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Semasa disponibiliza vídeo de orientação sobre ligação de esgoto
Instalação na rede coletora é de responsabilidade do proprietário

O

Serviço Municipal de Água,
Saneamento Básico e Infraestrutura (Semasa), preparou um
vídeo explicativo, com detalhes, para que
moradores saibam o que fazer nas obras
internas de ligações de esgoto residencial,
que tem destino à rede coletora instalada no passeio (calçada). Disponível para
visualização no site do Semasa – www.semasaitajai.com.br –, ele pode ser acessado
na janela ‘É só se ligar!’.
As orientações são destinadas a proprietários de imóveis, que foram autorizados a fazer a ligação na rede do Semasa,
localizados na área que abrange a 1ª fase

do projeto, ou seja, bairros Praia Brava,
Cabeçudas, Fazenda, Centro e parte da
Vila Operária. São beneficiadas diretamente cerca de 40 mil pessoas, ou 22%
da população de Itajaí.
O vídeo, com cerca de sete minutos,
expõe um caso real, no bairro Fazenda,
onde a moradora contrata um pedreiro
para realizar as obras de ligação de esgoto, dentro da sua propriedade, a chamada
‘instalação predial de ramal interno’. É
importante ressaltar que é de responsabilidade do proprietário do imóvel a ligação
de esgoto na rede do Semasa.
Informações sobre caixa de gordura,

caixa de passagem, eliminação de fossa e
filtro, inclinação da tubulação, perfuração
da caixa de inspeção e vedação são alguns
tópicos que ganham exemplos práticos
e animação gráfica. Outro alerta exibido
aponta a diferenciação entre rede pluvial
(que coleta água da chuva) e a rede de
esgoto do Semasa, que é específica para
condução do esgoto residencial.
Os benefícios com os serviços de coleta e transporte, seguido de tratamento
dos resíduos, vão permitir que seja devolvida ao rio Itajaí-Mirim uma água com
95% - DBO (Demanda Bioquímica de
Oxigênio) - de pureza. Segundo o Ministério da Saúde, a cada R$ 1,00 investido

Expediente Informativo Aspmi

DIRETORIA
GESTÃO 2015/2019

PRESIDENTE: Ivo Olâmpio Vicente
VICE-PRESIDENTE: Bernardete
Viti Baldo
1º Secretário: Maria de Lourdes
Espíndola
2º Secretário: Karina Dionísio
1º Tesoureiro: João Alberto
da Silva
2º Tesoureiro: Luiz Antônio
Marcos
Diretor de Esportes: Antônio
Carlos Cunha
Diretor de Patrimônio: José
Acácio da Rocha
Diretor de Imprensa: Jorge
Luiz Silva
Diretor de Eventos Sociais:
Solange Coelho Martins
CONSELHO FISCAL
Alvaro Simão Provesi, Écio
José Russi e Edegilson de Souza
(EFETIVOS)
Marcos de Andrade, Adão Cesar
Pereira Filho e Dulcinéia Sabino
da Rosa (SUPLENTES)

Sede Administrativa, Social e Recreativa: Rua
Otto Hoier, 45 - 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)
Consultório Odontológico: Rua Otto Hoier, 33,
Cidade Nova (Sede Social Administrativa) Fone: 3341.4912
Edição de Textos: AB PUBLICIDADE
EDITORA - (47) 9921.5322
Jornalista Responsável
Álvaro Armando Balbinot - DRT SC 5.179 JP

Diagramação: Solange Alves
Colaboração: funcionários da Aspmi

Edição MAIO 2015 - nº 198 - Circulação Dirigida via Mala Direta

ANUNCIE AQUI
(47) 9921-5322

em saneamento, são economizados R$
4,00 em saúde pública. Tratar esgoto gera
impacto em muitos outros setores, como
por exemplo a área econômica, onde os
imóveis assistidos com a coleta de esgoto
apresentam valorização e ainda ganhos no
turismo, pois rios, ribeirões, praias e mares têm menos cargas poluidoras, refletindo em qualidade de vida.
O sistema de coleta, transporte e
tratamento de esgoto de Itajaí foi inaugurado em 10 de junho de 2014, quando, a
partir desta data, moradores dos bairros
beneficiados com a implantação do sistema foram autorizados a realizar a ligação
na rede coletora.

Agentes de endemias
retomam visitas diárias
Três bairros estão sendo visitados nesta semana

A

pós a realização do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), realizado na última semana por
toda a cidade os agentes de endemias
retomam hoje (18) as visitas diárias às
residências, terrenos e comércio, para a
eliminação de foco, orientação a moradores e notificação de casos irregulares.

Nesta semana estão sendo visitados três
bairros sendo eles: Cidade Nova, São
João e Cordeiros.
“O resultado do LIRAa deve sair
nesta terça-feira (19), assim que ele estiver em mãos as novas ações para combater a dengue serão traçadas” explica o
Coordenador de Combate à Dengue,
Lúcio Vieira.
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Entenda mais sobre consignados
O consignado é uma modalidade de
empréstimo no qual as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento.
Atualmente o empréstimo consignado é a
forma de crédito que mais cresce no Brasil. Isto se explica devido a sua facilidade de
contratação, às baixas taxas de juros quando
comparado ao empréstimo pessoal direto
nos bancos, cheque especial ou cartão de
crédito.

Opções desses empréstimos
Atualmente, na realização do empréstimo consignado há 3 tipos de operações.
Claro, a escolha depende da análise e da
necessidade de cada um. As 3 operações
são: Novo empréstimo, refinanciamento
do empréstimo e portabilidade de crédito.
No novo empréstimo realiza-se uma nova
operação, aparecendo uma nova parcela a
ser descontada, sempre respeitando o limite
de margem consignável que é de 30% sobre
o valor do salário. Já no refinanciamento, a
parcela que já consta em contracheque ou
benefício é financiada novamente. Neste
caso não entra uma nova parcela descontando e sim mantêm a que já é descontada.
Normalmente esta operação pode ser feita
a partir de 15 a 20% do tempo total do
contrato. Por exemplo, se realizou um empréstimo em 60x, ao chegar na 12ª parcela
você já pode refinanciar, regra que também
depende de cada convênio. Desta operação
origina um saldo credor. Aconselhamos
somente realizar este tipo de modalidade
quando não possuir mais margem consignável. E por fim, a última modalidade de
empréstimo consignado é a portabilidade

de crédito. Recentemente lançada ela se
compara muito com a antiga "recompra de
empréstimo" (que não existe mais). A portabilidade é uma transação financeira onde
você transfere a dívida de um banco para
outro através da emissão da DED, que é o
demonstrativo de evolução da dívida. Com
este documento é possível transferir sua atual dívida para um banco que deseja. Nesta
operação é fundamental que ocorra algum
tipo de benefício, seja ele financeiro (depósito de saldo credor em conta) ou em taxa
de juros. Devido a grande burocracia, entre
os dois bancos envolvidos, esta terceira modalidade, vem caindo em desuso.

Consignados na ASPMI
É bom sempre lembrar que os consignados através de uma associação são bem
mais confiáveis porque o servidor tem a seu
favor uma instituição representativa. São
as associações fortalecidas pelo trabalhador
que sempre brigam por uma tarifa razoável
e com isso chegam a regular as taxas de juros, sempre puxando para baixo em favor do
trabalhador ou evitando que subam muito.
Consignados através de convênios associativos são vinculadas no CPF e na matrícula e não em conta corrente, outra grande
vantagem porque deixa o servidor tranquilo no decorrer dos tempos sem medo das
desagradáveis surpresas de sobre taxas na
própria conta corrente do assalariado e que,
normalmente sozinhos, ficam depois, sem o
amparo de uma organização para defendêlos contra o banco correntista. Pense nisso
e, toda vez que precisar de um consignado
faça através da sua associação!•
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Diretoria homenageia associadas na
reunião de maio pelo Dia das Mães

E

m sua reunião de maio, no dia 3, a
diretoria da Aspami homenageou suas
associadas pela passagem – no dia 10
deste mês – do Dia das Mães.
As mães presentes ao encontro festivo
- animado com música ao vivo pela dupla
William Goe e Daniel Montero, com coquetel de Renato Salgados – receberam como
presentes, um nécessaire”
Foi cantado o “Parabéns à Você” às aniversariantes do mês de maio, e também apresentadas e saudadas com boas-vindas,as novas
associadas Aspami: Vera Lúcia Travasso, Cacilda dos Santos e Maria Pacheco Negreiros.
Foi anunciado que a diretoria da Aspmi
cedeu o novo Salão de Jogos para ser utilizado
pelas(os) associadas e diretoria, que, em sua
maioria, tem predileção por jogos de canastra
e dominó.
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Aspmi cede Salão de Jogos para
uso dos associados da Aspami

O

novo Salão de Jogos
do Complexo Esportivo da Associação, com
160 metros quadrados – inaugurado em 27 de março último - com
Mesas de Pebolim, Tênis de Mesa,
Carteado e Dominó, e Tv, , funcionando de segunda a sexta das 18 às
23h30min, e aos sábado entre 14 e
19 horas.
A diretoria da Aspmi, visando
oferecer um local de lazer e entretenimento, acaba de ceder as instalações do Salão para a diretoria e
associadas (os) da Aspami que tem
a canastra e o dominó como passatempos preferidos.
Está prevista a reforma e ampliação do velho Salão de Festas, localizado ao lado da Secretaria, cujas
obras deverão ser iniciadas ainda no
primeiro semestre deste ano, aumentando sua capacidade para 150
frequentadores.
Estão sendo organizados grupos de feirinos para dominó, canastra, tênis de mesa, sinuca e xadrez
para jogarem em dias da semana.
Interessados poderão formalizar
suas inscrições com Antônio Carlos
Cunha,"Tonho", na secretaria.

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com
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Barcos da Volvo Ocean Race partem para Portugal
Veleiros deixam Newport para um percurso de 2.800 milhas náuticas
Ainhoa Sanchez - Volvo Ocean Race

Ciclo de oficinas
abordará
planejamento
financeiro

A

sétima etapa da Volvo Ocean
Race marca a volta da flotilha
à Europa e a regata está cada
vez mais próxima de sua conclusão.
As equipes já velejaram cerca de 90%
das milhas totais da Volta ao Mundo,
mas ainda há 1/3 dos pontos em disputa. Por isso, as tripulações não podem errar na reta final. Uma quebra
ou um erro de estratégia – por menor
que elas sejam - pode custar pontos
decisivos. "Obviamente vamos ficar
perto do Dongfeng Race Team", disse Ian Walker, comandante do Abu
Dhabi Ocean Racing. O barco árabe
tem seis pontos de vantagem para o
veleiro chinês na classificação geral.
O Dongfeng corre atrás do prejuízo. Depois de ter o mastro que-

brado na quinta etapa, a equipe já se
recuperou vencendo a perna anterior
e quer tirar mais pontos. "A gente
sabe que será bem difícil pegar o Abu
Dhabi, mas não podemos esquecer
dos que estão logo atrás no pódio.
A pressão será maior, é claro, pois se
a gente ganhar e eles (Abu Dhabi)
chegarem em último fica tudo igual.
Vamos ver o que vai ocorrer", contou
Charles Caudrelier, comandante do
Dongfeng. "As primeiras 24 horas serão lentas e complicadas, a tripulação
vai estar ocupada e concentrada".
Em terceiro na tabela o MAPFRE, com o catarinense André
'Bochecha' Fonseca a bordo. Para o
manezinho, natural de Florianópolis,
é hora de acelerar: "Nosso objetivo é

terminar no pódio e para isso é preciso fazer uma boa regata do começo
ao fim".
A largada deste domingo (17)
teve vento médio e quase ninguém se
desgarrou. Mais emoção está por vir.
"Pouco vento nos espera nas primeiras 24 horas da sétima etapa. Precisamos ter atenção com saída do porto
de Newport por causa do número de
navios nessa região. O primeiro dia
será lento até entrar no vento", resumiu André 'Bochecha' Fonseca.
A etapa transatlântica deve durar de seis a 10 dias. Os barcos precisam lidar bem com as correntes do
golfo, os icebergs e evitar acidentes
fatais, como o ocorrido em 2005-06
com o holandês Hans Horrevoets.

Inscrições são gratuitas e iniciam na próxima segunda-feira
Saber a hora de apertar o cinto
e cortar despesas, comprar um bem
sem ficar no vermelho ou mesmo
se planejar para o futuro pode ser
um desafio pra quem não trabalha
diretamente nesse ramo. Para dar
uma mãozinha sobre como cuidar
do próprio dinheiro, quatro oficinas
sobre o assunto estarão com inscrições abertas a partir da próxima
semana. Interessados em fazer um
dos workshops podem procurar a
Fundação de Educação Profissional
e Administração Pública de Itajaí
(FEAPI) entre 25 de maio e 08 de
junho.
O ciclo de oficinas faz parte
da programação do II Seminário
Municipal de Qualificação Profissional para o Mercado de Trabalho,
que acontece no mês de junho. Ao
todo, serão oito oficinas, duas por
tema: Sei vender; Sei controlar meu
dinheiro; Sei comprar; Sei planejar.
Todas serão ministradas por profissionais do Sebrae nos dias 10 e 11
de junho, a partir das 19h, na sede
FEAPI.
Ficou interessado? Cada pessoa pode se participar de até duas
oficinas, sendo que cada uma tem
80 vagas disponíveis. Para isso, é
preciso se apresentar na sede da FEAPI entre 25 de maio e 8 de junho,
das 08h às 12h e das 14h às 21h.
A fundação fica na rua Camboriú,
nº 509, bairro Fazenda. Ao final,
os participantes ainda ganham um
certificado de participação nas formações.

Sociedade Amigos do Juca

DESDE 7/11/1981

Baile todos os sábados com música ao vivo
AMBIENTE TOTALMENTE CLIMATIZADO.
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• Pinturas • Jardinagem
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(47) 8477.3665
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Academia de Ginástica e Musculação mantém
a média de alunos desde a sua abertura

A

Academia de Ginástica e Musculação da Aspmi, aberta para associados
e não associados, de segunda a sexta-feira das 8 às 23 horas – dotada dos
15 aparelhos para todos os exercícios, além dos funcionais - vem mantendo, desde a sua fundação, a média de 150 alunos matriculados.
A Musculação - no horário das 8 às 12 e das 13 às 23 horas - é a opção mais
procurada pelos alunos, segundo Leonardo Faustino, Auxiliar Administrativo de
Jackson Pereira, o “Caco”,professor de dança e Administrador Geral da Acade-

mia.
O Ballet também está incluído nos cursos oferecidos, tendo uma boa aceitação junto ao público feminino.
A musculação pode ser paga diretamente na academia ou com desconto em
folha, já a ginástica deve ser paga exclusivamente na academia.
A jovem professora de Ginástica e Musculação, Anne Caroline Rebello, também faz parte da equipe de instrutores da Academia. •

Leonardo e
Anne Caroline
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