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Nesta edição você vai se in-
terar sobre os resultados da 16ª 
Olimpíada da Família, realizada de 
19 a 28 de agosto, promovida pela 
diretoria de esportes, as ações da 
ASPAMI, a escolinha da futebol, 
a ginástica e uso da  academia, as 
atividades físicas para crianças e 
adolescentes,  o resultado final da 
16ª Olimpíada, entre outras ativi-
dades da associação.

O mês de setembro é momen-
to de comemoração na ASPMI, 
quando a entidade completa 51 
anos de existência. Este casamento 
entre a entidade e seus parceiros 
mais importantes, os associados, 
assinalando a importância nos 
dois sentidos, quando se vislum-
bra a relevância da instituição para 
o associado, como também a mag-
nitude  de cada sócio para a enti-
dade.

Aproveitamos as comemo-
rações de tão especial data, para 
apresentar a publicação do primei-
ro número da “Revista da ASPMI”, 
que apresenta um novo design na 
sua configuração, proporcionando 
a substituição do antigo Informati-
vo, procurando lapidar a forma de 
comunicação.

No decorrer do próximo mês 
de outubro, duas grandes come-
morações serão promovidas pela 
entidade. A festividade em home-
nagem ao “Dia da Criança”, que 
será celebrado no dia 10 de outu-
bro, razão pela qual convidamos os 
associados para participarem com 
seus filhos e netos, nesta festivida-
de para os de menor idade. No dia 
24 de outubro os festejos do “Dia 
do Servidor Público”, conforme 
data instituída em 1937, pelo pre-
sidente Getúlio Vargas. Atividades 
esportivas e recreativas, além do 
tradicional sorteio de brindes, cul-
minando com o sorteamento de 
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EXPEDIENTE

uma Tv de LED (32 polegadas), que receberá apenas quem 
estiver participando no momento do sorteio. 

O famoso churrasco no almoço, é outra referência que 
acontece todos os anos, sendo necessário a reserva anteci-
pada, com preço de custo, com objetivo principal de apri-
morar a confraternização entre associados de varias secre-
tarias.

A diretoria aproveita para agradecer a você associado, 
que faz parte desta que é considerada uma das melhores 
associações do estado. Agradece a anuência, as sugestões, 
e acima de tudo o suporte ao trabalho que vem sendo rea-
lizado. Que possamos manter sempre esse contato de par-
ceria e companheirismo, aproveitando este novo layout de 
informação.

Atenciosamente,
A Diretoria
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A data de 26 de agosto foi reservada para mais uma edição do Pirão com Lingui-
ça, dos associados da ASPAMI. Tendo como local o salão de festas Barnabé na ASPMI, 
a presença de ilustres integrantes do quadro social, proporcionou agradável almoço, 
que teve a colaboração de todos os membros, para o referido prato. 

Visita aos Associados
A visita aos associados neste mês de Agosto ficou apenas em um encontro, 

mas foi uma tarde de muito proveito e recordações de coisas antigas que nos 
remetem ao passado....

Estamos falando do Sr. ROMÃO JOSÉ DO AMARAL que nos recebeu com 
grande carinho e nos mostrou sua coleção de vitrolas, radiolas, gramofones e 
também a sua coleção de orquídeas de todas as cores.

Participaram desta visitação: Maria da Graça Oliveira, Regina Peixer da Luz, 
Eugênia Mª da S. B. Francelino , Maria Selene Zimmermann e Zenita Preti Clau-
dino.

Pirão com Linguiça da ASPAMI
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Atividades esportivas, 
música ao vivo, almoço espe-
cial, sorteio de brindes e muita 
descontração, estão marcados 
para o próximo dia 24 de out-
ubro, quando da comemoração 
do “Dia do Servidor Público”.

A programação tem início 
a partir das 09:00 horas, sem 
previsão de término, sendo esta 
mais uma ação da diretoria da 
ASPMI, que tem sido celebrada 
desde a sua fundação, marcan-
do a relevante data com uma 
homenagem ao Servidor Públi-
co do município de Itajaí.

Em 2014 foram mais de 
500 associados e familiares 
presentes ao evento, sendo es-

SERVIDOR PÚBLICO 

RESERVE SEU 

CHURRASCO COM 

ANTECEDÊNCIA.

Confraternização Dia do Servidor Público

perando um número maior para este ano, em virtude da 
busca da confraternização entre os associados de varias 
secretarias, do churrasco especial no almoço, e o sorteio 
de brindes que tem sido a alegria de muitos, que vieram 
saudar os amigos, e voltam com uma bela lembrança da 
solenidade.

Termas Rio do Pouso - Tubarão SC
Conversando, dançando, jogando.
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A diretoria da Aspmi programou 
para o dia 10 de outubro, as come-
morações do “Dia da Criança”, com 
varias atrações para celebrar esta es-
pecial data. Com o objetivo de oferecer 
um dia de muita alegria e descontração 
para as queridinhas das famílias, que 
simbolizam a renovação da família e 
propagam a esperança de dias melho-
res. Toda a infraestrutura será colocada 
a disposição dos presentes, ficando o 
convite para os associados  participa-
rem de mais um evento, com seus pe-
queninos na sede da ASPMI.

A ASPMI tem seu projeto de escolinha de futebol sendo desenvolvido 
por um longo período. Vários profissionais  atuaram na coordenação da 
mesma, sendo hoje administrada pelo ex-atleta profissional Paulinho Por-
tugal (Paulo Roberto da Silva Almeida), que vem desde o dia 03 de setem-
bro do ano de 2006, coordenando as atividades. A escolinha tem parceria 
com o Clube Náutico Marcilio Dias, completando neste mês nove(9) anos 
de vivência.

Atendendo mais de 200 alunos/ atletas na atualidade, nos períodos 
matutino e vespertino, com idade de 05 a 15 anos, com o objetivo de for-
mar o caráter disciplinar dos jovens participantes, como também a busca 
de novos talentos na modalidade.

Os alunos formam equipes para representar a ASPMI/ Marcílio Dias 
em competições na cidade e região, com intuito de oportunizar o desenvol-
vimento dos mesmos em competições, tendo conquistado vários troféus 
nesta caminhada. 

Os associados que tem interesse em colocar seus filhos na escolinha, 
só tem a necessidade de procurar a administração da mesma, para provi-
denciar a participação dos futuros craques. O atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira, tendo como local a sede da ASPMI. 

Escolinha da ASPMI Futebol Feminino
A modalidade do Futebol feminino não 

contou com as quatro equipes da competi-
ção. Como somente duas equipes se inscreve-
ram, que fazem parte da escolinha de futebol, 
houve uma apresentação das meninas, com a 
disputa de um jogo, com o objetivo de buscar 
mais interessadas em participar na próxima 
edição na modalidade.

Comemoração Dia da Criança

16ª Olimpíada
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SAÚDE, BEM ESTAR E CONDICIONAMENTO FÍSICO
Para ter um corpo saudável e em forma não existe segredo, 

basta uma alimentação balanceada acompanhada de atividades 
físicas e as mudanças aparecem.

O treino aeróbico é uma excelente escolha para quem de-
seja perder peso, pois a gordura é a principal fonte de energia 
usada pelo corpo durante o exercício aeróbico. Por isso, reco-
menda-se que o tempo de duração do exercício ultrapasse os 20 
minutos. Quanto mais tempo a gordura for consumida, melhor o 
resultado a ser conquistado.

Portanto, a ASPMI oferece aulas de ginástica fe-
minina com o professor Jackson Eduardo Pereira 
(Caco), de segunda a sexta- feira das 07:00 horas às 
09:00 horas, das 14:00 às 15:00 horas,  das 18:30 horas 
às 19:30 horas e das 20:30 horas às 21:30 horas. O valor 
da mensalidade é de R$ 50,00 para sócio e R$60,00 não 
sócio. A musculação é oferecida de segunda a sexta-
feira das 08:00 horas às 12:00 horas e das 15:00 horas 
às 23 horas, com a professora Anne C. Rebelo e com 
o estagiário de Educação Física Leonardo Faustino. O 
pacote para ginástica e musculação tem o preço de R$ 
80,00 para sócio e R$ 100,00 para não sócio.

A modalidade de Balé com a professora Bruna 
Gonçalves, tem o preço de R$ 50,00 para sócio e R$ 
70,00 para não sócio, as terças e quintas-feiras das 09:30 
horas às 10:30 horas e das 16:00 horas às 17:00 horas. 

Também oferece Dança de Salão com o professor 
Luciano Pinheiro, com o preço de R$ 120,00 casal e R$ 
70,00 individual para não sócio, e R$ 90,00 casal e R$ 
50,00 para sócio, as quartas-feiras das 19:30 horas às 
21:30 horas.

Como o verão está chegando, para colocar a saúde 
em dia, a proposta da ASPMI é oferecer um ambiente 
agradável com ótima infraestrutura, com o objetivo de 
levar qualidade de vida e saúde aos associados. 
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A 16ª edição da Olimpíada da 
Família teve seu início no dia 19 de 
agosto, com a participação de quatro(4) 
equipes. Na solenidade de abertura o 
professor e vereador José Acácio da 
Rocha da equipe do Recanto do Bar-
nabé, conduziu a tocha Olímpica para 
acendimento da Pira, e a atleta da 
equipe da Toca da Coruja, Dulcinéia S. 
da Rosa, pronunciou o Juramento do 
atleta, com desfile das delegações, que 
teve as equipes de Recanto do Barna-
bé com uniforme azul, Toca da Coruja 
com uniforme amarelo, Recanto da Ca-
pivara com uniforme Preto e Quiosque 
do Parque com uniforme branco. Após 
o cerimonial de abertura, teve início as 
disputas da Gincana, com a  realização 
das provas de dança da cadeira, futebol, 
cabo de guerra, carrinho de mão, cor-
rida do saco, qual é a música e tentar 
acertar a quantidade de latas de cerve-
ja dentro da caixa. Ao final das disputas 
das provas da gincana, a equipe de preto 
do Recanto da Capivara foi a campeã da 
noite de abertura. 

SOLENIDADE DE ABERTURA DA 16ª OLIMPÍADA

Prof. e vereador José Acacio da Rocha

Dulcinéia S. da Rosa
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Campeã da Gincana Campeã Geral da Olimpíada

Equipe Recanto da Capivara Equipe Recanto do Barnabé

2º lugar Geral  Equipe Toca da Coruja 3º lugar Geral  Equipe Recanto da Capivara 4º lugar Geral  Equipe Quiosque do Parque

Campeão Canastra Masculino 2º lugar Canastra Masculino 3º lugar Canastra Masculino

Campeãs e 3º Lugar Canastra Feminino 2º Lugar Canastra Feminino Campeões do General
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Campeãs Pebolim Feminino 2º lugar Pebolim Feminino 3º lugar Pebolim Feminino

Campeão Sinuca Masculino 2º lugar e Campeão Sinuca Masculino 3º lugar Sinuca Masculino

Campeão Xadrez Masculino 2º lugar Xadrez Masculino 3º lugar Xadrez Masculino

Campeão General Masculino 2º lugar General Masculino 3º lugar General Masculino

Campeão General Feminino 2º lugar General Feminino 3º lugar General Feminino
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Campeão Futebol Masculino Vice-Campeão Futebol Masculino 3º Lugar Futebol Masculino

Campeão Dominó Masculino 2º Lugar Dominó Masculino 3º Lugar Dominó Masculino

Campeã Xadrez Feminino 2º lugar Xadrez Feminino 3º lugar Xadrez Feminino

Campeã Dominó Feminino 2º lugar Dominó Feminino 3º lugar Dominó Feminino

Campeão Pebolim Masculino 3º lugar Pebolim MasculinoCampeão e Vice Pebolim Masculino
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Campeão Tênis de Mesa Feminino 2º lugar Tênis Mesa Feminino 3º lugar Tênis Mesa Feminino

Campeão Tênis de Mesa Masculino 2º lugar Tênis Mesa Masculino 3º lugar Tênis Mesa Masculino

Campeão Vôlei Feminino 2º lugar Vôlei Feminino 3º lugar Vôlei Feminino

Campeão Vôlei Masculino 2º lugar Vôlei Masculino 3º lugar Vôlei Masculino

Campeã Sinuca Feminino 2º e 3º lugar Sinuca Feminino Disputa Truco Masculino




