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DESDE 1998

Com uma  celebração no Salão de Festas – 
de bençãos alusivas ao ato, música ao vivo 
do Conjunto Cantores da Paz, encenação 

do natal, exibição de documentário Do Sonho À   

Realidade - mostrando a trajetória dos 50 anos de 
nossa Associação, desde  a sua  fundação, em  17 de 
setembro de 1964, completados em 17 de setembro 
deste ano, até os nossos dias, e homenagem ao seu 

presidente Ivo Olâmpio Vicente, a Aspmi encerrou 
no dia 13 deste mês a sua agenda de eventos  duran-
te 2014, comemorativos ao seu aniversário.

Com Carlo Antônio Vicente como Mestre de 

CONTINUA NA PÁGINA 3

Com bençãos, orações, música ao vivo e homenagem
Aspmi encerra programação alusiva aos seus 50 anos
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Todos os servidores do Município de 
Itajaí, ativos e inativos com qualquer 
tipo de vínculo (efetivo, comissionado, 

celetista e contratado) têm direito ao benefí-
cio.

•	 Quem	não	possui	direito:	Servidores 
quando eleito, como por exemplo: prefeito, 
vereador, entre outros. Os estagiários e presta-
dores de serviços terceirizados não fazem jus 
ao benefício, pois não possuem vínculo direto 
com o Município de Itajaí.

•	 Casos	em	que	o	servidor	perde	
o	direito	ao	benefício:	
a) Falta injustificada e Atestado médico 

para cuidado/tratamento de pessoa da família: 
Até três dias perde proporcionalmente; Mais 
de três dias, integral ou parcialmente, perde o 
valor mensal total.

b)	 Afastamento	 para	 cuidado/trata-
mento	 de	 pessoa	 da	 família:	 Perde o valor 

integral. Não recebe vale alimentação naquele 
mês.

c)	 Licença	 não	 remunerada:	 Não há 
pagamento de vale alimentação.

d)	 Cargo	 a	 disposição:	 Não há paga-
mento de vale alimentação quando o mesmo 
receber remuneração pelo órgão em que está 
trabalhando.

•	Valores	pagos: São de acordo com a es-
cala de trabalho de cada servidor, não incluin-
do horas plantão nem horas extras. Sendo:

a) Servidores em geral com jornada se-
manal de 40h......................R$ 306,00

b) Servidores com jornada semanal de 3
0h.................................. R$ 270,00

c) Servidores com jornada semanal de 2
0h....................................R$ 230,00

d) Servidores com menos de 20h, apo-
sentados e pensionistas......R$ 170,00

•	 1ª	via	de	cartão: O prazo para entre-

Veja a 
Bula

VALE ALIMENTAÇÃO... 
ESCLARECENDO 

DÚVIDAS...

ga de cartão aos novos servidores é de até 15 
(quinze) dias úteis contados após o fechamen-
to da folha. A solicitação é realizada automa-
ticamente via sistema. Os cartões são encami-
nhados à Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez 
realiza a entrega aos servidores. Para as demais, 
as entregas são realizadas diretamente aos servi-
dores na Secretaria Municipal de Administra-
ção/Diretoria de Gestão de Pessoas.

•	 2ª	 via	 de	 cartão: Em caso de perda, 
roubo ou furto do cartão, entrar em contato 
com a empresa Biq Benefícios e solicitar o 
cancelamento do cartão. Tendo realizado este 
procedimento o servidor deverá comparecer na 
Secretaria de Administração/Diretoria de Ges-
tão de Pessoas e preencher um requerimento 
solicitando uma segunda via. Caso o cartão se 
danifique, o servidor também solicitará a se-
gunda via, que terá um custo de R$ 8,00 (oito 
reais)  e será descontado diretamente na folha 
do servidor. O prazo para a chegada do cartão 
é de 15 (quinze) dias úteis e serão entregues 
aos servidores na Secretaria Municipal de Ad-
ministração/Diretoria de Gestão de Pessoas, os 
mesmos chegam bloqueados por medida de 
segurança. Para o desbloqueio o servidor en-
trará em contato via fone com a empresa Biq 
Benefícios.

•	Data	do	pagamento	das	 cargas:	Não 
existe um prazo legal para que o Município de 
Itajaí efetue o pagamento das cargas nos car-
tões. As disponibilizações das cargas podem 
variar entre o dia 27 e o dia 10. 

•	Consumo	dos	saldos: Os servidores de-
vem efetuar pelo menos uma utilização mensal 
do seu cartão e utilizar o saldo total do mesmo 

até a data de validade impressa no cartão. Após 
este período não será mais possível utilizar o 
cartão e nem resgatar os saldos.

O	 servidor	 pode	 acumular	 saldos	 em	
seu	 cartão.	 Porém	 não	 deve	 pelos	 motivos	
abaixo:

a) Havendo clonagem do cartão, per-
da, roubo ou furto, os danos e desgastes serão 
maiores quanto maior for o saldo.

b) Em caso de mudança de fornecedora 
do cartão ou desligamento do servidor o saldo 
deverá ser utilizado na totalidade.

•	Prazo	para	uso	do	saldo	para	servido-
res	demitidos: Após o desligamento do servi-
dor (demissão/exoneração/término de contra-
to) o prazo para utilização do cartão é de até 90 
dias corridos contados após a disponibilização 
da última carga, sob pena de bloqueio e extin-
ção do saldo existente e/ou cancelamento do 
cartão.

•	Verificação	 de	 saldos	 e	 extratos:	 Por 
conta do sigilo os saldos e extratos são de veri-
ficação exclusiva dos servidores. Cada servidor 
é responsável por verificar a movimentação 
de seus saldos pelo site da empresa.Caso haja 
compra lançada em duplicidade ou equivoca-
damente (quando a operação não é concluída 
e o pagamento realizado de outra forma) o 
servidor deverá procurar o estabelecimento. É 
de responsabilidade do estabelecimento resol-
ver o ocorrido diretamente com a empresa Biq 
Benefícios. As informações sobre valores que 
a Secretaria Municipal de Administração/Di-
retoria de Gestão de Pessoas pode oferecer aos 
servidores são quanto aos valores de pagamen-
tos (depósitos) das cargas nas referidas datas.

Olcimar dos Santos Germano
Diretora de Gestão de Pessoas

Contatos	Biq	Benefícios:
Site: HTTP:WWW.biqbeneficios.com.br
E-mail: biqbeneficios@terra.com.br
Fone SAC: 0800 774 2028
Fones Suporte Técnico: (11) 3888 1400 / 3888 1401 / 3888 14 04 / 
3888 1407
Horário de atendimento pessoal (com atendente):
Segunda à sexta: das 08h às 19h
Sábados: das 08h às 18h
Domingos e feriados: das 08h às 14h
Demais horários: Atendimento Eletrônico
Fone Administrativo: (11) 55731879 de Segunda à Sexta: 
das 08h30min às 17h30min
A Secretaria Municipal de Administração coloca-se à disposição 
para dirimir as dúvidas restantes dos servidores.
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Cerimônias, o Diácono Anderlei da Silva e o Plesbítero Vilfredo Nagel abriram 
a programação da noite com bênçãos e orações, dentro do evento que contou 
com as presenças do presidente Ivo, da vice presidente Aspmi, Bernardete Viti  
Baldo, e das presidente e vice da Aspami, respectivamente, Constância Anacleto  
e Vice Rosa Sedrez, e expressivo número de associados convidados.

A Associação aniversariante, através do apresentador, agradeceu a presença 
dos presentes, e, em especial, o apoio da Prefeitura de Itajaí, da Câmara Mu-
nicipal de Itajaí, da Univali (Universidade do Vale do Itajaí), da diretoria da 
Aspmi, seus colaboradores, e imprensa em geral na Campanha de Angariação 
de Alimentos, que  beneficiou mais de 50 famílias carentes de Itajaí.

A Encenação do Natal, representando todas as famílias da diretoria, de ex 
presidentes, associados, funcionários e colaboradores, foi  realizada pelo funcio-
nário da Aspmi, Vasco Rodrigues Moreira, esposa Graziela Custódio, pelo filho 

do casal, Gustavo Luciano Moreira, acompanhados dos jogadores mirins da 
Escolinha de Futebol Aspmi-Marcílio Dias, com o técnico Paulinho Portugal.

HOMENAGEM
A diretoria da Aspami, liderada pela sua presidente Constância Anacleto e 

vice Rosa Sedrez, homenageou o presidente da Aspmi, professor Ivo Olâmpio 
Vicente pela sua inestimável colaboração com a entidade dos aposentados desde  
sua fundação até hoje, ofertando-lhe uma Placa de Prata com a inscrição “HO-
MENAGEM	À	ASSOCIAÇÃO	DOS	SERVIDORES	PÚBLICOS	MUNI-
CIPAIS	DE	ITAJAÍ”.	Fundar uma Associação, é fácil ... continuar com sucesso 
é um ato de coragem. Parabéns família Aspmi. 

Com a gratidão da Aspami. 
Dezembro de 2014 .    

Com bençãos, orações, música ao vivo e homenagem Aspmi encerra programação alusiva aos seus 50 anos
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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

Como tradicionalmente vem acontecendo nos úl-
timos anos, a diretoria da Aspami realizou no dia 
3 de dezembro – no Salão de Festas – o seu almo-

ço de confraternização de fim-de-ano, exclusivo para con-
vidados – entre os quais o presidente da Aspmi, professor 
Ivo Olâmpio Vicente, com música ao vivo, presença de 
um Papai Noel e distribuição de brindes aos presentes.

O Buffet Jorge foi quem preparou o excelente e 
variado almoço, que teve, entre outros pratos, atum ao 
molho. A sobremesa foi sorvete pago pelos associados(as) 
Aspami do segundo semestre de 2014. No final, a direto-
ria presenteou os presentes com Panetones Bauduco com 
cartões de felicitações natalinas. Lilinha nos fez uma sur-

presa: trouxe um Papai Noel, para alegrar a nossa festa.

ELEIÇÃO	DA	DIRETORIA
Está marcada para a primeira quarta-feira de abril 

do próximo ano, a eleição que elegerá a nova diretoria da 
Aspami para o período de Abril 2015/2016, com o Edi-
tal sendo publicado em março, trinta dias antes, segundo 
prevê a Lei. 

A atual presidente Constância Anacleto afirmou 
que não será mais candidata à reeleição, sabendo-se que 
o nome da primeira secretária da Associação, Maria de 
Lourdes Espíndola desponta como virtual candidata úni-
ca à presidência.

Aspami encerra 2014 com almoço do Bufffet Jorge no Salão
de Festas, música ao vivo e distribuição de brindes

Loja Virtual
www.elaborealimentos.com.br

e-mail: comercial@elaborealimentos.com.br
Rua	Indaial,	314	-	Dom	Bosco	-	Itajaí

47	3248.0119	|	47	9969.8610	|	9739.2571

Bolos,	cucas,	pães,	salgados	e	
salgadinhos,	lacfree,	congelados,	geléia	
orgânica,	sobremesas,	chocolates,	balas,	

biscoitos,	massas	sucos	e	néctares
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No último dia 19 de novembro, realizamos a última visita de 2014, 
aos nossos associados.  Fomos na casa do senhor José Pedro do Nascimento, 
no  bairro do Espinheirinho e na casa da nossa amiga, Clara Kloch, bairro 
Rio do Meio. Fomos recebidos com muito carinho por todos e firmamos 
nossa amizade para o novo ano.  Na oportunidade, reforçamos o convite 
para que os nossos sócios participassem do nosso almoço de encerramento 
no dia 3 de dezembro. A ASPAMI, encerra as atividades deste ano e se 
DEUS quiser voltaremos em 2015 com força e vitalidade para melhorar 
ainda mais nossa Associação. 

Bom Natal e um Novo Ano repleto de saúde, 
paz e felicidades a todos.

Última visita de 2014

NAZIR	KRAMBECK	DESCHAMPS		
foi	nossa	representante	no	Concurso	Rainha	
da	Festa	da	Melhor	Idade,	em	Joinville.

FESTA DAS FLORES
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A 122 dias da abertura dos portões 
da Vila da Regata de Itajaí, o Co-
mitê Central Organizador do Itajaí 

Stopover 2014-15 lançou oficialmente a 
parada da Volvo Ocean Race (VOR) no 
município. A VOR ocorre de 03 a 19 de 
abril de 2015.

O evento, realizado esta semana no 
Castelo Montemar – mesmo local onde 
foi realizado o lançamento do Itajaí Sto-
pover 2011-12, marcou o acionamen-
to do painel de contagem regressiva, a 
apresentação dos parceiros institucio-
nais e patrocinadores do Itajaí Stopover, 
a apresentação do padrinho do evento 
e mostrou um pouco do que será esta 
edição da Volvo Ocean Race em Itajaí. 
Também desde a noite da última  quarta-
feira (3), já estão no ar o site e a fan page 
do Itajaí Stopover nas redes sociais.

Uma das novidades da vinda da 
Volvo Ocean Race pela segunda edição 
consecutiva a Itajaí é a escolha do veleja-
dor brasileiro André “Bochecha” Fonse-
ca como padrinho nesta que novamente 
será a única parada da regata na América 
Latina.

Em disputa da VOR no barco es-
panhol Mapfre, Bochecha deixou sua 
mensagem em vídeo para o lançamento. 
“Mostraremos ao mundo a força de Itajaí 
comparecendo em massa ao Stopover”.

A participação maciça da popula-
ção local, do estado e do Brasil durante 
o Stopover de 2012, aliás, foi o fator pre-
ponderante para a organização da rega-
ta escolher novamente Itajaí para sediar 
uma das dez paradas da competição náu-
tica. “O trabalho foi excelente e por isso 
não tinha muito o que pensar, a Volvo 

Ocean Race tinha que voltar e vamos nos 
superar, certamente”, ressaltou a repre-
sentante da Volvo do Brasil no evento, 
Solange Fusco.

Para o Prefeito de Itajaí, Jandir 
Bellini, é grande a felicidade em poder 
anunciar a cidade mais uma vez a vin-
da da Volvo Ocean Race. “Em todos os 
eventos temos o desafio de fazer mais e 
melhor. Então, que bons ventos possam 
proporcionar o sucesso da nossa etapa. 
Tudo o que pudermos fazer pelo cresci-
mento econômico e da qualidade de vida 
da nossa gente, estaremos empenhados”, 
completou.

A regata
A 12ª edição da Volvo Ocean Race 

teve sua largada no dia 11 de outubro, na 
cidade espanhola de Alicante com desti-
no a Cidade do Cabo, na África do Sul. 
Do continente africano partiu em direção 
aos Emirados Árabes e se aproxima de 
Abu Dhabi, a sua segunda parada. Ita-
jaí sediará a quinta parada da regata e 
a escolha do município para mais essa 
edição da Volvo Ocean Race se deve ao 
sucesso do Itajaí Stopover 2011-12.

“Para Itajaí, a confiança da organi-
zação da Volvo Ocean Race na cidade, 
selecionada para voltar a receber uma 
etapa desta que é considerada a mais 
importante prova náutica do mundo, é 
motivo de orgulho, mas também de uma 
enorme responsabilidade. Por isso, ao 
iniciarmos a contagem regressiva para 
a nossa parada, intensificamos também 
os preparativos para receber da melhor 
forma possível os visitantes e competido-
res da regata”, garante o prefeito Jandir 

Lançada oficialmente a parada de Itajaí da Regata Volta ao Mundo
 Victor Schneider

ACADEMIA 
EM FÉRIAS

A Academia de Ginástica e 

Musculação da Aspmi, sob a co-

ordenação do professor Jackson  

Pereira, está fechada para férias, 

devendo reabrir em 5 de janeiro 

de 2015, na segunda semana do 

Ano Novo.

Sua  direção e funcionários 

formulam aos seus aluno e fami-

liares, e aos associados em geral, 

votos de saúde, paz, harmonia 

familiar e DEUS no coração.

Com o funcionamento do 
"Cantinho do Servidor" entre o 

rio Itajaí-Mirim e o alambrado do 
campo de futebol suíço - a Aspmi 
passa a oferecer quatro quiosques 
aos seus associados e familiares. 

Antes já existiam o "Quiosque do 
Parque",  "Recanto da Capivara" 

e a "Toca da Coruja"

"Cantinho do Servidor" 
quarto quiosque da Aspmi

Bellini.
O presidente do Comitê Central 

Organizador do Itajaí Stopover, Ale-
xandre Antonio dos Santos, diz que as 
ações que constam no plano de encar-
gos da organização da regata, para que 
Itajaí possa receber a Volvo Ocean Race 
seguem dentro do cronograma apresen-
tado no início deste ano.

“São ações que estão sendo desen-
volvidas pelo Comitê Organizador, Mu-

nicípio de Itajaí, em perfeita integração 
entre parceiros institucionais, iniciativa 
privada e membros do comitê, que tra-
balham voluntariamente para garantir o 
sucesso do evento”.

Itajaí está a 29.322 milhas da ci-
dade de largada e a expectativa é de 
que, durante a parada daqui, a Vila da 
Regata receba mais de 300 mil pessoas, 
impulsionando a economia local e do 
estado. •



Feliz Natal e Próspero 2015!

Aos associados 
Aspmi Feliz Natal 
e um 2015 cheio 
de paz, saúde  e 
prosperidade!

AB	PUBLICIDADE

Agradecendo a confiança 
depositada  em nosso 

trabalho, desejamos aos 
nossos clientes  e amigos 

um Feliz Natal 
e próspero 2014! Rua José Bonifácio Malburg, 133 - Centro 

(47) 3248.8996

A diretoria e associados Aspmi 
e Aspami os votos de um santo 
Natal e um venturoso 2015!
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Rua Conceição, 800 | São João | Itajaí 
3348.0416   |  9983.6366 

e-mail: terezinha@capitanio.net

Feliz Natal e um 
2015 cheio das 

bênçãos de Deus! Feliz Natal e próspero 
2015 a todos os 

associados(as) Aspmi!

Desejamos aos associados 
Aspmi e seus familiares 

um Feliz Natal e um 2015  
de paz e esperança!

Que este Natal encha os nossos corações
 de amor e paz. Feliz Natal e um 

próspero Ano Novo!

Que a magia 
da noite 
de Natal 

transforme 
seus sonhos em 

realidade.
Boas festas!

Todo Ano Novo é hora de renascer,
 de florescer, de viver de novo. 

Aproveite este ano que está chegando 
para realizar todos os seus sonhos!

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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  Prezado Associado
O Governo Federal publicou a 

Medida Provisória 658, de 29 de ou-
tubro de 2014, na qual adia a entrada 
em vigor da Lei Federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014.

Com a entrada em vigor da Medi-
da Provisória, nossa Associação con-
seguiu prorrogar o Convênio “Cota 
Parte” para 30 de junho de 2015, fa-
zendo com que os efeitos da CARTA 
ABERTA – ASSOCIADOS ASPMI, 
passe a vigorar somente a partir de 1º 
de julho de 2015.

Esclarecemos que enquanto vigo-
rar o convênio Cota parte, todos os 
procedimentos, descontos em medi-
camentos, auxilio tratamento odon-
tológicos, exames e consultas médicas 
não sofrerão alterações.

Estamos à disposição para mais 
esclarecimentos através dos telefones 
3341.4900 / 3341.4901 /  9983.6564. 
Ou pessoalmente na Secretaria de 
nossa Associação.

Professor Ivo Olâmpio Vicente
Presidente ASPMI 
e Diretoria           
      

 Dezembro de 2014

Nota de 
Esclarecimento

Que a paz do Natal se 
multiplique no ano 

que se inicia!
Desejamos a você 

associado(a) um Feliz 
Natal e que o ano de 
2015 seja repleto de 

alegria, saúde e sucesso!

São os votos da diretoria Aspmi

São os votos da 
diretoria Aspami

Desejamos que o seu Natal 
seja brilhante de alegria, 

iluminado de amor, cheio de 
harmonia e completo de paz. 

Feliz Natal e um 
próspero 2015!


