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Aspmi fica em quinto lugar nos
Jogos da Amizade em Joinville
P

articipando do 17º Jogos da Amizade 2013 - nos
dias 15 e 16 de novembro no Complexo Esportivo
da Fundação Municipal de Esportes, em Joinville - em nove das onze modalidades - a Aspmi ficou em
quinto lugar na classificação geral.
A competição é realizada anualmente numa cidade
catarinense, reunindo diversas Associações de Funcionários Públicos Municipais de Santa Catarina, que foi promovida com sucesso pela nossa Associação em novembro
de 1999, em sua 7ª Edição.
A delegação da Associação itajaiense viajou em dois
ônibus especiais da Empresa Deboratur (um Micro e

uma Van), conduzidos pelos motoristas Silvano e Jeferson, com vários atletas viajando em conduções próprias,
sob a chefia do presidente Ivo Olâmpio Vicente, assessorado pelo Diretor de Esporte Antônio Carlos Cunha, o
“Tonho”.
Na Cidade dos Príncipes a delegação ficou hospedada no Cherí Ami Hotel, sob direção de Daniel e Arlete,
bairro Floresta, e as refeições servidas no Patrício’s Restaurante, nas dependências do local da competição, no
bairro Boa Vista.

Moda Infanto Juvenil
Temos toda a linha para Ballet
portopetiz@yahoo.com.br | Porto Petiz "Facebook"

Rua Olímpio Miranda, 242 - sala 3 (centro)
Itajaí - SC - 47

3045.3137
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Jantar de confraternização entre o
Legislativo e a imprensa itajaiense

Editorial

C

15 anos juntos

om a presente edição, novembro de 2013, estamos
comemorando 15 anos
juntos: nossos leitores e o
Informativo Aspmi.
Editando o jornal desde 1998,
nessa década e meia procuramos oferecer uma linha editorial séria, isenta de qualquer tipo de crítica. Falhas
houveram, sim, mas
sem deslustrar nossa linha jornalística de um
Informativo comprometido com a verdade.
Críticas existiram,
mas superadas pelos
incentivos e elogios re-

cebidos de nossos leitores.
Afinal, já são 52 anos de jornalismo, uma carreira iniciada na então
Companhia Jornalística Caldas Júnior
(Correio do Povo e Folha da Tarde Esportiva (hoje Rede Record), nossa escola jornalística.
Agradecemos, de coração, a todos
os que vem, de uma maneira ou outra,
colaborando conosco, ou
nos incentivando a continuar editando o Informativo Aspmi, procurando,
sempre, oferecer um órgão
sério e com credibilidade.
Um abraço a todos!

Álvaro Armando Balbinot - Editor

Expediente Informativo Aspmi

DIRETORIA
BIÊNIO 2011/2015

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

2

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)

A

Câmara de Vereadores de Itajaí promoveu no dia 26 de novembro – na sede recreativa e
esportiva da Administração do
Porto de Itajaí – o tradicional de jantar de
confraternização de final-de-ano entre o
Legislativo e a imprensa da cidade.
Após o jantar, o presidente da Câmara, vereador Gerd Klotz, usou da palavra para agradecer o trabalho da imprensa
itajaiense na divulgação das atividades daquela Casa por parte de seus integrantes.

FUTEBOL
SETE
Antecedendo o jantar, foi realizado um amistoso de Futebol Sete entre as
equipes das Câmara e da Imprensa de Itajaí, com vitória dos vereadores por 3 a 2,
Os três gols do time vencedor foram anotados pelo vereador Acácio José
da Rocha, que foi o melhor jogador em
campo.
O time da Imprensa deverá solicitar revanche no próximo ano.

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

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

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
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Circuito Sesc de Caminhadas e Corrida em novembro

F

oi realizada no dia 24 de novembro de 2013, a penúltima etapa
do Circuito Sesc de Caminhadas
e Corridas.
O intuito do Sesc é estimular a participação de qualquer pessoa, seja atleta
profissional, amador, ou de fim de semana, a tomar gosto pelo esporte, ajudando,
assim, na qualidade de vida de todos os
participantes.
O circuito é dividido em etapas municipais, sendo que a final ocorre na cidade de Florianópolis, Capital do Estado.
Os melhores resultados de todas as
etapas, ganham, automaticamente, passagem para a grande final.
Na caminhada, a distância é de 5km,
sendo permitida a participação de pessoas
de qualquer idade.
Já na corrida, o atleta pode escolher,
na hora da inscrição, as distâncias de 5
ou 10km. Onde são divididos em naipes, masculino, feminino, categoria livre,
comerciário e também corrida de revezamento em quarteto, somente nos 10km
(2,5km para cada atleta).
Foi justamente nessa categoria que
a equipe da ACADEMIA Aspmi, parti-

cipou, e como primeira prova oficial, já
garantiu um terceiro lugar, subindo ao
pódio pela primeira vez.
Com um grande número de participantes, a Etapa de Itajaí foi um sucesso,
com um trajeto bem elaborado, onde o
atleta podia aproveitar e contemplar um
pouco da beleza que nossa cidade tem a
oferecer.
O esforço do professor Fernando
Rodrigo Werner de Oliveira, aliado ao
incentivo do também professor Jackson
Eduardo Pereira, foram primordiais para
o rendimento esperado do quarteto.
Com menos de um mês antes da
prova, tudo foi decidido, entre a participação e o preparo físico. Foi nessa hora
que vimos a determinação e garra da
equipe.
O time da Academia Aspmi contou
com a presença de um professor e três alunos, sendo eles Fernando Werner, Gustavo Samuel, Luiz Felipe da Silva e Silvio
das Neves Junior.
Com horários diferentes de treinamentos na academia, os três alunos acabaram se conhecendo somente no dia da
competição.

Porém, a união e garra deram certo,
pois fechamos em um tempo muito bom,
melhor ainda do que esperado, ficando
atrás apenas de duas equipes com um nível muito alto de corrida.
Garantimos que essa foi a primeira
de muitas vitórias que virão para a Aspmi.
Vale lembrar que a Academia não
está aqui para formar atletas, e sim, cuidar da qualidade de vida de cada aluno.
A participação em competições é apenas

uma extensão do trabalho feito e a forma de realização e superação que muitos
encontram, de mostrar a mudança de sua
vida. A Academia da Aspmi funciona diariamente dentro do completo da Associação, nos horários matutino, vespertino e
noturno. Venha conhecer, fazer uma visita, e, quem sabe mudar sua vida.
Pois a pessoa que quer, ela muda.
Quem não quer, arranja desculpa.
Por Silvio das Neves Junior.

Meses e datas sem agendamento dos salões de festas em 2014
Durante 2014 – ano do Cinquentenário • Abril: mês inteiro
de fundação da Aspmi – não haverá agenda- • Agosto: mês inteiro
mentos de datas dos salões de festas da Asso- • Setembro: de 13 a 21
ciação, nos seguintes meses e dias:
• Outubro: 23 a 31
• Novembro: mês inteiro
 Salão Barnabé: Agosto
• Dezembro: dias 12 a 14 e de 18 a 31.
• Agosto: mês inteiro

 Salão 2
• Agosto: mês inteiro
• Setembro: dias 13 a 21
• Outubro: dias 24 a 31
• Novembro: mês inteiro
• Dezembro: dias 3, de 12 1 14, de 18 a 21 e
de 22 a 31

COMPRAS & SERVIÇOS
F I S K TODO
O MUNDO FALA BEM

Centro de Ensino

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

(47) 3348.1184 • 3348.2609 • 3319.1835 | Av. Sete de setembro, 740 - ITAJAÍ - SC

DEZEMBRO/2013 - Nº 181

INFORMATIVO ASPMI

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

C

Com almoço de confraternização
Aspami encerra atividades em 2013

om um almoço e um café colonial no Sítio
do Melo, no Rio do Meio, interior do município – no dia 4 de dezembro – reunindo
87 pessoas entre dirigentes, associados e convidados, a Aspami promoveu sua reunião de trabalho e
confraternização pelo encerramento de suas atividades do ano de 2013.
Durante a tarde foram realizados jogos de cartas e servido um Café Colonial, com o encontro se
estendendo até o final do dia.

A diretoria presenteou cada um dos presentes,
com um Panetone Bauduco com cartão desejando
Boas Festas de Natal e Ano Novo. O encontro da
confraternização teve música ao vivo do Trio itajaiense de Carlos Coria (Carlos Coria, Nego Velho e
Luan). Contatos para shows pelo (47) 9985.3051.
A Aspami encerrou as atividades no dia 5 deste mês, devendo gozar férias de 88 dias, até 4 de
março do ano novo, quando iniciará suas atividades de 2014.
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INFORME ECONÔMICO ASPMI
Associados ASPMI recebem
novo calendário 2014

O

s associados ASPMI, neste final de ano estão recebendo de primeira mão, mais um
calendário anual de parede para o ano de
2014. Este calendário é personalizado, trazendo em cada folhinha mensal, uma mensagem do que
é a SINDESA, empresa conveniada da ASPMI que já
oferece uma rede com mais de 500 profissionais de saúde e estabelecimentos credenciados na cidade de Itajaí
e região. Relembramos que o sistema de saúde da SINDESA é muito parecido com o da ASPMI, frisando que,
para o nosso associado, o sistema da ASPMI tem uma
importância ainda maior porque oferece subsídios no
abatimento dos preços.
Já o sistema da SINDESA através do convênio com
a ASPMI, vem sendo oferecido para os parentes dos associados. As condições de pagamento pela ASPMI são
bem melhores porque não tem taxa de adesão e ainda
podem pagar a anuidade de forma parcelada. Basta o
associado passar na secretaria da ASPMI e autorizar o
desconto em folha, agregando no seu contrato quantos
parentes quiser ao preço unitário mensal de apenas R$
4,86, bem como, os animais de estimação, ao preço de
R$ 2,43 por mês.
Pelo encaminhamento deste projeto, a SINDESA

vem se tornando uma das empresas de expressiva relevância social, quando o assunto é saúde de qualidade
com preços acessíveis ou preços sociais.
Comprovadamente também já se sabe que através do sistema independente os custos nos cuidados da
saúde pessoal, familiar ou empresarial tem sido o mais
econômico de todos, se compararmos com os altíssimos
preços nos atendimentos particulares. E, de altíssima
qualidade se comparado com o SUS ou com os demais
planos que hoje vem sendo os campeões nos rankings de
reclamação em geral.
Se no Brasil conhecemos três faixas de acesso à
saúde: ou via SUS, ou via PLANOS, ou via PARTICULAR; temos agora a quarta faixa de acesso que é o
sistema independente de saúde, o SIS. Portanto, a partir
de agora se você conhece alguém ou algum parente seu,
que precisa de acesso rápido à saúde de qualidade, lembre eles que uma boa opção e bem mais econômica é a
SINDESA.
A SINDESA, nova parceira da ASPMI que agora
também oferece boas vantagens na saúde para os parentes dos nossos associados, deseja a todos os associados e
familiares, FELIZ FESTAS e um ANO NOVO cheio
de saúde.

Com uma inflação em torno de 6% ao ano, a rentabilidade bruta acima da inflação, ou seja, o juros real,
voltou a ficar elevada, em cerca de 4% ao ano. No caso
de CDBs, papéis que paguem mais de 84% do CDI já são
mais interessantes que a poupança em qualquer prazo.No
caso das LFTs, se a corretora cobrar até 1,2% ao ano de
taxa de administração, a aplicação já rende mais que a caderneta. E no caso de fundos DI, a taxa de administração
máxima para que o investimento ainda seja mais vantajoso
é de 1,5% ao ano, que já pode ser considerada alta para esse
tipo de produto. Vale observar que o ideal é procurar por
fundos DI com taxa de administração máxima de 0,75%
ao ano.

Retorno dos juros mais altos
é ruim para quem empresta,
mas bom para quem investe

(*) Com a Selic acima de 8,50% ao ano, a remuneração
da caderneta de poupança volta a ser a mesma da regra antiga:
0,5% ao mês mais Taxa Referencial (TR). Na tabela, foi considerada uma TR de 0,02% ao mês, uma vez que essa taxa não tem
mais ficado zerada com o juro mais alto.

A cultura do endividamento, enraizada na cabeça do
brasileiro, pode agora trazer mais dores de cabeça para quem
aprendeu a adquirir bens apenas comprando no crédito ou
nos financiamentos. Já, para àqueles que vivem com medo
de contrair dívidas, está chegando um bom momento de
rever o seu posicionamento em lidar com o seu próprio dinheiro. Como a tendência agora é o retorno dos juros mais
altos, surge também a oportunidade das pessoas perceberem a diferença entre uma ou outra melhor aplicação das
suas economias. Então, preste atenção no texto abaixo.
Com a taxa básica de juros, Selic, de volta ao patamar
de dois dígitos, aplicações atreladas a esse referencial voltam
a ser atrativas. Comparando com a poupança, estacionada
na remuneração de 0,5% ao mês + TR, esses investimentos
de renda fixa estão muito mais atrativos, mesmo comparando a qualquer prazo e mesmo com a cobrança de imposto
de renda, como CDBs (lembrando que LCIs e LCAs são
isentos de IR para Pessoa Física).

A alta da SELIC para 2014, onde o governo tenta
conter a inflação, parece ser inevitável. Esse movimento prejudica o desenvolvimento da economia, pois os financiamentos começam a ficar mais caros. A boa noticia
é para investidores e poupadores, principalmente aqueles
que possuem aplicações como CDBs por exemplo. Outra
dica é ficar de olho em titulos públicos LFTs (que seguem
a variação da Selic) ou até mesmo títulos com taxas fixadas
no momento de negociação, como LTNs, que já estão pagando 12,39% ao ano e com vencimento para 2017. Vale
lembrar que essa taxa pode ser ainda maior, dependendo da
elevação da Selic (curva de juros futuros). Aqui vale observar o melhor momento para se entrar nesses títulos.
As dicas colhidas acima são da UNinvest, agentes de
investidores da XP Investimentos, também credenciada
à SINDESA para os associados que buscam uma melhor
orientações para a sua saúde financeira, sendo assim, mais
confortável, rentável e segura.

COMPRAS & SERVIÇOS
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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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Feliz Natal e Próspero 2014!
Que nossos clientes e
amigos tenham um
Natal abençoado e
um 2014 repleto de
realizações!

Aos associados
Aspmi Feliz Natal
e um 2014 cheio
de paz, saúde e
prosperidade!

Desejamos aos associados
Aspmi e seus familiares
um Feliz Natal e um 2014
de paz e esperança!

AB PUBLICIDADE
Agradecendo a confiança
depositada em nosso
trabalho, desejamos aos
nossos clientes e amigos
um Feliz Natal
e próspero 2014!

MASSAGEM ELETRÔNICA
NEUROMUSCULAR
A diretoria e associados Aspmi
e Aspami os votos de um santo
Natal e um venturoso 2014!
Rua José Bonifácio Malburg, 133 - Centro
(47) 3248.8996

Um feliz e harmonioso
Natal em família.
Um próspero 2014!
A L B E R T O - Fisioterapeuta
(47) 9208.4227 - 8425.2060
Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí

TEREZINHA
CONFECÇÕES
Gasolina e álcool pelo Personal Card
A todos os nossos
amigos e clientes
Feliz Natal e
Próspero 2014!

A todos os associados
Aspmi os nossos
votos de Feliz Natal
e Próspero 2014!

Desejamos aos associados Aspmi
e Aspami, que os ensinamentos
deixados pelo filho de Deus sejam
nossa lição de vida neste Natal e no
Ano Novo que inicia. Boas Festas!

Feliz Natal e um
2014 cheio das
bênçãos de Deus!
Rua Conceição, 800 | São João | Itajaí
3348.0416 | 9983.6366
e-mail: terezinha@capitanio.net

Feliz Natal e próspero
2014 a todos os
associados(as) Aspmi!
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Desejamos a você associado(a) e sua
família um Natal de luz, abençoado
e repleto de alegrias. Boas Festas!
Feliz e próspero 2014!
São os votos das diretorias
Aspmi e Aspami.
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