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Em obras de reforma o antigo Salão de Jogos
que será transformado no 4º Salão de Festas

F

oram iniciadas na primeira semana de junho as obras de reforma total do Salão
de Jogos do complexo esportivo, social e recreativo da Aspmi (ao lado da Secretaria), nos mesmos moldes do três atuais – Salão da sede, Recanto do Barnabé
e Salão 2.
Com a reforma terá 180 metros quadrados (18x10) dos quais 110 m² para restaurante, além de cozinha com 70m², sanitários masculino e feminino, bar, freezer, TV
e ar condicionado.
A parede dos fundos será recuada 3 metros para possibilitar a construção, com
segurança, da passarela sobre o rio Itajaí Mirim.
Segundo Joel da Silva, Mestre de Obras da empresa encarregada da obra, não há
prazo estipulado para a sua conclusão, mas acredita que isso possa ocorrer – no máximo - até novembro.•
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Veja a

Bula

H

á dois meses conversamos sobre
o conformismo e agora gostaria de refletir junto a você leitor, sobre o coitadismo. Você já deve ter
se deparado com pessoas que se fazem de
coitadas para obter algum ganho. Pode
parecer estranho, mas o coitadismo não
é só um jargão popular. Nosso conhecido
escritor e psiquiatra Augusto Cury explica
que o coitadismo é mais uma das armadilhas da mente que o ser humano pode
manifestar. E qualquer pessoa, jovem ou
idosa, letrada ou analfabeta, rica ou po-

A mazela
humana do
coitadismo
bre, vez ou outra durante a vida cai nesta
armadilha.
O coitadista tem pena de si mesmo
e faz alarme do seu sofrimento para as
pessoas a sua volta. Com isso, tem ganhos
secundários, como a atenção e a compaixão dos outros. Você pode estar pensando que essa atitude é coisa de malandro
ou de pessoas interesseiras. Realmente há
pessoas que agem de má fé e que se fazem
de vítimas para obter algo em troca. Mas
não só. Há pessoas que agem dessa mesma
forma sem perceber o que estão fazendo.
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Sociedade Amigos do Juca

DESDE 7/11/1981

Baile todos os sábados com música ao vivo
AMBIENTE TOTALMENTE CLIMATIZADO.

Rua Indaial, 1555 - São João - Itajaí - SC - Fone: 3348.3296

Indivíduos que, inconscientemente, murmuram e se colocam como inferiores porque deixaram de acreditar no próprio potencial para superar o sofrimento sozinhas.
Passam a mendigar atenção, compaixão e
ajuda às demais pessoas. O coitadista, assim como o conformista, se conforma fácil demais com uma situação ruim e com
o sofrimento sem lutar por uma melhor
qualidade de vida. Mas, além disso, faz
propaganda de tal sofrimento para obter
de fora o que deveria procurar dentro de
si. Ao agir como coitadista o sujeito deixa
de perceber sua própria força interna que
o faz amadurecer e crescer com o próprio
problema. Deixa de atuar na própria vida
e passa a depender das pessoas a sua volta.
Fica esperando elogios e incentivos porque não consegue perceber sozinho suas
reais qualidades. Por isso, a conotação armadilha, já que é uma auto sabotagem.
O sujeito fica acorrentado numa maneira
de viver que adoece a psique e a alma humana, que impede a construção de uma
história inteligente e de uma qualidade
de vida que traga satisfação, sensação de
liberdade e paz interior.
Uma pessoa que sofre de doenças
emocionais, como a ansiedade crônica,
depressão e a síndrome do pânico, e se
coloca como coitada, terá menos chance
de apresentar melhoras já que não acredita em si mesma. E há muitas outras

situações em que nos fazemos de vítimas. Quem nunca se fez de mais doente
para ganhar colo de mãe? Quem nunca
chorou numa discussão conjugal para o
parceiro ter pena quando os argumentos
acabaram? Somos humanos, e como tais,
imperfeitos. Por isso, não se cobre ou se
julgue por ter agido como coitadinho,
mas observe sua atuação e tente entender
o que o levou a agir desta forma. Assim
também, tente perceber sua potencialidade e as possibilidades de atuar de maneira
diferente. É essencial repensar as próprias
atitudes.
Não podemos nos acorrentar em
padrões de comportamento que sabotam
nosso amadurecimento e nossa capacidade de superar as crises que a vida nos coloca. Sejamos mais honestos e tenhamos
atitudes mais dignificantes com a própria
vida. Podemos perceber a própria luz para
que ela irradie e conquiste a atenção alheia
por merecimento e não por pena.

Um grande abraço!
Qualidade
Suélen dos Santos Amorim
Bacharel em Naturologia Aplicada
Especialização em Acupuntura
Pós-graduada em Psicologia Multifocal
Abrana 100052
Fone: (47) 8406-3518

FC AUTO ELÉTRICA

ESPECIALIZADA: REGULAGEM DE MOTOR COM INJEÇÃO ELETRÔNICA (NACIONAL E IMPORTADOS)
ELÉTRICA EM GERAL - MOTOR DE ARRANQUE - ALTERNADORES - AR CONDICIONADO
RUA PEDRO JOAQUIM VIEIRA, 140 - SÃO JUDAS - ITAJAÍ (PRÓXIMO IGREJA
DO SÃO JUDAS) - FONES: (47) 9914.7721 - 3045.1045
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CURSOS:
LOGÍSTICA MARÍTIMA E PORTUÁRIA
CONFERENTE
QUALIFIQUE-SE NA ÁREA QUE MOVIMENTA O NOSSO LITORAL
E APROVEITE AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO.
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Reunião de Junho confirma passeio à
Tubarão e Julifest para 21 de julho

N

a reunião de junho- no dia 3 – a diretoria da
Aspami confirmou o passeio à Tubarão para o
dia 22 de julho, em ônibus especial da Coletivo
Itajaí, com custo de R$ 122,00, incluindo pernoite, café
da manhã e café da tarde, com retorno no dia seguinte.
O roteiro inclui trilha na Mata Atlântica e visitas
a pontos turísticos daquela turística região do Sul do Estado. Ainda existem vagas para essa excursão, devendo as
pessoas interessadas entrar em contato com a diretoria
para garantir seus lugares no primeiro passeio promovido
pela diretoria em 2015.

Se a maioria aprovar a escolha de Tubarão para esse
passeio, a diretoria deverá confirmar – para o mesmo local, ainda este ano – uma excursão de três dias.
Oitenta e sete associadas(os) estiveram presentes ao
encontro, número que vem crescendo nos últimos meses
pela participação nas reuniões – pela primeira vez – de
novas associadas, Ivania Bruno Garcia e Marlise Teresinha
Weber.

A presidente Jaci Ronchi da Luz falou sobre a greve
dos professores municipais, que levou a obterem um reajuste de 10% sobre seus vencimentos, divididos nos me-

ses de junho e novembro, além de 30% no vale refeição.
Assim, quem ganhar até R$ 1.500,00, receberá R$
150,00 de bônus, e quem recebeu aumento em janeiro,
não receberá nada desse pacote, no caso, os pensionistas.

FESTA JULINA

A Festa Julina da Aspami deste ano será realizada
no dia 21 de julho(terça-feira), das 16 às 23 horas, com
as(os) associadas(os) aniversariantes do trimestre custeando o evento.•
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Visita aos
Associados

A

primeira visita do ano, foi
na casa da senhora Vera
Bon Printz, na Fazenda.
Nos recebeu com muito carinho, mostrou trabalhos de tricô maravilhosos e nos contagiou
com histórias da sua vida.
Dona Vera foi a mais bela
idosa do município e do estado
de SC. Tem 90 anos e uma alegria contagiante. Foi um prazer
revê-la tão bem...
Em seguida fomos visitar
o senhor Alberto Bonfanti, que
foi por longos anos maestro da
Banda de Música dos alunos do
município.
A última visita da tarde foi
na casa de Maria Correa Seubert.
Está muito bem, ficou muito contente com nossa visita, batemos longos papos.
Na oportunidade, renovamos convite à todos para participarem dos nossos encontros
todas as primeiras quartas feiras
do mês.
Participaram dessas visitas:
Regina, Zenita, Lilinha, Graça,
Alma, Selene e Jaci.

JUNHO 2015 - Nº 199 - PÁGINA 6

INFORMATIVO ASPMI

Equipe de Itajaí classifica cinco tenistas
para a chave principal do 2º EGA Series
Bruno Sant’anna e Orlando Luz estrearam hoje, nas
quadras de saibro do Itamirim Clube de Campo

C

omeçou nesta terça-feira (16) a chave
principal do EGA Series “G”, Future Brasil F2, segunda etapa da série
de três torneios profissionais com chancela
da Federação Internacional de Tênis (ITF)
que acontecem no Itamirim Clube de Campo (ICC), em Itajaí, casa da ADK Tennis. A
equipe local colocou cinco tenistas na chave
principal e dois deles estrearam hoje: Bruno
Sant’anna e Orlando Luz. João Menezes, João
Walendowsky e Pedro De Paula jogam amanhã.
Embalado pelo título de duplas no 1º
EGA Series, Sant’anna começou bem a chave
de simples desta segunda etapa e venceu, no
início da tarde, o argentino Sebastian Pini por
2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Orlandinho também encarou um argentino, Hernan

Casanova, mas acabou derrotado em partida
bastante equilibrada por 2 a 0, duplo 7/6.
Nesta quarta-feira, João Menezes estreia
na chave principal diante de Daniel Dutra
Silva, vice-campeão de simples do 1º EGA
Series. Já João Walendowsky e Pedro De Paula, que furaram o qualifying, vão se enfrentar
amanhã na primeira rodada.
A disputa do EGA Series “G” vai até domingo (21) e reúne mais de 150 atletas de vários países, como Brasil, Argentina, Uruguai,
Chile, Peru e Estados Unidos. A etapa dará 18
pontos no ranking mundial da Associação dos
Tenistas Profissionais (ATP), mais premiação
de US$ 10 mil.
A equipe de Itajaí recebe o apoio da Prefeitura de Itajaí, além da iniciativa privada. Já
o EGA Series tem a organização da ADK Ten-

Marcelo Roggia - ADK Tennis

nis, Itamirim Clube de Campo, Federação
Catarinense de Tênis (FCT) e Confederação

Brasileira de Tênis (CBT), com chancela da
Federação Internacional de Tênis (ITF).•

Taekwondo de Itajaí é terceiro lugar geral no Fugazza Open
Competição ocorreu no fim de semana, em Tijucas

A

Nelson Robledo

equipe de taekwondo da Fundação
Municipal de Esporte e Lazer (FMEL)
conquistou o terceiro lugar no Fugazza Open 2015, realizado no último fim de
semana (13 e 14), em Tijucas. Ao todo, 32
atletas representaram Itajaí e conquistaram
12 ouros, oito pratas e três bronzes na competição reconhecida pela Federação Catarinense
da modalidade.
De acordo com o técnico Lenoir de
Oliveira, entre os faixa-pretas foram sete das
cinco medalhas conquistadas. O destaque ficou por conta de Guilherme Albino, que na
categoria até 63 quilos, conquistou o ouro
contra o provável adversário na disputa pelos
Joguinhos Abertos.
Ainda segundo o treinador, no próximo
fim de semana (20 e 21), será realizado intercâmbio com as cidades de Brusque, Navegantes e mais dois município visando as futuras
competições em 2015.•

Refeições rápidas,
lanches, sucos, café
e doces.
Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

SEM CONVÊNIO ASPMI
De segunda a sábado - ao lado do Banco do Brasil
na José Bonifácio Malburg, 133 - 3248.8996
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Semasa é contemplado com Selo Social em cerimônia pública

C

om o objetivo de certificar empresas
socialmente responsáveis, o Programa
Municipal “Selo Social” realizou na
noite da última terça-feira (09), a certificação
pública dos projetos aprovados 2014/2015. O
evento, que aconteceu no Itamirim Clube de
Campo, reuniu empresas que investiram em
projetos em consonância com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
O Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura (Semasa), foi
premiado nas oito plataformas de ações, que
são os investimentos realizados em 2014, referentes aos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM):
ODM 1 – Acabar com a fome e a
miséria
ODM 2 – Oferecer educação básica
de qualidade para todos
ODM 3 – Promover a igualdade
entre os sexos
e a autonomia da mulher
ODM 4 – Reduzir a mortalidade
Infantil
ODM 5 – Melhorar a saúde das
gestantes

ODM 6 – Combater a Aids, a
malária e outras doenças
ODM 7 – Qualidade de vida e
respeito ao Meio Ambiente
ODM 8 – Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento
Em reconhecimento extra, o Semasa
foi agraciado com a placa de Projeto Destaque, dentro da ODM 5, referente à saúde das
gestantes, beneficiário à ampliação da licença
maternidade.
A certificação pelo Selo Social representa um importante diferencial para as empresas. Com o certificado, as empresas se tornam socialmente responsáveis e isso tem um
impacto positivo para os consumidores. Para
receber esse reconhecimento, basta se cadastrar e realizar investimentos internos (funcionários), externos (comunidade) e estar em dia
com os impostos.
A próxima edição do Programa começará a receber inscrições de empresas interessadas a partir de agosto de 2015 seguindo até
fevereiro de 2016. Esta edição refere-se aos
investimentos sociais realizados ao longo de
2015.•

Câmara de Itajaí sediará Encontros para
Planejamento do Governo Estadual

A

Câmara de Vereadores de Itajaí
será sede do Ciclo de Palestras
Estratégicas que acontecerá nos
meses de junho e julho. O evento tem
como objetivo promover o debate e planejamento de áreas diversas, visando a
construção de metas para os próximos
10 anos. A abertura oficial será no dia
22 de junho, a partir das 19h, e contará
com mais duas palestras.
O evento é aberto e a inscrição
pode ser realizada na hora. Já os certificados dos participantes serão emitidos
pela Fundação Escola de Governo ENA
Brasil. Confira a programação:
• 22 de junho
- 19h – Abertura;
- Palestra “Visão Nacional e Estadual da Política Energética”, com o presidente da Celesc, Cleverson Siewert;
- Palestra “Pacto pela Educação
em SC: Educação de Primeiro Mundo”,
com o secretário de Estado da Educação,
Eduardo Deschamps;
• 29 de junho
- 19h – Palestra “Desenvolvimen-

to Regional: Desafios e potencialidades
para diminuição das desigualdades”,
com o secretário de Estado do Planejamento, Murilo Flores;
- 20h45 – Palestra “Planejamento
de estruturação do Estado de SC para o
enfrentamento e mitigação de desastres
naturais”, com o secretário de Estado da
Defesa Civil, Milton Hobus;
• 6 de julho
- 19h – Palestra “Objetivos estratégicos e resultados da gestão à frente da
SSP”, com o secretário de Estado da Segurança Pública, Cesar Grubba;
- 20h45 – Palestra “Novo modelo
de gestão de Saúde em SC”, com o secretário de Estado da Saúde, João Paulo
Kleinubing;

Aprovado reajuste para
Servidores Públicos de Itajaí

A

Câmara de Vereadores de
Itajaí aprovou na noite da
quinta-feira (11), em única
discussão, o Projeto de Lei Ordinária
96/2015, que dispõe sobre o reajuste
anual dos servidores públicos municipais de Itajaí. O percentual do reajuste
foi definido em 10%, em parcelas de
5% retroativo a 1º de abril e mais 5%
a partir de 1º de novembro.
Já o vale alimentação foi reajus-

tado em 30%, a partir de 1º de junho.
Além disso, os servidores com vencimento inferior a R$1,5 mil receberão R$250 incorporado no salário.
Na mesma sessão foi aprovada ainda
a Emenda Aditiva 1/2015 ao PLO
96/2015, que inclui entre os servidores que receberão o aumento de
R$250 os que possuem contrato celetista. O PLO foi aprovado com 20
votos favoráveis.

Aprovado repasse para realização
da 33ª Festa Nacional do Colono

F

oi aprovado, em única discussão e votação, o Projeto de Lei
Ordinária 104/2015. O PLO
de autoria da Prefeitura de Itajaí a
transferir R$300 mil da Secretaria da
Agricultura e Desenvolvimento Rural

para a Associação dos Produtores Rurais e Artesanais de Itajaí (APRAI). O
repasse visa a promoção, organização,
divulgação e realização da 33ª Festa Nacional do Colono. O PLO foi
aprovado com 20 votos favoráveis. •

• 13 de julho
- Palestra “Mobilidade Urbana”,
com o superintendente da Região Metropolitana da Grande Florianópolis,
Cássio Taniguchi;
- Palestra “Santa Catarina: contextos e perspectivas”, com o secretário de
Estado da Fazenda Antonio Gavazzoni;

TELE REPAROS
Manutenção, Consertos e Reformas

• Hidráulica • Elétrica
• Alvenaria e rebocos
• Pinturas • Jardinagem

JONAS
FONES:
47 8479.0350
47 9650.3400

SÉRGIO PINTURAS
• Residencial • Comercial e Industrial •

• Grafiato
• Massa corrida
• Texturas
• Lavação em geral

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
Rua Saul Schaed dos Santos, 330 - São Vicente - Itajaí - SC

Fones: (47) 8438.5049
(47) 8477.3665
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Nelson Robledo

155 anos de Itajaí

N

os últimos 155 anos foram impressionantes as transformações e a evolução da sociedade, o telefone foi inventado, o mundo passou por duas
guerras e o Brasil teve 36 presidentes. Mas o mais importante para nós,
itajaienses, é saber que em 15 de junho de 1860, 155 anos atrás, instalou-se o
Município de Itajaí. Durante esse tempo, a cidade se consolidou como uma das
mais importantes de Santa Catarina. Com cerca de 200 mil habitantes, Itajaí é a

S

Regata de remo clássico celebrou aniversário de Itajaí

ol entre nuvens, muito vento, cinco
canoas na água e quase 300 crianças
dispostas a competir e, sobretudo,
se divertir foi a forma como se celebrou
o aniversário de Itajaí em seus 155 anos
Raquel Cruz

nova potência do Estado e o Polo Náutico do Brasil.
O município está entre os que mais crescem no país e obtém o maior PIB
de Santa Catarina. Itajaí também é a 2ª maior geradora de empregos de Santa
Catarina e grandes empresas procuram a cidade para investir. Tudo isso só foi
possível pelo esforço e trabalho dos itajaienses e aqueles que escolheram a cidade
para viver e investir. •

de emancipação. A regata “Cidade de
Itajaí” aconteceu na manhã de segundafeira (15), no Saco da Fazenda, e chamou
a atenção de quem passava pela Beira-rio,
seja pela movimentação na água ou pela

empolgação da torcida em terra que acompanhou as disputas do início ao fim.
A concentração do público em frente à Associação Náutica de Itajaí (ANI)
teve início por volta das 8h. Logo após a
cerimônia de abertura, as crianças partiram em direção ao píer, onde vestiram os
coletivas salva vidas e foram divididas por
equipes. Para as disputas, foram usadas
cinco canoas do estilo “baleeira”, embarcação típicas de Santa Catarina, com oito
crianças acompanhadas por um timoneiro, em cada uma delas.
Ao final de quatro regatas, as três
melhores equipes de cada categoria levantaram os troféus. Nas disputadas que
envolveram alunos do 5º e 6º anos, quem
se deu bem foram os alunos das escolas
José Potter, em primeiro, Gaspar da Costa Morais, em segundo, e Alterto Werner,
em terceiro.

Já entre a moçada do 7º e do 8º
anos, quem fez a festa foram os estudantes das escolas Yolanda Laurindo Ardigó,
Arnaldo Brandão e Edy Vieira, respectivamente nessa ordem de classificação. A
torcida da Escola Básica Antônio Ramos
pode até não ter encerrado entre os primeiros na água, mas teve a melhor torcida
da competição e também foi premiada.
A regata “Cidade de Itajaí” é organizada pela Associação Náutica de Itajaí
(ANI), instituição que atende estudantes
da Rede Municipal de Educação por meio
do projeto “Navegando pela Cidadania”.
O programa dura em torno de 10 meses
e tem como proposta inserir jovens em
idade escolar no meio náutico com lições
de remo, vela, educação ambiental e trabalho em equipe e cidadania.
O evento encerrou oficialmente as
festividades pelos 155 anos de Itajaí.•

