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RAIO E RODA CAMPEÃO INTEGRAÇÃO 2013

C

EDUCAÇÃO FÍSICA VICE INTEGRAÇÃO 2013

27º Integração e 2º Interno de Suíço
abrem calendário esportivo 2014

om dois campeonatos de futebol em grama
sintética – o 27º Suíço de Integração e o Certame Interno, o Departamento de Esportes
da Aspmi abriu a temporada esportiva em 2014.
O Integração reúne seis equipes: Raio e Roda
(campeão de 2013), Trevo, Aspmi, Educação Física e
Independente, com rodadas às sexta-feiras.
O Interno conta com as equipes de Brasil, Fran-

CHAPECOENSE CAMPEÃ INTERNO 2013

ça, Argentina México, Alemanha e Espanha, e tem
jogos às quarta-feiras.
Na rodada inaugural do Integração o Raio e
Roda (campeão do ano passado) empatou com o Trevo em 1 gol, enquanto no jogo de fundo o 5 de Maio
aplicou 5 a 1 na Aspmi.
O Integração terá 9 rodadas e 18 jogos, com
término previsto para o início de abril. Já, o Interno

contará com 10 rodadas e 18 jogos.
Na 26ª edição, no ano passado, a classificação
das três primeiras equipes apontou Raio e Roda, campeão, Educação Física, Vice, e 5 de Maio em terceiro.
Os campeonatos premiam com troféus as três
primeiras equipes, e conferem aos seus jogadores, respectivamente, medalhas de ouro, prata e bronze.

AVAÍ VICE INTERNO 2013

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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Academia passa a oferecer também
aulas de Jazz e Ballet para crianças

D

esde o dia 2 de fevereiro a
Academia de Ginástica e
Musculação da Aspmi passou a oferecer aulas de Jazz e de Ballet
para crianças.
Os associados interessados poderão levar suas filhas(os) para uma aula
experimental divididas em duas faixas etárias:

• Horários às 3ª e 5ª feiras;
• Categoria Baby Class
(faixa etária dos: 3 aos 7 anos):
das 9h30 às 10h3omin,
e das 16 às 17 horas.
• Categoria Children
(faixa etária das 8 aos 13 anos):
das 10h30min às 11h30min
e das 17 às 18 horas.

Agenda
Aspmi
Confira a programação especial dos meses de fevereiro,
março e abril, alusiva aos 50 anos da Aspmi:

 Fevereiro

Campeonato Interno e
Integração Futebol Suíço.
:: Rodadas quartas e sextas-feiras - 				
Encerramento 11/04.
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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

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)

 Março

Semana Cultural 26 a 28/03.
:: Atividades no Átrio da Prefeitura e
Sede Social Aspmi.

 Abril

Festival Esportivo.
:: Dominó, Canastra, Truco, Sinuca, 				
Pebolim e Xadrez.

Consultório Odontológico: Rua Otto Hoier, 33,
Cidade Nova (Sede Social Administrativa) Fone: 3341.4912

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS

Edição de Textos: AB PUBLICIDADE
EDITORA - Tel: 3045.3128 / 9921.5322

A diretoria comunica aos associados para
comparecerem à secretaria – entre 8 e 18 horas para retirarem suas agendas-cortesia comemorativas
aos 50 anos de fundação da ASPMI.

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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Veteranos e Master já têm
finalistas no Beach Soccer
Novos e Feminino disputaram a 7ª rodada

O

Beach Soccer está emocionante. Isto porque,
Veteranos e Masters disputaram às semifinais. Os primeiros
finalistas foram definidos no sábado
(15) entre os Veteranos. Na disputa
entre Papa Terra e Bagre, quem se
deu bem foi o Bagre que venceu de
4 x 2 e garantiu vaga na final. Já a
disputa entre Badejo e Marisco foi
acirrada, e com apenas um gol de
diferença, Marisco segue para a final
após vencer pelo placar de 3 x 2.
No Master, Badejo segue para
a final após golear em 7 x 2 o Corrupto. Ele enfrenta Camarões que

venceu de 3 x 1 o Caramujo. A semifinal do Master foi no domingo
(16).
Na 7ª rodada do Feminino
Gráfica Espaço goleou de 5 x 0 Estrela do Sul 2, e Estrela do Sul 1 ganhou de 6 x 2.
Nos Novos Moreia venceu de
7 x 2 Ostra; Traíras ganhou de 4 x
1 Meca; Badejo e Dourado empataram em 3 x 3 levando o jogo para
os pênaltes, e no mata a mata quem
venceu foi o Badejo por 4 x 3.
Piranha e Lula também empataram em 5 x 5, e nos pênaltes Piranha ganhou também por de 4 x 3.

Comissão Técnica dos
JASC se reúne em Itajaí
Cronograma de jogos e andamento das obras
foram apresentados durante encontro

O

s membros da Comissão Técnica dos 54º
Jogos Abertos de Santa
Catarina se reuniram na manhã
de quinta-feira (13), na sede da
Fundação Municipal de Esporte
e Lazer (FMEL), para analisar o
andamento das obras, cronogramas das modalidades e os dias
em que elas serão disputadas. Os
preparativos seguem em ritmo
acelerado.
Conforme o Presidente da
Comissão Organizadora da Competição deste ano, Álvaro Provesi,
as definições de datas são importantes para que as equipes de fora
possam se organizar. “Este é o
nosso papel como cidade enfitriã.
Estamos trabalhando para atender uma solicitação antiga das

cidades participantes que é a de
facilitar a logística dos quase 90
municípios que estarão em Itajaí
para o JASC”, comenta.
Na reunião, também foram
discutidos tecnicamente os locais
de competição que começam a ser
visitados e vistoriados em março.
No próximo mês estão previstas
o início das obras nos Ginásios
Ivo Silveira e Gabriel Collares.
Esta será a quarta vez que
Itajaí irá sediar o evento, marcado para o período de 15 a 25 de
novembro. Também fazem parte
da Comissão Organizadora os
professores Ivo Olâmpio Vicente, Volnei Schicamann, Armando Gonçalves e Antonio Carlos
Cunha que já possuem experiência de mais de 20 anos de JASC.

FMEL prorroga peneira do Futebol de Campo
Testes continuam até formar uma equipe

F

oram prorrogadas as inscrições para a
peneira do Futebol de Campo da Fundação Municipal de Esporte e Lazer
(FMEL). Jovens de 15 a 19 anos, e que sejam
bons de bola, podem se inscrever.
As avaliações acontecem no bairro Nossa

Senhora das Graças, das 14h às 17h. Para participar, os adolescentes precisam levar chuteira
e estar preparados para mostrar o seu talento
em campo.
As avaliações continuam até formar uma
equipe para disputar as competições previstas

para 2014. Os atletas selecionados já iniciam
os treinamentos visando aprimorar a parte física.
Neste ano, os atletas da FMEL participam
da etapa regional dos Joguinhos Abertos e dos
Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).

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
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Diácono Evaldo da Silva benzendo a sede da Aspami

Bernardete, Dirce e Constância

Aspami inicia atividades dia 5 de março
e convida associados para participarem

A

Aspami iniciará suas atividades
de 2014 no dia 5 de março, com
a elaboração da pauta de reuniões
de trabalho e roteiro de eventos e passeios
para os dez meses deste ano, com encerramento em 3 de dezembro.
A
diretoria
convoca
as(os)

associadas(os) para a primeira reunião
deste ano, que promete ser bastante concorrida.
E solicita que cada uma(um)
associada(o) convide uma aposentada ou
aposentado municipal de suas relações,
para participar das reuniões.
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FOTOS DO CULTO E INAUGURAÇÃO
Nesta página estamos publicando várias fotos da abertura do programa comemorativo
dos 50 anos da Aspmi, em sua maioria, de dirigentes e associadas(os) Aspami.

Cartão Personal Alimentação
Associadas(os) Aspami, Aposentados e Pensionistas, que ainda não
possuem o seu Cartão Personal Alimentação, deverão comparecer ao
IPI (Instituto de Previdência Itajaí), à Rua Heitor Liberato, 1250, para
providenciar sua confecção. Falar com Odinéia Maria Paulo da Silva.
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Camarões vence o Caramujos por 3 a 1 e
está na final do 2º Master Praiano 2014
Com gols de Bispo, Kolucha
e Coelho, o Camarões
estreiou na semi-finais
do Praiano Master 2014,
vencendo a equipe do
Caramujos por 3 a 1,
classificando-se para disputar
a final no dia 22, às 16
horas, diante do Badejos.
Com a vitória o time da
Aspmi já garantiu pelo
menos o vice-campeonato.

Cerca de 250 vagas abertas em cursos de iniciação profissional e de contraturno escolar

C

Atividades são oferecidas gratuitamente por entidade conveniada ao município

erca de 250 vagas ainda estão
abertas em oficinas alternativas
e cursos de iniciação profissional no Instituto Lar da Juventude de
Assistência e Educação, conhecido como
Parque Dom Bosco. Conveniada à Secretaria de Educação, a obra social também oferece atividades socioeducativas
para estudantes de 6 a 13 anos de idade,
no contraturno escolar da Rede Municipal de Ensino. As inscrições encerram
nesta segunda-feira (17), às 17h. Veja as
opções em aberto:
 Brincando e Aprendendo: 02
vagas no período matutino (idade – 6
anos)
 Brincando e Aprendendo: 12
vagas no período vespertino (idade – 6
anos)
 Criando e Recriando: 05 vagas no
período vespertino (idade – 7 anos)
 Dançando e Encantando I: 07
vagas no período matutino (idade – 7
anos)
 Dançando e Encantando I: 09
vagas no período vespertino (idade – 7

anos)

 Dobrando com Artes:
12 vagas no período matutino
(idade – 9 anos)
 Fazendo Artes: 08 vagas
no período matutino (idade –
10 anos)
 Tecendo e Inventando:
15 vagas no período matutino
(idade – 11 anos)
 Dançando e Educando:
15 vagas no período matutino
(idade – 12 anos)
 Dançando e Educando: 01 vaga
no período vespertino (idade – 12 anos)
 Cantando e Encantando: 14 vagas no período matutino (idade – 12 e
13 anos)
 Cantando e Encantando: 02 vagas no período matutino (idade – 12 e
13 anos)
 Conectando para o Saber: 03
vagas no período matutino (idade – 13
anos)
 Desenvolvimento de Aplicativos
Móbiles: 17 vagas no período vespertino
(idade – 16 a 18 anos)

 Panificação: 28 vagas no período
vespertino (idade – a partir de 16 anos)
 Assistente Administrativo: 75 vagas no período matutino (idade – 14 a
24 anos)
 Costureiro Industrial de Vestuário: 22 vagas no período vespertino (idade – 14 a 24 anos)
As inscrições são gratuitas e devem
ser feitas até às 17h, no Parque Dom
Bosco (Rua Brusque, nº 1333). É necessário levar os seguintes documentos:
• Cópia folha de pagamento ou
outro comprovante de renda de todas as

COMPRAS & SERVIÇOS

pessoas do grupo familiar.
• Caso seja trabalhador autônomo
ou profissional liberal, será fornecida declaração.
• Caso o membro da família não
tenha renda, preencher declaração será
fornecida declaração.
• Cópia da Certidão de nascimento ou RG e CPF do candidato.
• Cópia de RG e CPF dos pais e/ou
responsáveis.
• Cópia do comprovante de residência.
• Cópia do comprovante de matrícula escolar 2014.
• 2 fotos 3X4 do educando.

O convênio

O convênio entre Parque Dom
Bosco e a Secretaria Municipal de Educação foi celebrado por meio do Edital
de Seleção Pública de Projetos, com outras entidades que atendem crianças e
adolescentes, em fase de educação básica, na área sócio-educacional.
Mais informações pelo site:
www.parquedombosco.org
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ATENÇÃO PARA A AGENDA DOS SALÕES 2014
A Aspmi já iniciou o agendamento
dos Salões 2 e Barnabé para o ano de 2014.
ATENÇÃO NÃO HAVERÁ AGENDAMENTO
PARA AS SEGUINTES DATAS
 SALÃO 2
Agosto: Mês inteiro (Olimpíadas)
Setembro: de 13 a 21
Outubro: de 24 a 31
Novembro: Mês inteiro (comemorações 50 anos Aspmi)
Dezembro: 3, de 12 a 14, de 18 a 21, de 22 a 31.

REAJUSTE DE SUBSÍDIOS
 Desde o dia 11/01/2014 as compras de medicamentos com
receita até R$ 120,00 tem desconto de 50% (R$ 60,00), até
então, o valor era de R$ 110,00.
 Foi reajustado também o o limite do auxílio para compra de
óculos de grau, de R$ 100,00 para R$ 110,00, ou seja, o Bônus
das óticas agora é de até R$ 55,00.

 Salão Barnabé
Março: Mês inteiro (reforma)
Abril: Mês inteiro (reforma)
Agosto: Mês inteiro (Olimpíadas)
Setembro: de 13 a 21
Outubro: de 23 a 31
Novembro: Mês inteiro (comemorações 50 anos Aspmi)

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.

Dezembro: de 12 a 14, de 18 a 31

 ALUGUEL DOS SALÕES DE FESTAS
A partir de 2014
 Salão 2 (Com Ar condicionado)
13 Mesas de 6 Lugares - 78 Pessoas
 Associados – R$ 150,00
 Parentes de associados – R$ 300,00
 Barnabé
20 mesas de 4 Lugares - 80 Pessoas

DICAS ASPMI
 O associado deverá ficar atento quanto à utilização do cartão, pois se
extrapolar o limite e a folha de pagamento ficar negativa, o cartão será
bloqueado até o associado regularizar sua situação.
 Quanto aos contratados, qualquer interrupção de mensalidade (por troca
de contrato, licença ou qualquer outro motivo), o cartão será bloqueado
imediatamente.
 No geral os cartões dos contratados serão bloqueados sempre no mês de
novembro (dia 10), isso devido ao fechamento da folha de dezembro ser
sempre antecipada, e os salários reduzidos .

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

 Associados – R$ 120,00
 Parentes de associados – R$ 240,00
 Salão de Festas 1 (Salão Grande)
Ar condicionado, churrasqueiras, freezers,
geladeira, fogão industrial.
40 mesas de 6 Lugares - 240 Pessoas
 Associados -R$ 500,00
 Parentes de associados – R$ 1.500,00
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Com dezenove novas vagas estacionamento
aumenta sua capacidade para 79 veículos

O

estacionamento da sede administrativa, social e esportiva Aspmi, acaba de receber 19 novas vagas,
aumentando sua capacidade para 79 novos veículos, distribuídas defronte a sede, defronte a Academia de Ginástica, e duas vagas defronte a Lanchonete da arquibancada
do campo de futebol suíço, asfaltados.
Também o estacionamento de motos sofreu um aumento de 24 vagas (nove ao lado da lanchonete, nove ao
lado da Academia e seis atrás da goleira de entrada do campo
de futebol). Com isso, o estacionamento de motos foi aumentado para 44 vagas.

