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Festa da Aspmi no dia do Funcionário
Municipal foi realizada no dia 27

O Dia do Funcionário Público Municipal - 28 de outubro - por ter caído 
num domingo, foi antecipadamente comemorado na véspera (sába-
do, 27) com a realização da tradicional festa e confraternização dos 

associados e familiares Aspmi. A comemoração deste ano reuniu um expressivo 
número de pessoas num clima de descontração e confraternização entre funcio-
nários municipais de Itajaí. 

Foram consumidos 350 churrascos e sorteados muitos brindes, entre eles 
bicicletas e utensílios domésticos.

A dupla Célio e Maria foi quem deu o toque musical da festa que alcançou 
o mesmo sucesso de anos anteriores.
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Expediente Informativo Aspmi
DIRETORIA 

BIÊNIO 2011/2013
Presidente: Ivo Olâmpio Vicente   

Vice-Presidente : Bernardete Viti Baldo                          
 
1ª Secretária:  Maria de Lourdes Espíndola
2ª Secretária:  Karina Dionísio  

1° Tesoureiro: João Alberto da Silva  
2° Tesoureiro: Luiz Antônio Marcos  

Diretor de Esportes: Antônio Carlos Cunha  
Diretor de Patrimônio: José Acácio da Rocha 
Diretor de Imprensa:   Ieda Passos        
Diretor de Eventos Sociais: Verônica Roncelli  

Conselho Fiscal 
Álvaro Simão Provesi
Écio José Russi
Marcos de Andrade
Enir da Silva
Adão César Pereira Filho
Jorge Luiz Silva

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

COMPRAS & SERVIÇOS

Na penúltima reunião de direto-
ria – no dia 7 de novembro – o Supe-
rintendente da Fundação de Educação 
Profissional e Administração de Itajaí 
(Feapi), Júlio da Silva, confirmou a 
realização de um Curso Básico de In-
formática, gratuito, para os associados 
idosos da Aspami.

Com duração de 40 horas, o cur-
so terá aulas às segundas e quartas-fei-
ras das 8h30min às 11h30min, tendo 
como local as dependências da Funda-
ção, na rua Tijucas, 508.

O curso foi iniciado no dia 14 

deste mês com uma turma de 15 alu-
nos, tendo a Coordenação da Supervi-
sora da Feapi, Eliane Albanez.

FESTA DAS 
FLORES
No dia 16 a diretoria promoveu 

uma excursão à Joinville para conhe-
cer a Festa das Flores, com saída e re-
torno no mesmo dia.

Antes, no dia 31 de outubro, a 
Aspami realizou um passeio à Jaraguá 
do Sul, onde os associados passaram o 
dia no Vale das Pedras.

Feapi oferece curso Básico de Informática
Gratuito para associados da Aspami

ENCERRAMENTO DE ANO
A Aspami estará realizando a sua reunião de 

encerramento de 2012 no dia 3 de dezembro. O 
reinício das atividades em 2013 será na primeira 
quarta-feira de março.
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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

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

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!

COMPRAS & SERVIÇOS

- Prosseguindo com nossas visitas domiciliares de solida-
riedade do mês de outubro, estivemos na residência do nosso 
benquisto associado e ex presidente da Aspami/Aspmi, Lídio 
Cugnier Machado. O encontramos cercado de conforto e 
muito carinho de seus familiares.

Mesmo acamado e impossibilitado de continuar fre-
quentando às nossas reuniões, notamos que seus olhos brilha-
vam quando nos viu.

Apesar de se encontrar bem adoentado, nos dirigiu algu-
mas palavras, expressando sua estima por nós.

Grupo da Solidariedade faz
mais 10 visitas em outubro

Após permanecermos por alguns minutos em sua com-
panhia, nos despedimos seguindo para a casa da Elvira Régis, 
que, meio intrigada ou desconfiada, quando viu tantas pes-
soas entrando em seu portão, acabando por reconhecer toda 
a turma. Com um semblante triste, pois havia perdido seu 
companheiro Olindo há oito meses.

Conversamos bastante sobre vários assuntos e nos des-
pedimos, rumando em seguida para a residência de José Sales 
de Souza, que presidiu a Aspmi entre 1968/1969.

Ele se encontra de cama, mas mesmo assim nos recebeu 
muito bem, conversou conosco e afirmou lembrar muito bem 
de nossas reuniões, sentindo muito as suas faltas.

O que nos chamou  mais a atenção foram seus netos 
que, sendo tão jovens, muravam-se para a casa do avô para 
atendê-lo com muita atenção e carinho. Ah, como ainda exis-
tem amor e solidariedade com os nossos familiares!

Deixando a residência do Sales, fomos à casa da Mar-
garida, onde apenas deixamos a nossa mensagem e flores para 
ela, com votos de amor e saúde.

Com isso encerramos o nosso roteiro de visitas do dia 
10. No segundo roteiro do mês de outubro, começamos por 
uma visita, no dia 17, ao local de trabalho da Lindinalva de 
Amorim, Coordenadora do Centro Comunitário de São Vi-
cente.

Quando viu suas antigas colegas, vibrou ,de felicidade.
A escola é hoje o seu mundo porque é baseada na arte, 

que ameniza a dor de mãe que perdeu seu filho.
Conversamos bastante e pudemos apreciar uma escola 

onde a arte é o seu centro.
A próxima visitada foi a Delza Machado Bittencourt, 

com pouquíssimas atividades no momento, recuperando de 
uma cirurgia bastante difícil.

Reconheceu todas nós, demonstrando toda a sua alegria 
e saudades dos tempos em que trabalhava.

Seus filhos também muito apreciaram a nossa visita.
A Neide foi a próxima pessoa para a qual levamos a nos-

sa mensagem de amor e solidariedade, ficando surpresa e feliz 
com a nossa visita. Seus familiares presentes trataram-nos com 
muita atenção, achando um gesto bonito de nossa parte a só-
lida amizade que nos une a ela.

Finalmente, estivemos na residência da Neide, que mos-
trou-se surpresa e feliz pela nossa visita, pois jamais esperava 
ser lembrada. Ficamos encantadas com sua reação e constata-
mos que ela está tomando atitudes corretas.

Presentes às visitas, Constância, Rosa, Lenita, Neuseli, 
Neofrides  e Bernardete.

Para  nossa alegria, continuamos nossa Ação Social que 
oportuniza momentos de solidariedade com muito amor e ca-
rinho – (depoimento de Rosa Sedrez).

Aspmi de luto
Com a morte do ex presidente

Lídio José Cugnier Machado

Afamília Aspmi está de luto desde o dia 11 deste mês 
com o falecimento, aos 79 anos, de seu oitavo pre-
sidente (28/9/1974 a 25/9/1974), Lídio José Cug-

nier Machado.
Há vários anos conseguiu recuperar-se totalmente de 

um AVC (Acidente Vascular Cerebral), graças do abandono 
do vício de fumar.

Nascido em 22 de julho de 1933, durante muitos 
anos utilizou a bicicleta como seu meio preferido de 
transporte, tendo como hobyes a pesca de tarrafa, pesca 
fundeada (realizada de barco) e a colheita de marisco na 
praia de Gravatá, onde tinha casa de veraneio.

Quando assumiu a presidência da Aspmi a Associação 
atravessava  dificuldades financeiras para manter-se.

Cugnier ingressou no serviço público municipal 
em 1954, na gestão do prefeito Paulo Bauer, tendo sido 
Fiscal de Obras da Prefeitura, Fiscal da Estação Rodoviária 
e Fiscal de Feiras (essa, no governo Frederico Olíndio de 
Souza, “Fredy”).

Residia numa casa de sobrado na Rua Joaquim Falco 
Uriarte, 508, bairro São Judas, onde vivia em companhia 
da esposa Alice Bete.

Deixa os filhos Moacir, Marirose, Márcio, Mirna, 
Luciano, Lídio Júnior e Lenoir, dezesseis netos e quatro 
bisnetos.

Aposentado desde 1974, também foi o primeiro 
presidente da Aspami (Associação dos Servidores Públicos 
Aposentados Municipais de Itajaí), deixando como sua 
sucessora Maria Helena dos Santos.

Seu sepultamento ocorreu no dia 12 (segunda-feira) 
no Cemitério Municipal da Fazenda.
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Festa da Aspmi no dia do Funcionário Municipal foi realizada no dia 27

COMPRAS & SERVIÇOS
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Obras da Arquibancada e recuperação 
do gramado em andamento

Prosseguem as obras de acabamento da ar-
quibancada coberta do Complexo Esporti-
vo Aspmi.

Atualmente os trabalhos estão concentrados 
na colocação dos pisos dos vestiários e construção 
das calçadas que circundam a obra.

Não há como prever sua conclusão e muito 
menos estabelecer uma data para a sua inaugura-
ção, o que, provavelmente, ocorrerá somente nos 
primeiros dois meses de 2013.

Paralelamente, o campo de futebol suíço está 
sendo recuperado em boa parte com a troca da gra-
ma em alguns locais que se encontravam danifica-
dos.

Escolinha Marcílio-Aspmi estreia na
Copa SC com dois triunfos e empate

AEscolinha de Futebol Marcílio-Aspmi, em sua 
estreia na Copa Santa Catarina, no dia 13 des-
te mês, no estádio Dr. Hercílio Luz, na rodada 

de abertura, empatou em 2 gols com o Santa, Camisa 
10, no Sub 11 e venceu o mesmo adversário na Sub 
13, por 2 a 1, e na Sub 14 por 3 a 1.

A Escolinha sob o comando do técnico Marcos 
Padilha, voltará a jogar pelo torneio no dia 27 deste 
mês.

A competição reúne 16 equipes divididas em 
duas chaves de 8, classificando-se os dois primeiros de 
cada uma, que farão o cruzamento nas semi-finais.

COMPRAS & SERVIÇOS

MASSAGEM ELETRÔNICA NEUROMUSCULAR
• Tratamento de coluna • Distenção 

• Entorse • Contratura • Nervo Ciático 
• Massagem em Geral

A L B E R T O 
(47) 9208.4227 - 8425.2060

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

Venha conhecer o nosso 
Buffet & Lancheria

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

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

EM BREVE

BUFFET LIVRE
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• 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.

COMPRAS & SERVIÇOS

Resolva agora um momento difícil que 
sua família irá passar sem você!

Invista na sua tranquilidade e na de sua família. Faça um  Plano Preventivo de Cremação 
no Crematório Vaticano: evita despesas e preocupações em momentos difíceis, sem 

limite de idade, parcelamento em até 36 vezes, transferível para familiares.

Anita Gonzales, Depto de Vendas (47) 9955.5242 / 9138.4533

INFORME  ECONÔMICO  ASPMI

• Centro - Av. Marcos Konder, 1140. 
Fone: 3348.8247

• Bairro Cordeiros  - R. José Luciano 
Pereira, 123.  -  Fone: 3346.2643

• Bairro São João - 
R. Pedro Rangel, 154.  
Fone: 3346.5805

• Bairro São Judas  - R. Indaial, 939 
sala 2 -  Fone: 3344.4362

• Bairro Votorantin - Av. Mário 
Uriarte, 599 Sala 04 -   Fone: 3248.5383 

• Bairro São Vicente  - Rua
Comandante Germano Rauert, 138.  
Fone: 3398.1774

Endereços Postos de Coleta Laboratório Santa Flora:

Atendemos ASPMI - SUS - UNIMED

A UP traz da França para você, as 
fragrâncias dos perfumes 
mais famosos do mundo!

Ligue e peça o seu!
Gelson (47) 9638.0851

www.upessencia.com.br

Exaustão, acúmulo de estresse e pressão a todo o mo-
mento. Esses são alguns dos males contemporâneos 
que podem causar depressão nos profissionais. Ima-

gine então se a profissão que você escolheu está constante-
mente ligada a muitas outras características como essas?

O site da revista Health listou as 10 profissões que são 
mais propensas que seus profissionais tenham depressão, 
ocasionada por estilos de vida incomuns e estressantes. Para 
a conselheira de saúde mental e PhD, Deborah Legge, há 
certos aspectos que apontam que qualquer trabalho pode 
contribuir para exacerbar a depressão. “Porém, pessoas que 
trabalham com cobranças e tensão têm maiores chances de 
desenvolver a doença do que, por exemplo, pessoas que tra-
balham com gestão. Às vezes, os profissionais não se dão 
conta que estão doentes e que precisam de ajuda”, disse 
Legge. Você ficou na dúvida se sua profissão está na lista? 
Confira abaixo as 10 carreiras que precisam de atenção:

• Enfermeiras e cuidadoras de crianças
Esse grupo de profissionais está no topo da lista, com 

quase 11% que enfrentam a doença. Um dia típico pode 
incluir alimentação, banho e cuidar de pessoas que são in-
capazes de expressar gratidão e apreciação, “pois, eles estão 
muito doentes e muito pequenos para isso. Ou simplesmen-
te não têm esse hábito”, revela o psicólogo clínico da Tufts 
University, Christopher Willard. “É estressante ver as pessoas 
doentes e não conseguir motivá-las positivamente”.

• Garçons
Muitos garçons têm salários baixos e enfrentam jornadas 

de trabalho cansativas, tendo de lidar com inúmeras pessoas 
mal-educadas e briguentas. Enquanto 10% destes profissionais 
que enfrentam depressão a mais que no ano anterior, quase 
15% são mulheres. “Muitas vezes, esse trabalho é ingrato. 
As pessoas podem ser rudes e há grande esforço físico diário. 
Quando as pessoas estão deprimidas, é difícil ter energia e mo-
tivação”, ressalta Legge.

• Assistentes sociais
Não é surpresa constatar que os assistentes sociais estão 

entre os cargos com maiores chances de depressão. Lidar com 
crianças vítimas de abuso ou abandono e famílias à beira de 
inimagináveis crises e combinar essas situação com muita bu-
rocracia pode deixar qualquer profissional estressado. “É erra-
do cultivar uma cultura que dita sacrifícios emocionais em pró 
de um bom trabalho”, diz Willard. Isso se aplica, principal-
mente, com os assistentes sociais, que trabalham com pessoas 
carentes e se sentem presos ao próprio trabalho, por achar que 

não estão dando o máximo de si. É uma pressão muito grande 
atribuir ao seu trabalho sentimentos como tristeza, dor, felici-
dade, culpa.

• Profissionais da saúde
Médicos, enfermeiros, terapeutas, fisioterapêutas e 

outros profissionais da área da saúde. Essas carreiras exigem 
longas e cansativas horas de trabalho e nos mais improváveis 
horários, tudo com muita atenção e cuidado. Além de atingir 
o físico, esses profissionais estão constantemente colocados em 
situações extremamente emotivas, em que vidas de outras pes-
soas estão em suas mãos, literalmente.

Em outras palavras, o estresse e a pressão sempre desa-
fiará seu bem estar. “Todos os dias eles estão lado a lado com 
doenças, traumas e mortes, além de lidar com membros da 
família dos pacientes. Isso pode gerar uma triste perspectiva, 
que todo o mundo é assim”, lembra Willard.

• Artistas e escritores
Essas carreiras podem trazer contracheques irregulares, 

horas incertas e isolamento. Muitos diriam que pessoas criati-
vas são menos tristes, mas pense se as mesmas não conseguem 
ter inspiração? De acordo com a publicação, houve um au-
mento de 9% dos profissionais da área que relataram proble-
mas com depressão, em relação ao ano passado. “O que mais 
eu vejo é bipolaridade entre os artistas. A depressão é comum 

para aqueles que trabalham com artes, pois seu estilo de vida 
contribui para isso”, afirma Legge.

• Professores
Muitos professores trabalham em mais de uma ou duas 

escolas e ainda levam trabalho para casa. Em outras situações, 
eles aprendem a fazer muito com pouco recurso e tempo. “Há 
pressão para dar um bom ensino as crianças. Seus pais e esco-
las cobram do professor o cumprimento de normas e de de-
mandas diferentes”, considera Willard. Para ele, as constantes 
cobranças podem fazer os profissionais esquecerem da razão 
de ter escolhido a área.

• Profissionais de apoio administrativo
Pessoas dessas áreas, que incluem secretárias e atenden-

tes, sofrem de um caso clássico: alta demanda, baixo coman-
do. Eles estão na linha de frente, recebendo ordens de todas 
as direções, tanto dos clientes quanto dos patrões. Ainda, são 
normalmente mal-remunerados e se sentem inferiores por 
não ter poder para fazer além. Antes de duvidar do estresse 
causado por essa carreira, conte quantas vezes você já ouviu 
de algum atendente ou secretária a frase “isto não está ao meu 

alcance. Poderei lhe encaminhar para o gerente, aguarde”.
Além disso, não são reconhecidos por seu trabalho e ain-

da precisam contornar educadamente qualquer crise de seus 
patrões ou consumidores.

• Profissionais de manutenção
Como iria se sentir caso apenas fosse procurado quan-

do algo der errado? Isso é essencialmente o “ganha-pão” dos 
profissionais de manutenção, como encanadores, pintores, 
eletricistas, entre outros. Eles também têm de trabalhar horas 
incomuns, pois para atender a demanda, precisam ser rápidos 
e acessíveis, senão perdem para a concorrência.

Ainda, ganham pouco e fazer trabalhos cansativos. “Em 
termos de colegas de trabalho, eles são isolados, e isso pode ser 
um trabalho um tanto solitário”, pontua Willard.

• Consultores financeiros e contabilistas
A frase “tempo é dinheiro” se coloca perfeitamente na 

situação. A maioria das pessoas não gostam de lidar com seus 
próprias finanças, então imagine lidar com milhares ou até 
milhões de outras pessoas? “Há grande responsabilidade em 
cuidar de finanças que não são suas e, ainda por cima, o profis-
sional não tem controle do mercado. Nem sempre é sua culpa, 
mas mesmo assim, os clientes perdem dinheiro e eles provavel-
mente tirarão satisfações tão pouco educadas com esses profis-
sionais”, ressalta Legge.

As 10 carreiras que mais causam depressão
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Veja a 
Bula

NOTÍCIAS DA ASPMI
Horários para aulas de Boxe Chinês

Segunda, quinta e sexta às 21h e 22h
O Valor da mensalidade 

para Associados da ASPMI é de 
R$ 25,00, para não sócios 

o valor é de R$ 40,00.
Mais informações: (47)9914.6194 ou pelo 

e-mail ro_reisplasticos@hotmail.com 
com o professor Rodrigo.

Empréstimo
Para o associado obter empréstimo pessoal junto com as 

instituições financeiras conveniadas com a ASPMI, deverá 
apresentar xerox (frente e verso) da cédula de identidade, 

CPF, e das três últimas folhas de pagamento, além de 
comprovante de residência.

 Todos os empréstimos poderão ser feitos em qualquer 
dia do mês e os créditos de conta corrente do requerente, 

levando de dois a três dias para serem liberados após a 
assinatura do contrato. 

O limite do valor do empréstimo vale para todos os 
planos, não podendo ultrapassar 30% dos vencimentos 

dos associados ASPMI.

João Paulo Gama, da
 oposição, é eleito 

presidente da OAB Itajaí
O advogado João Paulo Tavares Bastos Gama, pau-

lista da Capital, 36 anos, casado, Coordenador dos Estu-
dos para a Formação do Regime Próprio de Criação do 
IPI (Instituto de Previdência de Itajaí), e seu primeiro 
presidente, é o novo presidente da Sub Seção da OAB 
de Itajaí.

Ele foi eleito no dia 19 deste mês, tendo como vice, 
Marco Antônio Cachel, ex presidente  da OAB Itajaí em 
quatro mandatos entre 1987 a 1997.

A Chapa 2, de Oposição, “Independência e Re-
construção”, foi eleita com 439 votos contra 295 da 
Chapa da Situação, num universo de 734 votantes.

A vitória foi comemorada pela nova diretoria no 
entardecer do mesmo dia no Restaurante Porto da Se-
reia, na Avenida Beira Rio.

SERVIDOR  PÚBLICO:  
GUARDIÃO DO BEM PÚBLICO

Nenhuma outra profissão guarda tanto a significação 
do ofício do que a de servidor público!    O termo 
servidor público é concernente aos ocupantes de fun-

ção pública. Eles são os guardiões da causa e da “coisa” pública. 
Esta atividade se torna cada vez mais objeto de desejo, nes-
te mundo sem emprego e perspectivas, como percebemos na 
agitada movimentação em torno dos concursos públicos, por 
pessoas que buscam a tão almejada estabilidade, para escapar 
dos sobressaltos do mercado de trabalho.  

Como funcionário público, o trabalho se confunde o 
tempo todo com servir, acolher, cuidar e proteger. Não obstan-
te muitas vezes estigmatizada e vista de forma preconceituosa 
por pessoas que rotulam os servidores como pessoas que não 
trabalham. Um grande equivoco, quando se generaliza, haja 
vista que existe profissionais  dedicado e também descompro-
metidos, em todos os ambientes corporativos. 

Serviço público é uma das mais importantes tarefas de 
uma nação. No serviço público, assim como em qualquer ativi-
dade humana, há os bons e os maus, os que cumprem e os que 
não cumprem os seus deveres. 

Se na essência a função pública é velar pelo bem públi-
co, o servidor público, na verdade, cumpre seus deveres segun-
do um código de honra que vai além das normas instituídas em 
lei. Que deve e carece estar na alma de cada um que escolheu 
se dedicar ao serviço público, ao bem comum e ao interesse 

coletivo.
Servir a comunidade itajaiense, trazer um pouco de 

alento e esperança, cuidando de um bem que é público, da 
população é a missão do servidor. Talvez o equivoco aconte-
ça, quando encaramos como uma questão apenas política ou 
emprego qualquer. E ai não percebemos o lindo desafio que é 
cuidar e proteger do que parece que não tem dono, que não é 
de ninguém, mas que de verdade, pertence a  todos nós.  

A maioria dos servidores, assim como qualquer outro 
trabalhador do mundo contemporâneo, têm uma alimentação 
desequilibrada, vida sedentária, lazer insuficiente, estresse cons-
tante, cobrança por melhores desempenhos no trabalho, geran-
do assim irritabilidade, baixa auto–estima, depressão, ansieda-
de, problemas físicos, psicológicos e locomotor. Estas ações e 
reações se refletem não apenas na vida pessoal, mas também 
na vida profissional deste servidor, da maneira mais improdu-
tiva possível ao torná–lo alvo fácil de doenças ocupacionais e 
por conseqüência faltas, licenças para tratamento de saúde e até 
aposentadoria por invalidez. Por isso devemos cuidar de quem 
cuida.

Esta administração preocupada com a saúde e qualidade 
de vida dos seus servidores Públicos implantaram a Coordena-
doria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional com o objetivo de 
cuidar de quem cuida. Orientando, e prevenindo estas doenças 
ocupacionais, através de ações, bem como acompanhamento 
aos servidores afastados por doenças.

O servidor público é o nosso maior capital, por esta ra-
zão a sua valorização passa por aspectos da mudança na maneira 
de como atende-los. Pensamos numa nova forma de encara essa 
relação entre servidores e administração e entre servidores e po-
pulação. Citamos para ilustrar a poesia de Fernando Pessoa: 

“Há um tempo em que preciso
abandonar as roupas usadas
que já tem a forma do nosso corpo
e esquecer os nossos caminhos
que nos levam sempre aos mesmos lugares.
É tempo da travessia
E se não ousarmos fazê-la
Teremos ficado para sempre
À margem de nós mesmos”.

Msc. Eli Andrade da Silva 
Mestre em Gestão de 
Políticas Públicas
Professora da Rede 
Municipal de Ensino de 
Itajaí e Consultora em 
Gestão Educacional 

OBS: Chamamos a atenção dos servidores que a par-
tir de 01 de agosto de 2011 os requerimentos para qual-
quer tipo de afastamento por motivo de doenças, deverão 
ser feitos na Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde 
Ocupacional e não mais na Secretaria de origem. Esta Co-
ordenadoria está situada na Avenida José Eugenio Mulher 
nº. 425. Bairro: Vila Operária (próximo a Biblioteca Públi-
ca Municipal de Itajaí). FONE: (47) 9962.2856.

João Paulo e esposa

João Paulo e Cachél, presidente e vice eleitos
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Festa da Aspmi no dia do Funcionário
Municipal foi realizada no dia 27

O Salão de Festas da sede administrativa e 
social foi o local do encontro dos funcionários 
municipais de Itajaí.

A Festa do Servidor de 2013 - cuja data deve-
rá cair numa segunda-feira - provavelmente tam-
bém será antecipada para o sábado.


