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Educação e Funasa são as 
duas únicas equipes que 
podem conquistar o títu-

lo inédito de Hexa campeão da 
XIV Olimpíada da Família Asp-
mi, a realizar-se de 31 de julho 
a 9 de agosto, reunindo quatro  
equipes das  últimas edições.

Além  dessas duas equipes, 
participarão do maior evento es-
portivo promovido anualmente, 
desde 1999,  pela  nossa Associa-
ção, Secodegi e Obraspmi, com 
um total de cerca de 200 com-
petidores disputando 12 moda-
lidades, nos naipes masculino e  
feminino. 

Após a cerimônia de aber-
tura, no dia 31, acontece a reali-
zação da Gincana entre os com-
petidores, sem contar pontos na 
soma geral de classificação, en-
quanto no dia 9 de agosto (sex-
ta-feira), será realizado o Baile 
de Encerramento com a eleição 
da Rainha da XIV Olimpíada da 
Família Aspmi 2013. A Blucredi 
é a patrocinadora das camisetas 

dos competidores da Olimpía-
da.

CAMPEÕES
Em suas treze edições até 

hoje, a Olimpíada do Servidor 
teve como campeãs as cinco equi-
pes  participantes, com destaque 
para a Secretaria de Educação e a 
Funasa, sendo as maiores vence-
doras com cinco títulos: Educação 
(2.000/2001/2002/2005/2009), 
Funasa(2003/2004/2010/2011/
2012), Secodegi (2007), Aspmi 
(2006) e Obraspmi (2008).

MODALIDADES
As 12 modalidades que 

estarão em disputa nos nove 
dias  de competição, são a 
Bocha (M/F), Canastra (M/F), 
Dominó (M/F), Futebol Suíço 
(M),  Futsal (M), General (M/F), 
Pebolim (M/F), Sinuca (M/F), 
Tênis de Mesa (M/F), Truco 
(M), Voleibol (M/F), e  Xadrez 
(M/F).

Favoritismo de Educação e Funasa
na Olimpíada da Família Aspmi 2013

Convênio com a SINDESA (Sistema Independente 
de Saúde Associativa), irá permitir que os associados 

da ASPMI possam também estender os benefícios 
de saúde para os seus parentes. Leia na página 3

ASPMI AMPLIA VANTAGENS DA SAÚDE 
PARA PARENTES DE SERVIDORES
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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

COMPRAS & SERVIÇOS

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

20ª Mostra de Gado Geral, 20ª 
Expo-feira de Gado Leiteiro, 14ª Feira e 
Mostra de Animais Pequenos e Exóticos, 
17ª Exposição Tecnológica, 17ª Expo-fei-
ra Agroindustrial, 17º Festival de Música 
Sertaneja, além de apresentações culturais, 
bailes, café colonial, feira de artesanato e 
os shows nacionais de Fabiano Brune, 
Tchê Garotos e Teodoro & Sampaio são 
apenas algumas das atrações da 31ª Festa 
Nacional do Colono. A programação des-
te que é o segundo maior evento popular 
de Itajaí e uma das maiores homenagens 
ao homem do campo em Santa Catari-
na foi oficialmente lançada na tarde de 
quarta-feira (12), no Parque do Agricul-
tor Gilmar Graf, em mais um evento que 

comemora os 153 Anos do Município.
Para este ano, a Exposição Agrope-

cuária – um dos maiores atrativos da fes-
ta, deve ter a participação de expositores 
de 22 cidades catarinenses, reunindo cer-
ca de 360 animais de grande porte – gado 
de corte e leite. Altamente conceituada, a 
Exposição integra o ranking das raças Li-
mousin e Jersey. Já em relação aos animais 
de pequeno porte, devem estar expostos 
ao todo aproximadamente 150 animais, 
de 17 criadores. Espécies exóticas, como 
minivacas e minipôneis, estão confirma-
das.

Outro destaque importante fica para 
a Exposição Tecnológica, que este ano vai 
englobar duas palestras técnicas, sobre o 

Programação da 31ª Festa 
Nacional do Colono 2013

Shows nacionais de Fabiano Brune, Tchê Garotos e Teodoro & Sampaio são destaques
Código Florestal Brasileiro e sobre Hor-
taliças, e ainda, a mostra do trabalho que 
a Epagri desenvolve nas áreas de pesquisa 
e extensão rural, especialmente com a as-
sistência técnica prestada aos produtores 
rurais familiares. Também a Casa do Co-
lono, que faz um resgate histórico e cultu-
ral de uma moradia típica do homem do 
campo, deve ser reativada em 2013.

Durante o evento, foram apresenta-
das a nova logomarca da festa, que traz 
em evidência a família do agricultor, com 
o objetivo de homenagear o colono - prin-
cipal personagem da festividade. As cores 
também foram modificadas e remetem 
ao campo, como por exemplo, o marrom 
que representa a terra, o verde que é a fer-
tilidade e o azul que simboliza a água que 
irriga toda a terra. As demais característi-
cas do colono foram preservadas.

A partir desta nova identidade, fo-
ram exibidas todas as peças publicitárias 
produzidas. Elas vão compor a campanha 
de divulgação da 31ª Festa Nacional do 
Colono e incluem: folder com a progra-
mação completa, flyer, perfurade para 
veículos, outdoor, além dos tickets de 
alimentação e ainda, os vídeos publicitá-
rios.

De acordo com o Prefeito de Itajaí, 
a Festa do Colono cresceu sem perder o 
seu objetivo principal, que é homenagear 
o homem do campo. Mas, evoluiu, ofe-
recendo oportunidades de aprendizado 
para os produtores rurais itajaienses com 
o acesso às novas tecnologias de produ-
ção agrícola, graças à parceria com as en-
tidades de pesquisa do setor, a Epagri e 
a Cidasc. “Junto da homenagem ao ho-
mem do campo, temos o lado econômi-
co, financeiro, com a aquisição de novos 
conhecimentos para os produtores, que 

desta forma, melhoram e agilizam a sua 
atividade”, acrescentou.

A Rainha da 31ª Festa Nacional do 
Colono, Neuziane Testoni e as princesas 
Josiane Marques e Anelise Jonck, além da 
Garota Simpatia Samara da Costa, eleitas 
no mês de maio, estiveram presentes no 
lançamento. A 31ª Festa Nacional do Co-
lono vai ocorrer entre os dias 25 a 28 de 
julho, na comunidade rural da Baía.

Você sabia?
A área rural de Itajaí corresponde a 

242,76 Km², 80% de todo o território 
do município. Estima-se que a população 
rural itajaiense atinja 8% dos habitantes, 
com 450 famílias diretamente ligadas à 
atividade agrícola.

Esta população está dividida em 
18 comunidades, sendo elas: Arraial dos 
Cunhas, Baia, Brilhante I, Brilhante II, 
Canhanduba, Campeche, Espinheiros, 
Espinheirinhos, Itaipava, Km 12, Laran-
jeiras, Limoeiro, Rio do Meio, Rio Novo, 
Paciência, Salseiros, São Roque, e Volta 
de Cima.

O arroz irrigado é a principal cultu-
ra agrícola do município, com uma área 
plantada em torno de 2.400 ha e produti-
vidade média de 8.000 kg/ha. Mas, milho, 
aipim, hortaliças, diversas frutas, e ainda, 
a piscicultura de água doce compõem o 
variado leque de atividades desenvolvidas 
pelos homens do campo itajaienses.

Todas as comunidades têm repre-
sentações através de lideranças, que em 
conjunto com o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e a Secretaria 
Municipal de Agricultura e do Desenvol-
vimento Rural, têm decidido os rumos da 
política agrícola do município.
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(47)  3348.1184  •  3348.2609 •  3319.1835 | Av. Sete de setembro, 740  -  ITAJAÍ  -  SC

100%  Conversação • Intercâmbio • Material Digital
Inglês • Espanhol  •  Português • Informática

F  I  S  K  TODO 
O MUNDO FALA BEM

Centro de Ensino

INFORME  ECONÔMICO  ASPMI

A ASPMI estará ampliando os benefícios do 
setor de saúde para os parentes de seus as-
sociados através de Convênio firmado com 

a SINDESA (Sistema Independente de Saúde As-
sociativa).

Como todos já sabemos, os benefícios do se-
tor de saúde da ASPMI, incluindo os subsídios na 
conformidade do Estatuto, são exclusivos de seus 
associados e dependentes diretos, não podendo ser 
diretamente beneficiados pela ASPMI os pais, avós, 
irmãos, filhos maiores de idade, os que já trabalham, 
filhos casados, genros, noras, netos, primos, tios, so-
brinhos e outros parentes.

Observação: A razão existencial da ASPMI são 
os servidores públicos vinculados com a Prefeitura 
Municipal de Itajaí, por isso não pode beneficiar 
outras pessoas fora desse quadro.

No entanto, a partir deste mês para atender 
este contingente que não pode ser beneficiado pelo 
sistema de saúde da Associação, a ASPMI firmou 
convênio com a SINDESA proporcionando bene-
fícios idênticos para os parentes de associados que 
quiserem fazer parte da SINDESA e assim também 
utilizar este novo sistema de saúde, exceto com a 
cobertura de subsídios que é o complemento ou a 
parte de pagamentos para os conveniados, quando 
o associado utiliza e que é uma grande vantagem e 
um direito exclusivo do associado ASPMI. Obs. Os 
preços cobrados pelos Conveniados (sem subsídio) 
a ASPMI chama de “preço integral”.

Em outras palavras, agora os parentes dos ser-
vidores também terão acesso mais rápido aos profis-
sionais e estabelecimentos de saúde, podendo op-
tar pela boa qualidade desses serviços e produtos, 
e ainda se beneficiarem com os preços diferencia-
dos, preço integral ou preços com descontos, como 
queiram. Neste caso, quando os seus parentes pre-
cisarem de algum atendimento, basta pagar direta-
mente os conveniados sem maiores complicações 
(podem pagar à vista em alguns estabelecimentos 
podem parcelar, pagar em cheques, cheques-pré, di-
nheiro, cartão de débito, de crédito, fatura, enfim, 
na forma que o estabelecimento credenciado SIN-
DESA aceitar), pois também se trata de um siste-
ma associativo, o que mantém as características dos 
atendimentos particulares e direto, entre o usuário 
e o credenciado.

Para isto, basta os parentes dos servidores se 
associarem à SINDESA e assim usufruírem de to-

ASPMI TRAZ AGORA VANTAGENS PARA PARENTES DE ASSOCIADOS
dos os convênios próprios deste novo Sistema, que 
busca no associativismo melhor qualidade e preços 
diferenciados nas aquisições de produtos, contrata-
ção de serviços e procedimentos médicos, odonto-
lógicos, laboratórios e outros oferecidos pela ampla 
rede de credenciados da SINDESA.

Para mais esclarecimentos pedimos que aces-
sem o site www.sindesa.com.br e assim terão uma 
melhor compreensão de todo este novo sistema. 
Ou liguem para a Sede Administrativa da ASPMI 
3341.4900 ou diretamente para a SINDESA no 
3346.7475.

PROMOÇÃO LIMITADA - ATÉ JANEIRO 
DE 2014 SEM PAGAR ANUIDADE
Com esta nova parceria a ASPMI conseguiu 

da SINDESA até 6 (seis) meses de gratuidade, ou 
seja, desde o dia 1º de julho de 2013 até o início 
do mês de janeiro de 2014, os parentes dos servido-
res que se inscreverem na SINDESA não precisam 
pagar para se associarem. E a partir dessa data será 
cobrado apenas uma anuidade individual no valor 
de R$ 58,32 (cinquenta e oito reais e trinta e dois 
centavos) independente de faixa etária, doenças 
preexistentes, e o melhor, tudo sem carências e sem 
qualquer tipo de restrições para quem for inscrito 
na SINDESA.

O pagamento da anuidade individual de seus 
parentes a partir de janeiro de 2014, estará isenta da 
taxa de adesão e poderá, ainda, ser parcelado sem 
acréscimos em 12 (doze) vezes iguais de R$ 4,86 
(quatro reais e oitenta e seis centavos) desde que, 
pela opção de desconto em folha salarial do titular, 
pois esta condição só vale para os associados ASPMI 
que será o responsável pelos pagamentos das men-
salidades de seus familiares. Reiteramos que neste 
caso de parcelamento com desconto em folha, o 
associado ASPMI nunca pagará nada para a SIN-
DESA e será apenas o responsável pelo pagamento 
parcelado, no modelo simples e direto de desconto 
em folha. Apenas será feita a conta para os parentes 
dos associados não dependentes da ASPMI e que 
pagarão esta anuidade, se realmente quiserem se 
inscrever no programa da SINDESA.Neste caso, 
basta o associado ASPMI preencher os dados de 
cada familiar/parente que desejar beneficiá-lo pela 
SINDESA, assinando a autorização de desconto em 
folha como titular responsável.

Em alguns dias o associado que tem o en-
dereço atualizado na ASPMI, estará recebendo 
um kit com folder, contrato e demais fichas 
apropriadas de cadastro, que poderá ser pre-
enchido com os dados de todos ou de alguns 
de seus familiares/parentes. Em seguida basta 
conduzir esta ficha preenchida e assinada por 
você até a Sede Administrativa da ASPMI ou 
na SINDESA.

Na semana seguinte será entregue no seu 
endereço todos os cartões personalizados para 
você entregar aos seus parentes/familiares ins-
critos na condição de novos associados da SIN-
DESA, todos agregados sob a sua titularidade e 
conforme sua autorização.

O associado ASPMI não querendo auto-
rizar o desconto em folha, poderá também ins-
truir seus familiares / parentes a se dirigirem di-
retamente para a sede da SINDESA, porém, as 
condições, o preço da anuidade e o parcelamen-
to são mais caras do que através do convênio 
ASPMI, conforme proposta acima divulgada.

AGUARDEM MAIS

APROVEITEM E FAÇAM A INSCRIÇÃO 
DE TODOS OS SEUS FAMILIARES
Esta promoção é por tempo limitado, portan-

to, o quanto antes passe na ASPMI, no setor de em-
préstimos ou diretamente na sede da SINDESA, na 
Rua Samuel Heusi, 474 - a rua do Shopping - centro 
de Itajaí, e assine o contrato, preenchendo também 
as fichas cadastrais de seus familiares ou parentes 
que queira agregar como usuários do sistema.

A ASPMI lembra ainda que até final deste ano 
de 2013, qualquer parente ou familiar que não gos-
tar do sistema SINDESA poderá solicitar o cancela-
mento desta anuidade por escrito, e deixar de ser as-
sociado, sem nada pagar por isso. O mesmo valendo 
para depois que começar os pagamentos.

A nossa Associação sempre atenta com as ne-
cessidades dos nossos associados, desta vez busca o 
que tem de melhor e mais barato no setor da saúde 
para as famílias e parentes dos servidores. A dire-
toria da ASPMI deseja a você e todos seus entes, 
muito sucesso e ampla saúde! 
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O grupo de dirigentes da Aspa-
mi, formado por dona Rosa 
(vice), Constância (presi-

dente), Jaci  e  Zenaide, cumpriu um 
novo roteiro de visitas domiciliares à 
associadas que não mais comparecem 
às reuniões mensais.

- A primeira residência a ser vi-
sitada foi a de Cidnéia Gazaniga No-
gueira, que recebeu nosso grupo com 
alegria. Ela ficou surpresa e alegre pela 
nossa visita, porque há muito tempo 
não comparece às reuniões, e, por-
tanto, não nos via, dizendo que sente 
muito a nossa ausência, acumulando 
muita saudade das amigas. 

A segunda casa a ser visitada foi a 

da Cleci Prebianca – que esteve muito 
doente – agora convalescendo na resi-
dência da filha Débora, com a atenção 
dos demais filhos.

Por fim, chegamos à residência 
da Maria das Graças Morelli, que vive 
em companhia da mãe, que está com 
100 anos completados.

Apesar da surpresa, Graça de-
monstrou enorme alegria com a nos-
sa visita inesperada, ficando bastante 
emocionada com a mensagem de amor 
e carinho que lhe transmitimos.

Com seu modo tranquilo, vai 
levando a vida como ela é. - (depoi-
mento de Rosa Sedrez), vice presiden-
te Aspami).

Aspami  contabiliza  mais três
visitas domiciliares em maio

Quando você mostra, com arte e bom gosto, 
o que você faz, o produto que você vende, 

você não está gastando dinheiro, 
VOCÊ ESTÁ INVESTINDO, FAZENDO SEU NEGÓCIO 

MELHORAR. PUBLICIDADE NÃO É GASTO. É INVESTIMENTO.
Anuncie no INFORMATIVO ASPMI.



Reunião teve Festa Julina e 
confirmada  visita à Festa das Flores
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A reunião da Aspami do mês de ju-
lho, no dia 3, foi festiva com a re-
alização da Festa Julina de 2013, 

que integra o seu calendário anual de pro-
moções.

Na pauta de trabalhos, foi transferida 
a data de 25 de agosto para 3 de setembro, 
a realização do tradicional Pirão com Lin-
guiça para associados e familiares.

No dia seguinte, 4, está marcada a 
reunião de trabalho da diretoria e associa-
dos.

Foi confirmada para o dia 22 deste 
mês, a excursão a Joinville para o Festival 
de Dança, com saída às 16 horas da sede 
da Aspmi em ônibus especial, com os asso-
ciados isentos de pagamento de passagem, 
com os não sócios pagando 20 reais.

"Associado (a): - "participe de nossas 
reuniões, pois juntos seremos mais fortes 
na defesa dos nossos direitos". (Diretoria)
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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!

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 Gonzalez, Depto de Vendas (47) 9955.5242 / 9138.4533

O prefeito Jandir Bellini e o Co-
mitê Central Organizador da 
Aventura pelos Mares do Mun-

do lançaram recentemente o plano de 
comercialização do evento, que terá 50% 
de seu orçamento custeado pela iniciativa 
privada. O custo será de R$ 4,8 milhões 
– incluindo as despesas com a Regata 
Transat Jacques Vabre, partida da Famí-
lia Schurmann para a Expedição Orien-
te, Festival de Música de Itajaí, Festival 
Gastronômico Sabores do Atlântico ao 
Mediterrâneo e World Business Show –, 
sendo que o Município entra com R$ 1,2 
milhão, o estado com R$ 1,2 milhão, fi-
cando R$ 2,4 milhões para as empresas 
patrocinadoras. 

“Não investiremos nada mais do que 
investíamos anualmente na Marejada e no 
Festival de Música. Inclusive, os custos do 
município ficarão à baixo do que sempre 
era investido, pois a Marejada representa-
va ao Município custos que oscilavam en-
tre R$ 1,2 milhão e R$ 1,8 milhão, mais 
cerca de R$ 400 mil do Festival de Mú-
sica”, informa o prefeito. Bellini destaca 
que, além dos custos serem inferiores, os 
investimentos do Município são em in-
fraestrutura e, dessa forma, permanecerão 
em Itajaí.

O presidente do Comitê. Amílcar 
Gazaniga, informa que dos recursos res-
tantes, os R$ 1,2 milhão serão custeados 
por meio da Secretaria de Estado de Tu-
rismo, Cultura e Esporte e que os inves-
timentos da iniciativa privada serão feitos 
por meio de cotas. São uma cota de apre-
sentação no valor de R$ 320 mil, seis co-
tas de patrocínio (R$ 160 mil cada) e dez 
cotas de apoio (R$ 80 mil cada). 

Além destes recursos, estão previstos 
ainda mais aportes da iniciativa privada. 
“Ainda estamos buscando a comerciali-
zação da exclusividade da distribuição de 
bebidas no evento, com marcas nacionais, 
e também a parceria com uma montadora 
francesa”, diz Gazaniga. 

Expectativas
“Os resultados da realização da 

Aventura pelos Mares do Mundo para 
Itajaí serão nas áreas econômica, cultural, 
esportiva, turística, ambiental e educacio-
nal, uma vez que grandes parcerias com 
a França já estão formalizadas”, relata o 
prefeito. O otimismo de Bellini é justi-
ficado pelos bons resultados obtidos por 
delegação catarinense – formada pelos se-
cretários de Estado do Turismo, Cultura 
e Esporte e do Desenvolvimento Susten-
tável, Beto Martins e Paulo Roberto Bor-
nhausen, mais o secretário da Educação 
de Itajaí professor Edison D’Ávila, o se-
cretário geral da Amfri Célio Bernardino 
e o secretário executivo do Comitê João 
Luiz Demantova – em viagem oficial às 
cidades francesas de Paris e Le Havre. 

“Tivemos a oportunidade de ini-
ciarmos importantes parcerias com os 
franceses e com certeza, além a cidade 
de Itajaí será amplamente beneficiada”, 
diz D’Ávila. Entre as ações deflagradas na 
França estão a vinda de cerca de 150 em-
presários europeus para participarem de 
workshops em Itajaí durante o evento, in-
tercambio nas áreas cultural, educacional 
e no segmento de gastronomia e também 
tratativas para futuros convênios de coo-
peração técnico-científica na área de meio 
ambiente. •

Lançado o Plano de Comercialização 
da “Aventura pelos Mares do Mundo”

DIVULGAÇÃO





Informativo
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ

ANO XIII - Nº 194 - JULHO 2013 - Circulação Dirigida (Mala Direta)
Site: www.aspmitajai.com.br | e-mail: aspmi@aspmitajai.com.br (presidente)

17/9/64   48 anos
FUNDADA EM 17/9/64

DESDE 1998

A Academia de Ginástica e 
Dança de Salão está  sendo 
reformada e ampliada para 

oferecer novas alternativas e mais co-
modidade para seus alunos associa-
dos Aspmi.

Está sendo construída uma nova 
sala com 8,00 x 6,90 metros qua-
drados, que terá duas esteiras e duas 
bikes, além de outros aparelhos de 
musculação.

Com as novas alterações na es-
trutura física, a porta de entrada e sa-
ída – com frente para  os aparelhos de 
ginástica ao ar livre – será transferida 
para a parte dos fundos, com frente 

para o campo de futebol suíço.

AMPLIAÇÃO 
DE ATENDIMENTO
Com a conclusão das obras- ain-

da sem prazo previsto – a inauguração 
ficará condicionada a chegada de al-
guns equipamentos encomendados.

- Quando for inaugurado o au-
mento das atuais instalações, a Aca-
demia terá condições de oferecer  10 
atendimentos-hora por aluno, pois 
será contratado mais um professor de 
Educação Física – afirma Jackson Pe-
reira, o “Caco”, seu administrador.

Com  reforma e ampliação Academia passará 
a 10 atendimentos-hora para seus alunos

Nova porta de entrada e saída

Atual entrada

Vista geral da academia


