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Eventos comemorativos 50 anos Aspmi

 AGOSTO

de
• Será desenvolvido o restante da programação comemorativa aos 50 anos
da
ão
realizaç
fundação da Aspmi até o final de 2014. Entre os dias 20 e 29, a
15ª Olimpíada do Servidor Público Municipal, Olimpíada da Família.

 OUTU

BRO
• No dia 11 - Dia da Cr
iança, na Aspmi, com bri
nquedos infláveis,
recreação e distribuição de
pip
oc
a,
alg
od
ão
doce e hot dog.
• De 6 e 10 – exposição de
fotos da Aspmi no átrio da
Prefeitura Municipal.
• Dia 25 (sábado) entre 16
e 23h30min, festa em ho
me
na
gem
ao Servidor Público
Municipal, com churrasc
o, costela fogo de chão, be
bid
as
e
mú
sica ao vivo.
• Na mesma data será rea
lizado o lançamento do
documentário 50 anos de
sucesso.

 SETEMBRO

• No mês do aniversário será realizada
no dia 16, uma Sessão Solene Na
Câmara de Vereadores, exposições de
fotos nos dias 15 a 19,
na Secretaria, e de 22 a 26 na sede do
Legislativo.
• No dia 17, data do aniversário, haverá
o lançamento do livro Aspmi
50 anos, uma história de sucesso, e jant
ar da diretoria, autoridades e
convidados, no salão 1.
• 20/09 - Baile em comemoração aos
50 anos.
Festa anos 60/70/80 - 500 convites.

 NOVEMBRO

o – pela segunda vez – os
• De 7 a 9, a Aspmi estará promovend
Funcionários Públicos
Jogos da Amizade entre Associações de
municípios catarinenses.
Municipais, com a participação de oito

 DEZEM

BRO
• No dia 13 acontecerá –
no salão 1, às 20 horas - o
encerramento
das atividades comemorat
ivas aos 50 anos da Assoc
iação dos
Servidores Públicos Mun
icipais de Itajaí (Aspmi).
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Reunião de agosto homenageia
associados pelo Dia dos Pais
Em sua reunião de agosto (6), a diretoria da
Aspami parabenizou e homenageou três de seus associados e o editor do Informativo Aspmi, pela passagem do Dia dos Pais, presentando-lhes com um
estojo de sabonetes Ekos Natura.
O Pirão com Linguíça que estava agendado
para o dia 21 deste mê, foi transferido para outra
data a ser ainda marcada.
Foi lida uma solicitação da vereadora Ana Carolina Martins – enviada, com cópia ao presidente
da Câmara, Osvaldo Gern – na qual pede ao Executivo Municipal a equiparação de valores do vale
refeição dos aposentados com os servidores ativos.
A reivindicação está sendo estudada pelo governo municipal, mas terá uma definição no próxi-

mo ano.
Foi comunicado que as visitas domiciliares à
associadas (os) da Aspami continuam sendo realizadas nas terceiras e quarta-feiras de cada mês.
A presidente Constância Anacleto pediu às associadas presentes para formarem duas duplas de canastra e dominó para participar da 15ª Olimpíada
do Servidor Público Municipal a ser disputada de
20 a 29 deste mês.

HOMENAGEADOS
Perrácio Vanzuita, Floriano Santana e Alidor
Zendron foram os associados homenageados na
reunião, além do jornalista da Aspmi/Aspami, Álvaro Armando Balbinot.

O COQUETEL
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O BINGO
Sorteados
Perácio Wanzuíta
Maria da Graça Molleri
Nazir K. Deschamps
Benta da Silva Campos
Zenaide O. da Costa
Sandra Mª Ramos
Maria da Graça Rocha
Valdete da C. Sardo
Maria Sueli Pires

VISITAS DA ASPAMI

D

ia 16 de julho, mais uma vez
nos propomos às visitas. Estávamos: Gilda, Jaci, Alma
com a neta Gabriela, Maria de Fátima,
Graça e Rosa.
Visitamos Apolônia Klock de
Moura zeladora aposentada com 91
anos. Estava acamada, mas mesmo assim ficou emocionada com nossa mensagem.
Depois fomos para Balneário
Camboriú visitar a Ulda Linhares Petter, zeladora aposentada, completando
Ulda Linhares Petter
neste dia 88 anos. Muito faceira nos
aguardava e se emocionou com as flores e a mensagem que levamos. E, finalmente, fomos ao apartamento de Ana
Maria Corbetta. Muito falante, nos mostrou com orgulho seus trabalhos manuais que são feitos com muito capricho.
Os motivos natalinos são lindos e ficamos muito impressionadas. A Ana
tem 75anos. E assim terminamos mais um dia de visitas.

Ana Maria
Corbetta
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Presidente da Fesporte visita a FMEL
Há 100 dias para os 54º JASC, a Fundação Municipal de Esporte e Lazer recebeu na tarde desta sexta-feira (8), a visita do
presidente da Fesporte, Marcelo Kowalski.
Na ocasião, o presidente da Federação Catarinense de Esporte aproveitou para acompanhar o andamento das obras do Ginásio
Gabriel Collares. A previsão é que todas as
obras sejam entregues até o final de setembro. “Não tenho dúvida de que as obras
serão entregues no prazo, o comprometimento da cidade é grande. Itajaí se prepa-

JM

rou com antecedência”, destacou Marcelo
Kowalski.
Durante a visita, o superintendente
da FMEL, Fabrício Marinho entregou ao
presidente da Fesporte um documento de
solicitação para sediar os Joguinhos Abertos
de 2015. “As coisas estão sendo bem feitas,
essa ação conjunta entre a Prefeitura de Itajaí e a Fundação de Esportes para receber os
Jogos Abertos pode facilitar para talvez, a
cidade receber os Joguinhos Abertos”, finalizou o presidente.

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

Futsal de Itajaí se classifica
para quarta fase do Estadual Sub-15
A equipe de Futsal Sub-15 de
Itajaí, representada pelo Tipso/Bioleve/FMEL, disputou o Campeonato
Catarinense nos dias 8 e 9 de agosto,
em Blumenau. Ao final do returno da
competição, os garotos conquistaram a
classificação à próxima fase com duas
vitórias.
No primeiro jogo, vitória sobre
Barão, de Blumenau, por 4 a 1. Diante

de Forquilhinha, os atletas perderam
por 4 a 2 e, no último jogo, se recuperaram ao vencer Pinhalzinho por 6 a 3,
garantindo a classificação para a quarta
etapa do estadual.
Agora, eles enfrentam Krona/
Joinville, Colégio Marista/Criciúma
e FME/Joaçaba. Ainda não há data e
local definidos pela Federação Catarinense de Futebol de Salão.
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POR QUE ESTOU
SEM DINHEIRO?

É

comum ouvir amigos e pessoas próximas reclamando de que estão sem dinheiro. E não são
pessoas que não possuem atividade remunerada.
São indivíduos que trabalham e recebem bons salários,
inclusive. O que ocorre é um fenômeno comum entre
muitas pessoas: a má gestão de sua vida financeira e o
descaso pelo planejamento de metas e investimentos.
É comum, ao receberem seu salário no final ou início de cada mês, essas pessoas dispararem aquelas frases
desqualificando o seu dinheiro como: “Lá vem o mizerite”, quando falam do demonstrativo do salário ou “O
dinheiro é tão pouco que bate na conta e já acaba” e
“O salário acaba antes do mês” quando o orçamento doméstico está em pauta. Isso para não usar outras ainda
piores, que culpam empresa, colegas e família pelos problemas financeiros do dia a dia.
Essas frases mostram que está em curso um desvio
de conduta em relação ao planejamento familiar, que
objetivos e metas simplesmente não existem e que consumir qualquer coisa serve. Se é esse o caso, você está
diante de um grave descontrole financeiro. Tratar o assunto na base da brincadeira e desqualificar seu salário
mostra o quanto as pessoas ainda tratam essa questão de
forma errada.
Qual seu padrão de vida?
O valor absoluto do dinheiro pode parecer pouco,
mas me parece claro que, se ele acaba tão rapidamente, é
porque o padrão de vida que ele pode proporcionar não
está sendo respeitado. Traduzindo: se você está nessa situação, está gastando mais do que pode. É hora de rever
os gastos, cortar despesas e buscar formas de melhorar/
aumentar suas receitas. É hora de encontrar seu verdadeiro padrão de vida e viver dentro deste limite.
Alguns reclamam tanto que me vejo no dever de
tentar ajudar. Começo com uma pergunta simples, clássica, óbvia, mas ainda assim provocante: de fato, o que
você tem feito para resolver essa situação? Quase sempre,
não existe uma resposta. Ora, as pessoas não se enxergam
como responsáveis (os verdadeiros culpados pela situação) e não aceitam que a solução deve partir delas.

Sua atitude pode mudar tudo
Se você se enxergou dentro do horizonte pintado
nesse artigo, coloco abaixo algumas sugestões para uma
verdadeira guinada em sua vida:

tivas, ao menos evite ficar se lamentado sobre a questão
para e perto das pessoas que estão ao seu lado. Combinado?
Autor: Ricardo Pereira

• Chame para você a responsabilidade de sua vida
financeira. Você deverá tomar a frente de tudo. Leia
mais, discuta com a família, implemente um controle
financeiro através de um pequeno caderno, planilha ou
sistema e, principalmente, mude seus hábitos financeiros. Compre mais à vista, separe o dinheiro do mês de
forma mais organizada, fale mais “não” para tudo e todos;
• Respeite o seu dinheiro. Chega de frases ou
atitudes que desqualificam seu dinheiro. Valorize cada
centavo que ganha. Nas compras que pretende fazer,
pesquise os melhores locais de compra e busque sempre
a opção de compra à vista e com desconto. Aceite que
cada centavo é importante e foi conseguido através de
seu esforço. Valorizar seu salário significa valorizar-se;
• Qualifique-se e invista em aprendizado. Perceba
que para aumentar seu salário será necessária uma melhor qualificação. Cortando alguns gastos desnecessários
e valorizando seu dinheiro, você pode voltar ou começar
a estudar e investir seu tempo e esforço em aprendizado
e conhecimento, o que proporcionará uma melhor formação e maiores chances de sucesso;
• Comece a guardar dinheiro. Chega de sair gastando sem critério. Estude cada compra com cuidado e sem
pressa. O melhor que tem a fazer é guardar dinheiro,
investir, mesmo que no inicio o percentual seja pequeno.
Aos poucos você irá se acostumar e verá a diferença que
fará em sua vida.
Chega de lamentações!
Como você deve ter percebido, o problema para
quem reclama da constante falta de dinheiro pode ser
resolvido a partir da mudança de atitude. É verdade que
existem pessoas com problemas mais graves, como é o
caso daqueles que não possuem remuneração (desemprego, problemas de saúde etc.). No entanto, esta não é a
regra. A maioria enfrenta esse problema por negligência
na relação com o dinheiro.
É hora de mudar essa situação e o segredo de tudo
passa sempre pela disposição individual em fazer diferente e mudar. Caso opte por continuar com os mesmos
erros, com a vida financeira desordenada e sem perspec-

A melhor forma de poupar é pagar o dízimo para
nós mesmos. A dica é do economista Luís Carlos Ewald,
conhecido como Sr. Dinheiro. Segundo ele, quem quer
poupar precisa retirar 10% do salário assim que receber
e, então, guardar em uma aplicação financeira. Enquanto
tiver pouco dinheiro, o melhor destino é a caderneta de
poupança, a mais fácil e barata das aplicações. Depois,
dá para escolher entre as várias aplicações, como fundos,
Tesouro Direto, Letras de Crédito Imobiliário ou ações.

Veja um gráfico simples a seguir:
Perceba que, percentuais mínimos de diferença nos
rendimentos, nas aplicações de longo prazo, podem resultar em grandes diferenças. Daí a importância de se
interessar e entender um pouco mais sobre outras formas
de aplicações além da poupança, e que já pode ser bom.

Com apenas 100,00 / mês, com a rentabilidade
exemplificada acima, já rende e acumula grandes valores,
imagina 500,00, 1.000,00 ou mais...

MASSAGEM ELETRÔNICA NEUROMUSCULAR
• Tratamento de coluna • Distenção
• Entorse • Contratura • Nervo Ciático
• Massagem em Geral
Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

ALBERTO
(47) 9208.4227 - 8425.2060
Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí
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Aspmi recebe o Prêmio Excelência em
Qualidade como Associação de classe

E

m solenidade realizada
no dia 12 de julho deste ano no Restaurante
Porto da Sereia, na Avenida Beira Rio, em Itajaí, com a presença de 150 pessoas, a Aspmi recebeu da ABN PESQUISAS o
PRÊMIO EXCELÊNCIA EM
QUALIDADE 2014 na área de
Associações de classe.
A premiação recebida pelo
presidente Ivo Olâmpio Vicente
foi um troféu e um Certificado
de Qualidade como modelo de
Associação.

Cerimônia marca contagem regressiva dos 100 dias para os JASC
Cidade receberá mais de 5 mil atletas de 90 municípios em novembro
Após 13 anos Itajaí volta a sediar os Jogos Abertos de
Santa Catarina (JASC). Uma festa que lotou o Centreventos na noite de sexta-feira (8) abriu a contagem regressiva
dos 100 dias para a 54ª edição dos Jogos marcados para
15 a 25 de novembro. Troféus, medalhas, infraestrutura
do município e a música tema foram apresentados ao público.
Conforme a Comissão Organizadora do JASC 2014,
Itajaí já está preparada para receber os mais de cinco mil
atletas de 90 municípios, que poderão desfrutar da hospitalidade e, principalmente, da infraestrutura que está sendo preparada na cidade. Ao todo, 48 escolas municipais e
estaduais vão servir de alojamento para as delegações.
Nos discursos, as autoridades destacaram a importância do evento considerando o JASC um intercâmbio
esportivo entre os municípios catarinenses.

Por meio de um vídeo institucional, o público teve
uma breve noção do clima que a cidade passará a viver
em novembro ao sediar grandes espetáculos esportivos.
Em comum, todos ressaltaram a importância do esporte
na formação de atletas e também de melhores cidadãos. O
objetivo de Itajaí é fazer um dos melhores Jogos de todos
os tempos.
A cerimônia também valorizou o passado de conquistas, homenageando importantes comendadores do
esporte como Edson Heusi, Armando Gonçalves, Dario
Rebelo dos Passos Filho, Professor Jucílio de Castro Fernandes e Rubens Fachini.
Há exatos 100 dias para a competição, os preparativos não param. Neste período, obras e reparos serão finalizados, além disso, serão feitos os testes nas novas pistas,
como a de Bike BMX.

F I S K TODO
O MUNDO FALA BEM
100% Conversação • Intercâmbio • Material Digital
Inglês • Espanhol • Português • Informática

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

