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Portal coberto, iluminado e com guarita
estará concluído em fevereiro

O

portal da sede da Aspmi –
entrada e saída principal
com cobertura e guarita está em fase de conclusão,
devendo ser entregue aos associados no final do mês de fevereiro, junto com o novo
Salão de Jogos localizado entre a Academia
de Ginástica e o campo de futebol suíço
sintético.
As obras estão adiantadas o que leva
a presumir que ele deverá ser oficialmente aberto ao público no final do próximo

ça do local.
Entre os sanitários existentes deO Portal receberá uma iluminação bem clara, pois a intenção da dire- fronte a Academia e o Salão de Jogos,
toria é aumentar ainda mais a seguran- será construída uma churrasqueira. •
mês.
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Veja a

Bula

A

grande recompensa da vida é
olhar para trás e sentir orgulho por ter aprendido com as
experiências.
É viver cada momento e construir a felicidade aqui e agora.
Sim, a vida brinca conosco. O
bolo queima, o pneu fura, chove, a
perna dói, mas veja bem: qual a graça
de viver plenamente satisfeito? Como
ficaria esta balança?
Qual o sentido de um desentendimento que estraga seu dia?
Eu quero viver mais serena. E
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E que em 2015
saibamos cuidar
mais da saúde!
você? 2014 acabou repleto.
Repleto de coisas boas, mas também de problemas, frustrações e desilusões.
Normal. Geralmente se espera
demais, se idealiza demais!
O money que não veio, a amiga
que decepcionou, o amor que se afastou.
Normal. O ano de 2015 não será
diferente. Muda o calendário cotidianamente, mas o ser humano continua
refém de suas imperfeições, o Ego de
cada dia é resistente e sedutor, deseja-
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mos melhorar, mas nem sempre conseguimos. E aí? O que fazer? Acabar
com seu dia, com seu humor, com sua
saúde e com tudo ao seu redor?
Sabedoria é o que eu desejo para
todos nós que fazemos parte desta unidade chamada humanidade, incluo,
ainda, momentos de silêncio (não só
da fala, mas de gestos, de pensamentos), para podermos entender o outro,
mesmo sabendo que não se trata de
fácil tarefa!!
2015 poderá ser gratificante, maravilhoso, lindo, especial!
Depende de mim... de você.
Pode ser... e que seja!
“Quem teve a ideia de cortar o
tempo em fatias, a que se deu o nome
de ano, foi um indivíduo genial, in-

dustrializou a esperança, fazendo-a
funcionar no limite da exaustão. Doze
meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí
entra o milagre da renovação e tudo
começa outra vez, com outro número
e outra vontade de acreditar que daqui por diante vai ser diferente” (autor
desconhecido).
São os sinceros votos para o Ano
de 2015, repleto de Saúde, Amor Sabedoria e Esperança!

Liliane Miranda Gervásio
Psicóloga
Coordenadoria de
Perícia Médica e Saúde
Ocupacional de Itajaí

Complexo movimenta 1 milhão
de TEUs entre janeiro e novembro

O

Complexo Portuário do
Itajaí embarcou e desembarcou 91,46 mil
TEU (Twenty-foot Equivalent
Unit – unidade internacional equivalente a um contêiner de 20 pés)
no mês de novembro. O volume
praticamente se iguala ao registrado em outubro e eleva a movimentação de contêineres para 1 milhão
de TEUs no ano. Com relação à
movimentação acumulada nos 11
primeiros meses do ano passado,
de 1,005 mil TEUs, a retração foi
moderada, de 1%.
A queda nas cargas operadas
nos últimos meses deste ano, segundo o superintendente do Porto de Itajaí, engenheiro Antonio

Ayres dos Santos Júnior, está atrelada a questão cambial, uma vez
que a valorização do dólar impactou na redução das importações.
Do total de cargas movimentadas no ano, 48% são importações e 52% exportações. A pauta
de importações é liderada pelos
produtos mecânicos e eletrônicos
(US$ 274,98 milhões), seguidos
pelos produtos químicos (US$
157,63 milhões) e pelos têxteis
(US$ 143,04 milhões). Nas exportações, o item mais embarcado
é o frango congelado (US$ 226,10
milhões), ficando em segunda posição as carnes (US$ 127,49 milhões) e, em terceira, a madeira e
derivados (US$ 69,66 milhões). •
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Balcão de Empregos
oferece 453 vagas

O

Mercado de trabalho está
cada dia mais amplo, dinâmico e globalizado. Por
isso, o perfil do trabalhador mudou.
Somente experiência não basta.
Ele precisa agregar um conjunto de
competências, manter-se atualizado
dentro de suas funções e buscar formas de complementos no aprendizado como cursos técnicos, MBAs
e especializações. No Balcão de
empregos os candidatos são devidamente orientados sobre esta nova realidade. Eles fazem uma pré-seleção
e se necessário são encaminhados
para os cursos profissionalizantes da
FEAPI. O Balcão de Empregos é um
serviço mantido pelo Município de
Itajaí, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego
e Renda.
Desempregados, reabilitados
do INSS, jovens a partir de 16 anos,
pessoas com deficiência e principalmente quem busca ascensão profis-

sional são as pessoas que procuram
o Balcão de Empregos. Esta semana,
o serviço soma 453 oportunidades
de trabalho em várias áreas de atuação técnicas, operacionais e de nível
superior como: auxiliar administrativo; auxiliar de conferente; auxiliar
de expedição; balconista de padaria;
eletricista naval; farmacêutico e técnico de enfermagem. O Balcão de
empregos está atendendo em novo
endereço na Rua Antônio Caetano,
105 aos fundos do Teatro Municipal
no bairro Fazenda.
Diariamente o mural de empregos é visualizado por seus usuários,
seja no painel de vagas instalado no
local de atendimento presencial ou
pela internet, no Portal do Cidadão
instalado no site da Prefeitura - clique aqui e confira. Os interessados
devem se dirigir até a SEDEER, munidos de Identidade e CPF para se
cadastrar e em seguida, receber o
encaminhamento para entrevista. •

INFORME ECONÔMICO ASPMI
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Jackson e
Rodrigo

Academia instala novos equipamentos, reajusta
mensalidades e mantém média de afluência de alunos

A

Academia de Ginástica e Musculação da Aspmi, que tem como professor o jovem Rodrigo Werner de Oliveira (Cref 015013-G/SC), acaba
de instalar equipamentos para exercícios de pernas e mais uma esteira,
que se somam a três bicicletas ergométricas.
Com isso, a Academia está dotada de todos os equipamentos para todos
os grupos musculares.
As mensalidades reajustadas a partir deste mês darão direito aos associados
a realizarem exercícios de segunda a sexta-feira (antes eram três dias semanais)

Bolos, cucas, pães, salgados e
salgadinhos, lacfree, congelados, geléia
orgânica, sobremesas, chocolates, balas,
biscoitos, massas sucos e néctares

Loja Virtual

Rua Indaial, 314 - Dom Bosco - Itajaí
47 3248.0119 | 47 9969.8610 | 9739.2571

www.elaborealimentos.com.br
e-mail: comercial@elaborealimentos.com.br

em horários agendados das 8 às 12 e das 13 às 22 horas.
As mensalidades custam 60 reais para os associados, mais 20 reais de matrícula, podendo serem descontados em folha.
A afluência à Academia continua normal nesta época do ano, numa estimativa de 200 a 250 alunos/mês.
Além de Rodrigo, a Academia Aspmi conta com outro professor formado,
Jackson Eduardo Pereira, o “Caco” , com inscrição no Cref 0.15490-G/SC). e
o professor Antônio como Coordenador., •
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Fundação Municipal de Esporte
e Lazer (FMEL) lançou, na última
segunda-feira (05), o edital para
a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte
2015. Assim como ocorreu no ano passado, o valor será de R$ 1,5 milhão, que
estará à disposição para o desenvolvimento de projetos esportivos de formação, rendimento, comunitário e eventos.
Visando também a realização dos
Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que
serão disputados no município de 25 de
julho a 1º de agosto deste ano, houve
um aumento no valor na formação e manutenção da base. “Ano passado investimos 30%, mas este ano, devido à realização da competição em Itajaí, vamos
aumentar para 50%, o que dá às equipes
de base o valor de R$ 750 mil”, destacou
o superintendente da FMEL, Moacir Rogério Sedrez.

cada categoria. Os valores investidos em
cada projeto serão os seguintes:
a) formação esportiva de base e
manutenção de selecionados 50%; (R$
750.000,00)

Nelson Robledo-Arquivo

A

FMEL lança edital da Lei Municipal
de Incentivo ao Esporte 2015
b) realização de eventos esportivos
40%; (R$ 600.000,00)

Os projetos devem ser entregues até
o dia 30 de janeiro e os resultados serão
publicados no Jornal do Município até o

dia 09 de fevereiro. O valor máximo de
cada projeto, para o exercício de 2015
será 10% do valor total destinado em

c) outras atividades - aquisição de
material esportivo, de lazer e recreação
e implementos paradesportivos; investimento em cursos de capacitação profissional e eventos científicos (seminários,
fóruns, conferências e congressos) 10%.
(R$ 150.000,00)
O proponente poderá apresentar,
no máximo, três projetos por pessoa física ou jurídica.
O edital foi pubicado na página 03
da edição 1405 do Jornal do Município,
de 05 de janeiro de 2015. •

Atividades esportivas movimentam início do ano nos Eventos de Verão
Itajaí Ativo na Praia, Ginástica e Beach Soccer são os destaques

O

s Eventos de Verão seguem movimentados neste ano com várias atividades esportivas. Desde o dia 03 de janeiro, os professores de Educação Física da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (FMEL) que
integram a equipe do Itajaí Ativo, estão na Praia de Cabeçudas para incentivar
a prática do esporte. Além deles, tem Beach Soccer e Ginástica na Praça.
As aulas na Praia de Cabeçudas incluem treino funcional, orientações
para caminhadas e corridas aos moradores e turistas, que estão aproveitando
o verão ou estão de férias na cidade. As atividades serão desenvolvidas todos
os dias até o dia 31 de janeiro, das 09h às 10h e das 19h às 20h.

E a programação esportiva não para por aí. Neste sábado e domingo (10
e 11), começam as disputas do Campeonato de Beach Soccer. Na Atalaia,
Sardinha x Traíras (Novos), Estrela x Beira-Rio (Feminino) e Corvina x Badejo
(Novos). Já nos Cantos dos Molhes, Marisco x Leão Marinho (Veteranos), Badejo x Atum (Master) e Bagre x Tartaruga (Veteranos). Os jogos começam às
17h. Além disso, terá ginástica na Praça Genésio Miranda Lins, na Avenida
Ministro Victor Konder, a Beira-Rio. Os professores oferecerão aulas de dança, ginástica e bike no local. Essas atividades serão aplicadas às segundas,
quartas e sextas-feiras, a partir do dia 12 de janeiro, das 19h às 20h. •
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Luana Martins-Arquivo

Luana Martins-Arquivo

Itajaí Ativo atende 600 pessoas em 2014

O

Foram 29 núcleos em diversos bairros da cidade durante o ano

Itajaí Ativo passou a atender cerca
de 600 pessoas em 29 núcleos de
atuação em 2014. Criado em julho
de 2006 como um dos programas
da Fundação Municipal de Esporte e Lazer
(FMEL), o objetivo é aumentar este número no
próximo ano para promover saúde e qualidade
de vida aos moradores do município através de
práticas corporais orientadas e ações de educação em saúde, além de estimular o uso de áreas
públicas e academias ao ar livre, propiciar ambiente favorável (saudável e oportunizando interação social), auxiliar na redução e prevenção
de doenças crônicas não transmissíveis.
As Unidades Básicas de Saúde são os pon-

tos de incidência para intervenção do programa
no período matutino e no período vespertino,
tendo o foco no fortalecimento da parceria e
vínculo com estruturas da administração pública municipal (Centros de Atenção Psicossocial,
Centros de Referência de Assistência Social e
Centro de Referência Especializado em Assistência Social).
De acordo com o coordenador do programa, Hamilton Barwinski, os indicadores do
Itajaí Ativo registrados desde 2006 demonstram
o impacto na melhoria da qualidade de vida da
população, reduzindo custos com intervenções
medicamentosas para o SUS (redução de medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica,

Diabetes Mellitus, Anti-Inflamatórios), reduzindo ainda o número de visitas nas Unidades
Básicas de Saúde.
O Itajaí Ativo saltou neste ano de 17 para
29 núcleos de atendimento, passando a atender
mais de 600 pessoas. Para 2015, a meta é manter os 29 núcleos e ultrapassar 1.000 moradores
participando ativamente.
Além disso, o programa estará presente
nos Eventos de Verão de 2015, quando os professores de Educação Física oferecerão treino
funcional, orientações para caminhadas e corridas na Praia de Cabeçuas. As atividades serão
desenvolvidas todos os dias a partir de 03 de
janeiro. •

Cresce o número de escolinhas da FMEL em 2014
Ao longo de 2014, a Fundação Municipal
de Esporte e Lazer (FMEL) aumentou o número e
ofereceu mais 50 escolinhas em diversos bairros
de Itajaí. De acordo com os técnicos das modalidades, mais de 2 mil crianças foram iniciadas
ou impulsionadas no esporte através do trabalho
realizado durante o ano.
As crianças tiveram atividades desenvolvidas
no atletismo, basquete, ciclismo, futebol de campo, futsal, ginástica artística e rítmica, skate, handebol, judô, karatê, remo, taekwondo, tênis de
campo e mesa, triathlon, vôlei de quadra e praia,
xadrez, paradesporto, patinação, boxe chinês e
capoeira.
Tamanho envolvimento de quem é atendido é sentido quando acontecem as aulas, em di-

versos dias e horários da semana. Uma delas é a
de vôlei, que atendeu crianças de cinco bairros
do município. Letícia Gom, de 10 anos, pratica
a modalidade desde o ano passado e destacou a
importância da escolinha para ela. “Antes não tinha nada para fazer. Agora, a gente se diverte e
se mexe”, brincou.Além da iniciação, os alunos
ganham oportunidades nas equipes de base e rendimento de Itajaí. Um dos atletas que saíram das
escolinhas e se destacaram neste ano foi Iago da
Cunha, do atletismo masculino, que foi o atleta
destaque da Olesc e ajudou Itajaí a faturar o bicampeonato da competição. Ainda com ele, a cidade voltou a conquistar o título do naipe masculino dos JASC. Na oportunidade, foi escolhido por
votação o vencedor do Troféu Rodolfo Sestrem de

revelação da 54ª edição do evento.
O trabalho realizado nas escolinhas também
foi o tema da campanha publicitária da FMEL em
2014, em que se valorizou a formação de novos
atletas e cidadãos. “Nosso trabalho é dar a oportunidade para elas se desenvolverem. Com força de
vontade, e o apoio da FMEL, estas crianças estão
crescendo saudáveis e dando um salto de qualidade de vida”, enfatizou.
Para 2015, a FMEL vai intensificar e ampliar
os trabalhos nas categorias de base que já vem
dando resultados em competições, ficando com
o quarto lugar nos Jogos da Juventude Catarinense (Olesc) e Joguinhos Abertos de Santa Catarina,
que em 2015 serão realizados pela primeira vez
na cidade. •
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CÂMARA DE VEREADORES ALERTOU SOBRE
IRREGULARIDADES NO MARIETA EM 2005

U

ma reportagem apresentada pelo programa Fantástico no dia 11 de janeiro apontou a colocação de implantes
vencidos em pacientes cardíacos em troca de comissões para médicos no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen (HMKB), em Itajaí. Os
problemas na entidade podem parecer novos, mas
uma Comissão Parlamentar Especial de Estudos
(CPE) da Câmara de Vereadores de Itajaí de 2005
apontou outras irregularidades em contratos com
fornecedores e em procedimentos realizados pelo
hospital. Na época o relatório da CPE foi encaminhado ao Ministério Público (MP).
Na tarde de quarta-feira (14) o presidente da
Câmara, vereador Luiz Carlos Pissetti (DEM), afirmou que o Legislativo Itajaiense formará uma nova
comissão para acompanhar as investigações anunciadas pelo MP e Conselho Regional de Medicina.
“Vamos acompanhar as investigações e exercer nossa
função fiscalizadora, para garantir que as denúncias
sejam apuradas e os culpados punidos”, comentou

Pissetti.
Na CPE de 2005 os
vereadores apuraram a
cobrança de repasse irregular de um fornecedor
de materiais cirúrgicosortopédicos. A prova é o
próprio contrato firmado entre a fornecedora e
o HMKB, que continha
uma cláusula na qual a
empresa se comprometia a repassar ao hospital
10% sobre o valor total
dos materiais cirúrgicos
adquiridos.
Além desta cobrança, a CPE que foi presidida pelo vereador Laudelino
Lamim (PMDB) e resultou num relatório de 492
páginas, apurou também denúncias de cirurgias que
não estariam sendo realizadas mesmo com o repasse

do SUS; denúncias de que a estrutura do hospital
não atendia os requisitos legais para receber determinados tipos de verbas do Governo do Estado e de
que o atendimento prestado a pacientes era inadequado e não obedecia a legislação. •

VOLVO OCEAN RACE

Todos tentando pegar os chineses, mas eles escapam

T

odos tentam, mas a liderança do Dongfeng segue
intacta na terceira etapa da Volvo Ocean Race.
O barco chinês continua na frente após várias investidas dos adversários na semana e já abriu vantagem
superior a 50 quilômetros para o pelotão de trás, de
acordo com a última atualização da tarde desta terçafeira (13). Team Brunel, Abu Dhabi, MAPFRE e Team
Alvimedica se alternam nesse bloco, deixando as meninas do Team SCA em último. O objetivo da equipe
da China é chegar em casa em primeiro lugar. Pelo desempenho dos comandados de Charles Caudrelier - um
francês que dita as regras no barco chinês - a vitória
pode ocorrer.
Mesmo assim, os tripulantes do Dongfeng esperam

mais dificuldades após passar por Sri Lanka e a costa oeste da Índia. "Estamos focados, mas cansados da
constante batalha de nervos. Precisamos lutar por mais
15 dias para obter a vitória em casa", disse Charles Caudrelier.
O comandante do Dongfeng explicou a estratégia
para escapar dos buracos de vento. "As sombras de vento da Índia e do Sri Lanka estão atrás de nós. O vento
é como um um rio, não gosta de obstáculos. Ele tenta
outros caminhos para seguir sua direção, deixando um
buraco de vento por trás das serras ou montanhas e rajadas nas laterais. Por isso evitamos essa armadilha".
Agora, Dongfeng e os seus adversários têm um desafio pela frente: passar pelo Estreito de Malaca, uma

das zonas de trânsito marítimo mais congestionadas do
mundo, que fica entre a Sumatra e a Malásia. Em cinco
dias, a flotilha estará lá. "Mais uma vez vamos pegar
pouco vento e ter uma navegação bem complicada,
com transição entre ventos de norte e leste", finalizou
Charles Caudrelier.
Os barcos devem chegar em Sanya, na China, entre 23 e 25 de janeiro para concluir a terceira etapa da
Volvo Ocean Race. No fim do mês, o veleiro Team Vestas Wind, que encalhou na perna anterior, será transportado para Gênova, na Itália, para reparos. A meta é
que o time dinamarquês volte à regata nas duas etapas
finais, a partir da stopover de Lisboa, Portugal, em junho . •
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Em obras novo Salão de Jogos
será entregue em fevereiro

O

novo Salão de
Jogos – localizado
entre os sanitários

defronte a Academia de
Ginástica e Musculação e
portão que leva ao Recanto
do Servidor, que já está
com as paredes e o telhado
colocados, segue com as
obras em ritmo normal, com
previsão de entrega no final
de fevereiro, coincidindo
com a conclusão do Portal
principal de entrada e saída
da sede administrativa, social
e esportiva.
Com 160 metros quadrados
de área construída, anexo
ao muro que dá para o rio
Itajaí Açú, terá mesa de
sinuca, mesas de tênis de
mesa, de canastra, dominó,
truco, xadrez, pebolim, TV
e sanitários masculino e
feminino.
Os banheiros localizados
do lado de fora - defronte a
Academia – serão reformados
e ampliados. •
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