) 9208.4227 - 8425.2060

Rua Pedro Ferreira, 139 - Centro - Itajaí
(ao lado do Cartório Krobel - (47) 3348.2883

Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí

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.

Venha conhecer o nosso
Buffet & Lancheria

24H

MANECAR
• Mecânica • Latoaria • Pintura

Agora com Injeção
Eletrônica Computadorizada

Guincho
24 horas

3348.475
2
9983.66
57

(47)

Rua Florianópolis, 96 - defronte a Sociedade Recreativa e Cultural da Fazenda - Itajaí
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