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Funasa é campeã e hexa
da Olimpíada Aspmi

C

om 37 pontos de vantagem sobre a Obraspmi – segunda colocada – 248 a 211 – a Funasa
sagrou-se Hexa Campeã da XIV Olimpíada da
Família Aspmi 2013, ultrapassando a Secretaria de Educação, com quem dividia, até então, a marca do Penta
campeonato. A Equipaço – que nunca havia sido campeã
- foi a terceira este ano, ficando à frente, inclusive, da
Educação, que decepcionou, ficando em quarto e último
lugar.
A Olimpíada promovida anualmente, desde 1999,
pelo Departamento de Esportes da Aspmi, reuniu cerca
de 300 competidores nos naipes masculino e feminino,
disputando dez modalidades, e premiando com troféus
as equipes campeã, vice e terceiro lugares na soma geral,
e as equipes campeãs em cada modalidade, além de me-

dalhas de ouro, prata e bronze aos competidores.

ABERTURA

Na solenidade da abertura na noite de 31 de julho na quadra de futebol sintético, presenças do Superintendente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer
(FMEL), Fabrício Marinho, do presidente Ivo Olâmpio
Vicente, da vice Aspmi, Bernardete Viti Baldo, Constância Anacleto, presidente da Aspami, e Elizabete Laurindo, da DOAE.
Na presença das quatro delegações participantes, foi
realizada, pelo atleta Juliano Vicente dos Santos (Obraspmi), o acendimento da Pira Olímpica, tendo a atleta
Tânia Mara Faustino (Obraspmi), feito o Juramento do
Atleta. Encerrando a solenidade de abertura, foi realizada

a tradicional Gincana entre as equipes participantes, com
a Equipaço sido campeã, recebendo 1 ponto de bonificação e um troféu. A Blucredi, do sistema Sicoob, foi a
patrocinadora das camisas dos competidores e dos fiscais
que estiveram trabalhando nas disputas de todas as modalidades.

ENCERRAMENTO

A solenidade de premiação, abrilhantada pelo Itajaí
Musical Show, aconteceu na noite do encerramento (9
de agosto), com churrasco, baile e sorteio entre os disputantes da Olimpíada, de valiosos prêmios, entre os quais
quatro bicicletas.
Pontuação geral (página 2).
CONTINUA NA PÁGINA 8
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Refis Premiado: Município lança programa
de recuperação fiscal com direito a prêmios
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OLIMPÍADA INTERNA 2013
QUADRO DE PONTUAÇÃO GERAL

Serão sorteados R$ 150 mil para os
contribuintes que quitarem seus débitos
O Município de Itajaí vai lançar o Refis
Premiado 2013, um programa de recuperação
de débitos fiscais em atraso. Para incentivar a
adesão ao programa, a Prefeitura vai sortear
R$ 150 mil em prêmios. A partir da próxima segunda-feira (19), podem se inscrever no
Refis Premiado 2013, todos os contribuintes
em débito com impostos, taxas e tributos muForma de Pagamento		

nicipais. Os contribuintes que estão em dia
também podem se inscrever para concorrer
aos prêmios que serão sorteados no dia 19 de
dezembro, às 16h, no Auditório da Prefeitura
de Itajaí.
O programa Refis Premiado 2013 prevê descontos de até 95% das multas e juros.
Confira:

Desconto juros e multas		

Prazo de Adesão

À Vista					
95%			
								

Até 10 de setembro
de 2013

Parcelado em 5 vezes			
90%			
								

De 11/09 a 10/10
de 2013

Parcelado em 6 vezes			
80%			
								

De 11/10 a 10/11
de 2013

Parcelado em 7 vezes			
70%			
								

De 11/11 a 30/11
de 2013

Parcelado em 8 vezes			
60%			
								

De 01/12 a 30/12
de 2013

* O valor mínimo da parcela é de R$ 60,93 para pessoa física e R$ 121,86 para pessoa jurídica

Só irá participar do sorteio o contribuinte, pessoa física ou jurídica, que aderir
ao programa até o dia 29 de novembro. Após
esta data, o contribuinte só terá direito ao desconto nos juros e multas e ao parcelamento,
porém não participa do sorteio.
Para aderir ao Refis Premiado 2013 e
concorrer aos prêmios, o contribuinte precisa se inscrever no site www.itajai.sc.gov.br no
link do programa ou comparecer pessoalmente à Prefeitura e se dirigir à Praça do Cidadão.
No ato da inscrição, será gerado um número
que deverá ser guardado pelo contribuinte
para conferência por ocasião do sorteio, no
dia 19 de dezembro. Cada contribuinte poderá concorrer com apenas um número, mesmo

que possua mais de um imóvel. O que vai valer é o CPF ou o CNPJ do contribuinte. Serão
sorteados 15 prêmios:
a- Primeiro Prêmio R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
b- Segundo Prêmio R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais)
c- Terceiro Prêmio R$ 13.000,00
(trezes mil reais)
d- Quarto Prêmio R$ 11.000,00
(onze mil reais)
e- Quinto Prêmio R$ 10.000,00
(dez mil reais)
f- Dez (10) prêmios no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com
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INFORME ECONÔMICO ASPMI
Na cidade de Itajaí e região a SINDESA nasceu forte e foi bem aceita

N

o início deste semestre de 2013, na cidade de
Itajaí, tivemos o lançamento de um sistema
inusitado em relação a saúde, para o público em
geral. A proeza deste feito deve-se a SINDESA Sistema
Independente de Saúde Associativa. Entre os médicos e
profissionais de saúde a aceitação foi geral. Nos primeiros
30 dias a SINDESA conseguiu superar a marca de 100
novos credenciamentos e dentre eles, mais de 1/3 (um
terço) foi de médicos em várias especialidades.
Dentro das expectativas ou do seu planejamento
empresarial, a SINDESA acredita que em menos de dois
anos será o Sistema de Saúde com maior número de profissionais de saúde credenciados na nossa região. Para se
ter uma ideia, logo após o lançamento, a SINDESA já
credenciou na sua rede de saúde, profissionais a exemplo
de Psiquiatras; Terapeutas ocupacionais; Cirurgiões Plásticos; Médicos veterinários p/ os animais de estimação;
Dentistas e muitos outros que não se encontra em qualquer outro plano de saúde.
O que mais tem agradado a população e os profissionais de saúde é justamente porque a SINDESA não
é um plano de saúde. Na SINDESA não tem carências,
restrições, doenças pré-existentes, faixa etária, interferências, inexistência de negativas, limite de idade, etc.
Também não é um simples cartão de desconto ou
alguma outra forma especulativa de intermediar a saúde.
E tem outras coisas boas: Não tem captação de recursos
antecipados e nem venda casada, do tipo usar o médico pra vender turismo, seguro, sistema funerário, etc. A
SINDESA é 100% saúde. O foco principal é a saúde, e
é isso que vem interessando e ganhando respeito tanto
dos profissionais de saúde, bem como, da população em
geral.
Um ponto que chama muita atenção é a diferença
de preços entre a SINDESA e os Planos de Saúde (que
por conta das faixas etárias chega aumentar em 6 vezes
o valor, entre a primeira e a última faixa). Na SINDESA
não tem essa previsão de aumentos por conta da idade das
pessoas, pelo contrário, oferece um programa de bonificação para os associados que indicarem novos associados,
concedendo aos mais antigos, descontos nas anuidades
dos anos subsequentes. Este programa de bonificação ou
dotz é o mesmo adotado por grandes companhias aéreas
nacionais e estrangeiras e outras grandes organizações a
exemplo de bancos, administradoras de cartão de créditos e grandes redes de lojas e supermercados que oferecem pontos de bonificação, quando as características dos
negócios requer fidelização e manutenção da clientela.
Daí a grande confiança neste novo modelo de saúde chamado SIS (sistema independente de saúde).
E todo este trabalho ou esses serviços administrativos, a SINDESA oferece por apenas 5,00 por mês, em
média. Depois sim, o associado da SINDESA pagará apenas os serviços médicos quando realmente precisar (e na
maioria dos casos pela metade do preço, observando-se
o piso das tabelas dos Conselhos Federais das Categorias
Profissionais de Saúde) e dependendo dos procedimentos com até 70% de descontos nos serviços ambulatoriais. Ah, falando nisso lembramos que hoje em dia a
maioria dos Planos também tem coparticipação. Quer
dizer: paga-se caro por mês, e quando precisar tem que
pagar novamente mais uma parte.
Com a SINDESA o sistema é direto, simples, e
nada disso é mascarado, pois, trata-se do melhor atendimento em saúde: é particular e independente, e da melhor categoria.

associados. Porém, a relação de atendimento entre o público e os profissionais ou estabelecimentos de saúde é
simples e direta entre o paciente e o profissional, sem a
menor interferência da SINDESA.

A SINDESA já sabe
por onde irá seguir...

Conheça um pouco
mais a SINDESA

A SINDESA foi lançada no dia 1º de julho de 2013
mas antes, por mais de um ano foi criteriosamente estruturada por grandes profissionais de Itajaí, a exemplo
dos advogados Dr. Marcelo Pissetti Machado, Dr. Fábio
Cadilhe do Nascimento e o Dr. Rizieri Mezadri que foram ao encontro de embasamento jurídico legal, moral e
ético, observando rigorosamente o Código de Defesa do
Consumidor e inclusive do Código de Ética do Conselho Federal de Medicina.
A SINDESA também foi projetada por administradores visionários, responsáveis e altamente competentes,
além dos idôneos corretores de seguros e financeiros da
Mannes Corretora, bem como, pela equipe técnica de
analistas e programadores da Virtual Force de Blumenau.
Não obstante, entre os profissionais de saúde, a
SINDESA mereceu toda atenção de estudos e pesquisas pela equipe da área gerencial de saúde dirigida pela
Drª Carmen Lúcia Dacol, aquela itajaiense que foi reconhecida em Brasília, inclusive pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em 2004, ocasião em que elaborou
um projeto de inclusão para pessoas com deficiências no
mercado de trabalho, projeto que foi transformado em
Lei, encaminhado pelo Poder Executivo e aprovado pelo
Congresso Nacional.
Enfim, o que não faltou para o surgimento da
SINDESA foi cuidados e responsabilidades no sentido
de atender uma demanda reprimida no setor da saúde,
indo ao encontro de uma nova fórmula correta, justa e
honesta na procura de bons serviços e atendimento de
qualidade, com preços razoáveis para população que se
encontra em meios caóticos ou no mínimo conturbados,
quando o assunto é saúde.
Notadamente, a SINDESA veio com uma postura
inovadora e transformadora. É um novo jeito de cuidar
da saúde de todos, que querem um bom atendimento
(os melhores profissionais da saúde) e preços justos, sem
depender de terceiros (ou dos planos).
O que mais chama atenção é a determinação da
SINDESA, de um lado, na prestação de serviços de assessoria para os usuários, e na outra ponta brigando pelos
preços diferenciados e personalizados em favor de seus

Dentro de uma política de transparência, de credibilidade e para fazer frente aos grandes custos nos possíveis tratamentos de alta complexidade e internações,
a SINDESA recomenda que os seus associados adotem
alguma outra alternativa do tipo seguro-saúde, ou que
economizem e acumulem para si mesmos, algum tipo de
poupança ou similares para cobertura de despesas hospitalares. Àqueles quem não conseguem cultivar esta disciplina de economizar o jeito é fazer o uso de enfermarias
em hospitais públicos, se realmente um dia precisar de
uma internação.
Entretanto, a SINDESA através de Corretoras de
Valores já vem junto do Conselho Monetário Nacional
(CMN) e do Banco Central do Brasil realizando estudos
de viabilidade e autorização para a formação de um condomínio de ações, podendo assim assessorar seus associados na formação individual, familiar ou empresarial de
um FUNDO DE INVESTIMENTO PARA A SAÚDE
e que ofereça melhores rentabilidades, e o melhor: sem
a transferência antecipada dos seus ativos (as economias
da sua força de trabalho) para terceiros ou para outras
empresas cuidar da sua saúde e da sua família. Com esta
nova opção os associados poderão ficar mais tranquilos
se um dia precisar fazer frente à despesas hospitalares.
Com este sistema bem mais justo, completo e eficiente
a SINDESA busca a racionalização dos custos na saúde
familiar.

E o Convênio da
SINDESA com a ASPMI

A SINDESA não oferece subsídios como acontece na ASPMI. Aliás, a ASPMI é referência em saúde
associativa justamente porque tem este grande diferencial para os seus associados e servidores da prefeitura de
Itajaí. Tanto é que, inúmeras vezes o governo municipal
solicitou cotação de preços com planos de saúde e logo se
deparou com a realidade de que um plano de saúde para
os seus servidores iria custar 10 vezes mais caro do que o
sistema oferecido pela ASPMI e que a qualidade desses
planos poderia ser inferior se comparado fosse com o do
sistema de saúde da ASPMI.
Então, a Diretoria da ASPMI resolveu proporcionar
também aos parentes dos associados da ASPMI todas as
vantagens que a SINDESA oferece ao público em geral.
Aliás, conseguiu junto da SINDESA condições especiais
a exemplo de gratuidade até o final do ano de 2013. Isenção da taxa de adesão por contrato e o parcelamento em
12 vezes, sem acréscimo, cujo titular do contrato venha
permitir o desconto em folha de pagamento para os seus
familiares agregados.
Poderão ainda se inscrever usando e conhecendo
melhor o sistema até final do ano e depois sim, resolver
se querem realmente continuar usando ou não a SINDESA. Afinal de contas, só usando para perceberem o
que tem de bom e o que interessa para cada usuário.
Aproveitem o lançamento, acessando o sindesa.
com.br e depois passem na secretaria da ASPMI para garantir a inscrição de seus parentes na SINDESA.
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DIA DOS PAIS

Seis pais homenageados pela data comemorativa no dia 11
A reunião mensal de agosto da Aspami - no
dia 7 - entre outros assuntos em pauta, homenageou seis pessoas pela passagem do Dia dos Pais,
comemorado em 11 deste mês.
Desses, dois foram os associados Aspami, Perácio Wanzuita e Antônio Augusto Collares, sendo os
demais Ivo Olâmpio Vicente, presidente da Aspmi,
Antônio Carlos Cunha, Diretor de Esportes, Alécio
Felski, ex presidente da Associação, e o jornalista da
Aspmi-Aspami, Álvaro Armando Balbinot.
A homenagem foi realizada com a Oração dos
Pais sobre a importância deles na vida familiar, e o

canto da música Meu Pai, meu Amigo, de Roberto
Carlos, além da oferta de um guarda-chuva a cada
um.
No mesmo encontro foi confirmada a nova
data para o Pirão com Linguiça, que será no dia 3
de setembro.
Encerrando a reunião, foi realizado o Bingo
com sorteio de cerca de 30 brindes.
O lanche da reunião foi custeado pelas associadas aniversariantes de agosto: Inês Simas, Zélia
Maria da Silva, Valci Anacleto e Rejane Maria Rovigo.

COMPRAS & SERVIÇOS

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

NUNCA FOI TÃO
FÁCIL CONSTRUIR!

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

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

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.

www.tanako.com.br
tanako@tanako.com.br

Anita Gonzalez, Depto de Vendas (47) 9955.5242 / 9138.4533
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Em julho grupo visitou mais seis residências
- No dia 17 iniciamos o nosso roteiro de visitas do mês
de julho, começando pela residência da Odinéia, que se encontra convalescendo de uma grave cirurgia. Ela nos recebeu
bastante emocionada, e, ao mesmo tempo, grata pela nossa
lembrança em ter ido visitá-la. Conversamos sobre diversos
assuntos e saímos confiantes em sua breve e total recuperação.
A segunda casa visitada foi a da Maria Helena dos Santos, ex presidente da Aspami, que, emocionada, chorou por

ter sido lembrada pelas suas amigas de muitos anos.
Ela que foi uma das fundadoras e mentoras do Projeto
de nossa Associação, e que hoje em dia pouco frequenta as
nossas reuniões, mas vem acompanhando de longe todas as
suas atividades.
Por fim, a terceira e última residência a ser visitada,
foi a de Clara Nazário, que, muito amável e receptiva, nos
recebeu muito bem.
Mostrou-se feliz com a nossa visita e prometeu continuar frequentando nossas reuniões. Assim, mais uma vez
saímos confiantes em nosso Projeto, que vem sendo muito
bem conduzido por todas as nossas amigas associadas! - depoimento de Rosa Sedrez.
No segundo roteiro de visitas mensais, a partir das 14
horas e 30 minutos, numa tarde com sol maravilhoso, iniciamos as nossas costumeiras visitadas.
Começamos pela casa do "seo" Getúlio dos Santos,
que, apesar dos problemas advindos do AVC (Acidente Vascular Cerebral), o popular derrame, estava cuidando, com
muito zelo, de seus passarinhos, atividade que passou a ser
sua terapia. Ele se mostrou bastante gentil e atencioso com
nós todas.
- Prosseguindo o nosso roteiro, fomos até a casa de Fátima Angelino, que ficou surpresa com a nossa atenção. Após
muita conversa, se propôs a preparar um café, mas como isso
não faz parte do nosso objetivo, nos despedimos dirigindonos para a casa da próxima associada.
A próxima e última visita, então, foi a residência da
Claudete Truppel, que, agradeceu pela nossa presença, demonstrando o quão importantes são essas visitas e reencontros entre amigas.
Em todas as nossas visitas quinzenais, levamos e entrega mos a cada uma das visitadas, um vaso com violetas, junto
com uma mensagem de otimismo.
O grupo esteve composto por Rosa Sedrez, Alma Isabel
da Silva, Jaci e Nadir - (depoimento de Rosa Sedrez).

Seis associadas fazem
viagem de passeio
a Espanha e Portugal
Um grupo de dirigentes associadas Aspami, formada
por Constância Anacleto (presidente), Rosa Sedrez (vice), Janete Batista Coelho, Nazir Deschamps, Bernardete Viti Baldo
(vice presidente Aspmi) e Julieta Beling, viaja no dia 17 deste
mês para uma excursão de doze dias pela Espanha e Portugal,
com retorno previsto para o dia 28.
A viagem está sendo custeada pelas próprias associadas,
que pela primeira vez visitarão aqueles dois países, aproveitando o verão europeu. Votos de boa viagem, e aproveitem ao
máximo essa ida ao Velho Mundo.

COMPRAS & SERVIÇOS

F I S K TODO
O MUNDO FALA BEM

Centro de Ensino

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