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Que o amor cresça em
nossos corações e que a
paz reine em todos os
lares. Feliz Natal e um
2013 repleto de muitas
realizações!

São os votos da
diretoria Aspmi
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Itajaí sedia a edição 2013 da
regata Transat Jaques Vabre
O anúncio oficial foi feito no sábado, 8, ao prefeito Jandir
Bellini, na cidade francesa de Havre. Na sua 20ª edição a regata
volta ao Brasil após duas edições na Costa Rica.
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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

No dia 3 de novembro de 2013,
após nove dias de ampla programação festiva ao redor da bacia Paul Vatine, no Havre, as duplas em competição na Transat
Jacques Vabre soltarão as amarras rumo a
um novo destino: Itajaí, em Santa Catarina. A competição engloba um percurso de
5.395 milhas náuticas – em linha reta – e
a estimativa é de que cerca de 45 embarcações [dez com 60 pés de comprimento,
cinco com 50 pés e 30 com 40 pés] participem da disputa, cujo percurso deve levar
mais de 20 dias.
O prefeito Jandir Bellini comemora
inclusão de Itajaí na Transat Jaques Vabre,
uma regata unindo o município à cidade
francesa de Havre, o que consolida a retomada da atividade náutica em Itajaí, que
no passado teve grande destaque. “Para
nós é uma grande honra sermos a parada dessa importante disputa que chega ao
seu 20º ano, o que contribui significativamente para consolidar a vocação náutica
de nossa cidade”, afirmou Bellini ao ser
comunicado da escolha de Itajaí para a
regata. O prefeito destacou que o município não poupará esforços para oferecer
o melhor para os velejadores da Jaques
Vabre e, com certeza, a comunidade de
Itajaí e região os receberão de braços abertos. Na edição itajaiense da Transat o local
de realização será a Vila da Regata, onde
ocorreu a etapa brasileira da Volvo Ocean Race em 2012, o Centreventos Itajaí e
também parte da área do Saco da Fazenda,
local que abrigará o Complexo Náutico e
Ambiental de Itajaí.
Disputa
Bellini disse que as disputas para Itajaí sediar a edição 2013 da Transat Jaques
Vabre foram acirradas. “Disputaram conosco esta edição as cidades de Cartagena,
na Colombia; Salvador, no Brasil; e Puer-

to Limon, na Costa Rica. É uma tradição,
há 20 anos, a regata levar navegadores a
portos sul-americanos”, destacou Bellini.
“A edição 2103 da Transat quer ser
dinâmica e inovadora. Após o anúncio da
nova direção esportiva, hoje temos um
novo destino, Itajaí no Brasil, que confirma nossa vontade de abertura para os
20 anos do evento”, acrescentou Jacques
Rosio, presidente da associação Transat Jacques Vabre. Ele diz que a quando a Transat Jacques Vabre foi criada, em 1993, não
se imaginava a dimensão que o evento fosse ganhar. “Duas décadas depois, a regata
está inscrita como uma grande corrida em
alto-mar e se beneficia de uma posição de
destaque no cenário náutico global. Nos
sentimos orgulhosos da nova orientação
escolhida pela Transat e desejamos que
esta edição confirme mais uma vez que a
regata não é somente uma corrida esportiva, mas também um evento pleno”, complementou Rosio.
Know-how
A cidade do Havre organiza a partida da Transat Jacques Vabre há 20 anos,
“Trata-se de um evento indescritível para
nossa cidade, que há muitos anos pode
se orgulhar do título de cidade náutica.
Os habitantes do Havre e o público em
torno da regata são cada vez numerosos
e demonstram cada vez mais o seu apego
pela Transat”, afirma o prefeito do Havre
e deputado de Seine-Maritime, Edouard
Philippe. Ele garante que em 2013 a cidade francesa não medirá esforços para que
os 20 anos da Transat sejam inesquecíveis.
Posição adotada também por Bellini, que
disse que Itajaí vai aplicar na Transat toda
a expertise adquirida na realização do Stopover Itajaí da Volvo Ocean Race, que foi
considerada uma das melhores paradas da
regata internacional.

COMPRAS & SERVIÇOS

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

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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Escolinha Marcílio-Aspmi revela
cinco garotos na temporada 2012
A Escolinha de Futebol do Marcílio Dias, conveniada Aspmi, há dois
anos em funcionamento no Complexo Esportivo da Associação dos Servidores Públicos Municipais, vem se
destacando em revelar futuros jogadores profissionais.
Isso é fruto da experiência e
competência de dois ex jogadores
profissionais na árdua missão de forjar
novos valores: do técnico Marcos Padilha, 48 anos, ex jogador do Operário de Mato Grosso, atual técnico da
Escolinha, e de Paulo Roberto de Almeida, “Paulinho Portugal”, ex atleta
do Internacional e Marcílio Dias, seu
Supervisor.
Ambos tem sido incansáveis na
árdua missão de forjar e revelar novos
valores para o futebol profissional,
prova disso é o bom número de garotos revelações encaminhados nos dois
últimos anos para clubes profissionais
do Sul do País, São Paulo e Paraná.
Marcos Roberto Cortês Padilha,
tem passagens como técnico do Videira Esporte Clube e do próprio Marcílio Dias, clube que dirigiu no Campeonato da 2ª Divisão Catarinense em
1998.
- Este ano, graças a um planejamento e muita dedicação da garotada
nos treinamentos, conseguimos bons
resultados em Campeonatos e Torneios de Escolinhas disputados na região, obtendo dois títulos de campeões na 5ª Copa Santa Catarina: Mirim
(12/13 anos) e Infantil (14/15 anos),
além de vice e terceiros lugares.

O técnico Marcos Padilha

Grupo da Escolinha com o Supervisor “Paulinho”

Itaipava/Cruzeiro vence
Campeonato Suíço Rural
Final foi no sábado (8) contra o Campeche

João Victor Gomes, uma das
maiores revelações da Escolinha

Além de conseguir revelar cinco garotos: Weslei Ceará, 11 anos,
volante (pré Mirim), Alexandre (atacante), 11 anos (pré Mirim), Carlos
Maninho, 11 anos (pré Mirim), Antony (volante), 11 anos (pré Mirim),
e João Victor Gomes, meia esquerda,
13 anos (pré Mirim) que está em testes no Atlético Paranaense. - conclui
Padilha.
Segundo o técnico, a Escolinha
encerra a temporada no dia 22 deste
mês, iniciando os treinamentos já em
5 de janeiro de 2013.
Cita João Gomes e Carlos Maninho como as maiores revelações da
Escolinha. Ele tem a dedicada Raquel
Inthurn Almeida, como Supervisora.

Na tarde de sábado (8), Itajaí conheceu a equipe campeã do
Campeonato de Futebol Suíço
Rural 2012. A rodada final da
competição aconteceu no campo
da Sociedade Esportiva e Recreativa Amigos da Baía (SERAB).
A disputa do título ficou entre as
equipes Itaipava/Cruzeiro e Campeche, e não poderia ter sido mais
emocionante. Depois de empatar
em 1 x 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, com vitória

do Itaipava/Cruzeiro por 3 x 2.
Na briga pelo terceiro e quarto lugar, Itaipava/Amigos garantiu
a medalha de bronze ao vencer o
Baía pelo placar de 3 x 0.
O título de goleiro menos
vazado da competição ficou com o
atleta Paulinho, da equipe Itaipava/Cruzeiro, com apenas 11 gols
sofridos. Já a artilharia ficou com
Marcelo Vilain, da equipe Itaipava/Amigos, com 10 gols marcados.
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Aspami encerra 2012, entra
em férias e retorna às
atividades em 6 de março
Com uma reunião almoço com buffet de Aldabral Eventos, entre diretoria e associados, no
salão de festas da Aspmi, a Aspami encerrou suas
atividades em 2012 no dia 5 deste mês, entrando
em férias coletivas até 6 de março de 2013, quando inicia os trabalhos do ano novo.
A reunião serviu para a prestação de contas
da diretoria, agradecimentos, confraternização e
despedidas do ano que finda.
Como sempre acontece nessas ocasiões, a diretoria presenteou seus associados, dessa vez com
um belíssimo estojo de bombons finos.
A diretoria deseja a todos os associados e
familiares um santo Natal e um 2013 com paz,
saúde e prosperidade.
Até 6 de março e boas férias para todos!

COMPRAS & SERVIÇOS

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com
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COMPRAS & SERVIÇOS
NUNCA FOI TÃO
FÁCIL CONSTRUIR!
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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INFORME ECONÔMICO ASPMI

Ache sua janelinha
D

os mais de 7 bilhões de
corações e bocas coexistindo no planeta, apenas
uma ínfima parcela já nasce tendo
uma estrada pavimentada pela
frente. São os chamados privilegiados - aqueles que minha avó
denominava “paridos em berço
de ouro”.
Para a imensa maioria de nós
o que há pela frente é uma estrada
pedregosa, esburacada e perigosa.
O estradão da vida. Cheio de curvas mal traçadas, sem acostamento, e com armadilhas a cada dois
quilômetros penosamente rodados. Entre a partida e o destino
há sempre uma longa viagem.
Nesse trajeto nada é fácil.
Por exemplo, os começos são via
de regra difíceis. É custoso montar um consultório de dentista, é
trabalhoso o aprendizado de um
pedreiro, é de dar frio na barriga
aceitar a primeira encomenda de
um bolo de casamento.
Continuar também é um desafio. Pois na maioria das vezes
nada sai exatamente como sonhamos: se nos sonhos somos perfeitos, quando acordados somos
humanamente imperfeitos. Então
pensamos em desistir. Mas aí a
viagem já está no meio. Voltar daria mais trabalho do que seguir.
Seja qual for a fase da sua
vida profissional - no começo, no

meio, no fim - o melhor é se manter 100% atento às oportunidades
que a viagem oferece. Lembrando
que oportunidade não é algo que
está esperando pela gente. Oportunidade é aquilo que, observando o cenário, a gente inventa.
O sujeito que vende água
mineral geladinha no trecho congestionado da rodovia, inventou
uma oportunidade. O executivo
que valoriza sua equipe inventou
uma oportunidade. A jornalista
que persegue uma matéria importante, que nenhum editor está
enxergando, inventou uma oportunidade.
Há milhões de exemplos de
pessoas que driblam diariamente
as estradas malfeitas ou malconservadas. Gente que chega no destino almejado. O que elas têm de
especial? Capacidade de enxergar
não só atrás e na frente. Elas focam nos lados.
Elas procuram janelinhas no
paredão da realidade. E quando
encontram uma, abrem as possibilidades par a par. Sabem que
podem fazer uma janelinha virar
uma porta. Pois é a qualidade do
olhar quem determina a grandeza
da paisagem.
iPhonografia: Régine
Ferrandis, de Paris.

COMPRAS & SERVIÇOS
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.

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

ALBERTO
(47) 9208.4227 - 8425.2060
Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí

Endereços Postos de Coleta Laboratório Santa Flora:
• Bairro São Judas - R. Indaial, 939
• Centro - Av. Marcos Konder, 1140.
sala 2 - Fone: 3344.4362
Fone: 3348.8247
• Bairro Cordeiros - R. José Luciano
Pereira, 123. - Fone: 3346.2643
• Bairro São João R. Pedro Rangel, 154.
Atendemos ASPMI - SUS - UNIMED Fone: 3346.5805

• Bairro Votorantin - Av. Mário
Uriarte, 599 Sala 04 - Fone: 3248.5383
• Bairro São Vicente - Rua
Comandante Germano Rauert, 138.
Fone: 3398.1774

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
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Feliz Natal e Próspero 2013!
Que a paz e a união
reinem no lar de
todos e a alegria seja
constante neste
Natal e em 2013!

Desejamos um
Feliz Natal com as
bênçãos de Deus. E
um 2013 repleto de
realizações e paz...

Desejamos aos associados
Aspmi e seus familiares
um Feliz Natal e um 2013
de paz e esperança!

MERCADO
DA VILA

Feliz Natal e Próspero
2013 a todos os nossos
amigos e clientes!

Que nossos clientes e
amigos tenham um Natal
abençoado e um 2013
repleto de realizações!

55
ANOS
NO
RAMO

Aos associados
Aspmi Feliz Natal e
um 2013 cheio de
paz, saúde e
prosperidade!
Rua Alberto Werner, 237 - Itajaí
(47) 3045.1126

TEREZINHA
CONFECÇÕES

AB PUBLICIDADE
Agradecendo a confiança
depositada em nosso
trabalho, desejamos aos
nossos clientes e amigos
um Feliz Natal
e próspero 2013!

Feliz Natal e um
2013 cheio das bênçãos
de Deus!
Rua Conceição, 800 | São João | Itajaí
3348.0416 | 9983.6366
e-mail: terezinha@capitanio.net

Rua Felipe Schmidt, 370
Centro - Itajaí
(47) 3247.4900
Feliz Natal e próspero 2013
a todos os associados(as) Aspmi!
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A melhor mensagem de
Natal é aquela que sai em
silêncio de nossos corações
e aquece com ternura os
corações daqueles que nos
acompanham em nossa
caminhada pela vida!

Feliz Natal e próspero 2013!

São os votos da ASPAMI - Associação dos Servidores Públicos Aposentados Municipais de Itajaí

