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As obras de conclusão do Complexo Esportivo Aspmi  se encontram  em 
andamento  com a pintura das paredes internas e externas  da arquiban-
cada, colocação de armários e chuveiros dos vestiários e limpeza do ter-

reno nos fundos que será transformado em estacionamento, além de 23 outras 
vagas de 45 graus,  já concluídas.

Nos fundos da arquibancada, lado direito, na ponta da calçada, está sendo 
construído um canteiro florido.       

SALÃO 2
O salão de festas 2 está sendo reformado, devendo receber novas paredes, 

sanitários, telhado e pintura, ganhando, com isso, mais espaço e conforto.
Essas duas obras que se desenvolvem, paralelamente, deverão dar um novo 

visual à Sede Esportiva e Recreativa Aspmi.     

Arquibancada em fase final de conclusão
e salão de festas com obras em andamento

Quando você mostra, com arte e bom gosto, 
o que você faz, o produto que você vende, 

você não está gastando dinheiro, 
VOCÊ ESTÁ INVESTINDO, FAZENDO SEU NEGÓCIO 

MELHORAR. PUBLICIDADE NÃO É GASTO. É INVESTIMENTO.
Anuncie no INFORMATIVO ASPMI.



MARÇO/2013 - Nº 190 INFORMATIVO ASPMI
2

Sede Administrativa, Social e Recreativa: Rua 
Otto Hoier, 33 - 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  -  Tel: 3045.3128 / 9921.5322 

Jornalista Responsável:  Álvaro Armando  Balbinot

Diagramação: Solange Alves (sol_jornal@oi.com.br)

Colaboração: funcionários da Aspmi

Edição MARÇO/2013 - nº 190 - Circulação Dirigida via Mala Direta

Expediente Informativo Aspmi
DIRETORIA 

BIÊNIO 2011/2013
Presidente: Ivo Olâmpio Vicente   

Vice-Presidente : Bernardete Viti Baldo                          
 
1ª Secretária:  Maria de Lourdes Espíndola
2ª Secretária:  Karina Dionísio  

1° Tesoureiro: João Alberto da Silva  
2° Tesoureiro: Luiz Antônio Marcos  

Diretor de Esportes: Antônio Carlos Cunha  
Diretor de Patrimônio: José Acácio da Rocha 
Diretor de Imprensa:   Ieda Passos        
Diretor de Eventos Sociais: Verônica Roncelli  

Conselho Fiscal 
Álvaro Simão Provesi
Écio José Russi
Marcos de Andrade
Enir da Silva
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JM
Passamos fita cassete p/CD • Fita VHS p/DVD • Disco 

Vinil p/CD • Edições e Cópias • Limpeza de fitas 
• Passamos de VHS para DVD

Rua Laudelina 
Dionísio, 972 - 

Cordeiros
Itajaí

47 3241.2841
47  8413.5760

COMPRAS & SERVIÇOS

Veja a 
Bula

A Prefeitura de Itajaí iniciou nesta 
semana a elaboração dos Laudos 
Técnicos das Condições Ambien-

tais de Trabalho (LTCAT), é uma impor-
tante ferramenta para o controle da saú-
de ocupacional dos trabalhadores. Nele, 
estarão todas as informações relativas ao 
trabalho exercido pelo servidor, como por 
exemplo, o agente nocivo ao qual está ex-
posto, bem como a intensidade e a con-
centração do agente. 

O levantamento iniciou com os 

servidores da Secretaria de Saúde, e está 
sendo realizado pela empresa Innovar 
Consultoria em Medicina, Segurança do 
Trabalho e Serviços LTDA ME. Uma 
equipe formada por um engenheiro, um 
médico, três técnicos e enfermeiros de 
segurança do trabalho irá visitar todas as 
repartições públicas municipais para rea-
lizar a avaliação qualitativa e quantitati-
va das condições de trabalho. Aparelhos 
como o decibelímetro e o dosímetro serão 
utilizados para medir com precisão os ní-

Saúde 
Ocupacional

Perfil Profissiográfico 
Previdenciário dos Servidores 

Municipais de Itajaí.

veis de calor, ruído, iluminação, radiação 
ionizante e não ionizante radiação ultra-
violeta, poeira mineral entre outros agen-
tes nocivos no ambiente de trabalho. 

A pesquisa, apresentará um Laudo 
Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho (LTCAT), e a partir daí a ela-
boração do Programa de Controle Mé-
dico e de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
e também o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) que resultará 
no Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP) dos servidores municipais. “Atra-
vés desse levantamento poderemos traba-
lhar de maneira mais eficaz na prevenção 
e segurança do trabalho, emitir com mais 
precisão os laudos de insalubridade e ava-
liar melhor os pedidos de afastamento 
ou indenização” explica a Coordenadora 
da Perícia Médica e Saúde Ocupacional, 

Por Soraya da Silva - Assessora de Imprensa 
da Prefeitura de Itajaí

Maria Tereza Barros dos Santos de Frei-
tas. A previsão é concluir os trabalhos em 
90 dias. 

Informações Adicionais:
Coordenadoria de Perícia Médica 

e Saúde Ocupacional: 3348.7313

O levantamento 
iniciou com os 

servidores da 
Secretaria de 
Saúde, e está 

sendo realizado

pela empresa 
Innovar 
Consultoria 
em Medicina, 
Segurança do 
Trabalho e 
Serviços LTDA 
ME.

FOTOS: JONNES DAVID

CONVÊNIO ASPMI EM ATÉ 
6 VEZES SEM ACRÉSCIMO 

PELO CARTÃO SC CARD

Loja 1 - Av. Otávio Cesário Pereira, 146 | São Vicente | Itajaí - 3248.3642
Loja 2 - Av. Nilo Bittencourt, 420 | São Vicente | Itajaí - 3248.2373

www.tanako.com.br
tanako@tanako.com.br

NUNCA FOI TÃO 
FÁCIL CONSTRUIR!

Fabricamos sua porta e janela sob medida!



(47)  3348.1184  •  3348.2609 •  3319.1835 | Av. Sete de setembro, 740  -  ITAJAÍ  -  SC
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100%  Conversação • Intercâmbio • Material Digital
Inglês • Espanhol  •  Português • Informática

F  I  S  K  TODO O MUNDO FALA BEM

Choupana´s Club
Casa de eventos

Av. do Estado, 451 - Ariribá - Balneário Camboriú - 3268.3765
RESERVAS: 3268.3765  | 8402.0529 Baile e seresta às quartas e 

baile aos sábados com música 
ao vivo a partir das 21 horas.

*Ambiente familiar climatizado
*Amplo estacionamento
*Música ao vivo
*Petiscos variados
*Carta de vinhos

Fundadora da primeira Es-
cola Fisk Centro de Itajaí, há 31 
anos, Lucimere Rhinow Michels 
Ortiz, eleita a Mulher Empresá-
ria de Itajaí, em 2009, começou 
a lecionar inglês em l979 no Co-
légio São José.

O centro de idiomas é pio-
neiro na cidade e considerada a 
melhor escola da rede em  equi-
pamentos necessários para ofere-
cer um excelente aprendizado.

A escola conta com labora-
tório multimídia, onde os alunos 
têm acesso a ferramentas ágeis e 
atraentes para aprender de forma 
criativa e interativa.

Oferece, também, inter-
câmbio cultural e curso de idio-
mas no exterior.

Conta com cerca de 30 pro-
fessores lecionando inglês, espa-
nhol, português e informática.

Além da escola localizada 
na Avenida Sete de Setembro, 
desde 1981 Lucimere adminis-
tra também o Fisk de Balneário 
Camboriú, e desde 2002, o de 
Navegantes.

Fisk é pioneira
 no ensino do 

inglês em Itajaí

Com o Balcão da Cidadania 
a Câmara de Vereadores de 
Itajaí emprega a sua força e 

estrutura para que todo o cidadão te-
nha seus direitos preservados e aten-
didos.

Direitos como ter a sua carteira 
de trabalho e a oportunidade de mu-
dar, para melhor, sua vida e de sua 
família. Além disso, abre espaço para 
que todo cidadão traga suas solicita-
ções e necessidades mais urgentes em 
seu bairro e sua vida buscando uma 
solução. Com este serviço a Câma-
ra de Vereadores promove a inclusão 
social de uma parcela da população 
local menos privilegiada e que, sem 
condições de pagar, pode, através de 
uma declaração emitida pelo Balcão, 
conquistar esses princípios básicos 
da cidadania. Para mais informações 
dirija-se à Câmara de Vereadores ou 
encaminhe alguém que você conhece 
para este serviço.

 Serviços prestados pelo Bal-
cão da Cidadania:

1- Orientação Jurídica ao cida-
dão;

2- Orientação e encaminhamen-
to aos programas sociais;

3- Curriculum Vitae;
4- Balcão de Emprego;
5- Emissão dos seguintes docu-

mentos:
• Certidão de Nascimento (con-

forme Lei 6.015/73)
• Certidão de Casamento (con-

forme Lei 6.015/73)
• Certidão de Óbito (conforme 

A cidadania começa com oportunidades 
iguais para todos

Lei 6.015/73)
• Boletim de ocorrência online;
• Certidão negativa eleitoral;
• CPF (Documentos necessários: 

Título Eleitoral, comprovante de re-
sidência, documento de identificação 
com foto);

• Carteira de Trabalho (Docu-

mentos necessários: RG, CPF, com-
provante de residência e uma foto 
3x4)

O Balcão da Cidadania
atende de segunda 

a sexta das 8h às 19h na 
Câmara de Vereadores de Itajaí. 

Fone: 3344.7100 

Centro de Ensino
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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

A diretoria elaborou e deu a conhe-
cer a programação da Aspami para todo o 
ano de 2013, que terá no dia 3 de abril a 
reunião de eleição da nova diretoria para 
o biênio 2013/2015, seguindo-se nos 
próximos nove meses, até dezembro deste 
ano.

• MAIO  -  Dia 8 reunião em home-
nagem às mães.

• JUNHO  -  Dia 5 reunião de elei-
ção da Rainha da Aspami 2013.

• JULHO  -  Dia 3 reunião com Fes-
ta Junina/Festival de Dança.

• AGOSTO  -  Dias 7 e 8 reunião 
em homenagem aos pais/Bingo e Jogos da 
Amizade.

• AGOSTO  -  Dia 28 Pirão com 

Linguiça para associados e familiares.
• SETEMBO  -  Dia 4 reunião com 

Festa da Primavera.
• OUTUBRO  -  Dia 2 Reunião em 

homenagem aos funcionários/Festas de 
outubro.

• NOVEMBRO  -  Dia 6 reunião 
com bingo.

• DEZEMBRO  -  Reunião de en-
cerramento de ano com almoço aos asso-
ciados Aspami.

Venha participar de nossas reuniões, 
pois juntos seremos mais fortes na defesa 
de nossos direitos. Pela sua participação, 
desde já agradecemos. 

Diretoria 2011/2013.

Diretoria divulga calendário 
de atividades para 2013



                 Pelo presente Edital de Convocação, e, em conformidade com o Artigo 
12  do Estatuto da Associação dos Servidores Públicos Aposentados Municipais de 
Itajaí, são convocados os seus associados e associadas, para participarem da Assem-
bléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 3 de abril de 2013, na sede administrativa 
e social  Aspmi, sita à Rua Otto Hoier, 33, bairro Cidade Nova,
Com início às 14 horas e 30 minutos, em primeira chamada com a metade e mais 
um dos associados habilitados, ou meia hora após com qualquer número de asso-
ciados presentes, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
1°º) Prestação de contas do biênio 2013/2015                                                                                                     
 2º) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2013/2015
 

Itajaí, março de 2013
Constância da Silva Anacleto – Presidente Aspami

Na sua primeira reunião de 2013, 
a diretoria da Aspami  homenageou as 
mulheres associadas, ofertando-lhes va-
sos com violetas.

No mesmo encontro realizado no 
Recanto do Barnabé, foi confirmado o 
passeio à Florianópolis, no dia 20 de 
março, onde visitaram pontos turísticos 
da Capital Catarinense  e  realizaram  
um passeio marítimo na Scuna Sul.

Também nessa reunião foram 
abertas as inscrições – até dia 27 -   para 

as chapas que queiram concorrer nas 
eleição da nova diretoria para o biênio 
2013/2015, no dia 3 de abril, confor-
me Edital de Convocação publicado 
nesta edição do Informativo Aspmi. 
A atual presidente Constância da Silva 
Anacleto deverá ser candidata única, e 
será reeleita por aclamação para mais 
dois anos de mandato.

Com ela, deverão continuar fa-
zendo parte da nova chapa algumas das  
componentes da atual diretoria.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS APOSENTADOS  MUNICIPAIS DE ITAJAÍ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Constância Anacleto deverá 
ser candidata única à 

presidência na eleição de abril

INFORMATIVO ASPMI
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MASSAGEM ELETRÔNICA NEUROMUSCULAR
• Tratamento de coluna • Distenção 

• Entorse • Contratura • Nervo Ciático 
• Massagem em Geral

A L B E R T O 
(47) 9208.4227 - 8425.2060

Rua Laureano José de Almeida, 253 - São João - Itajaí

COMPRAS & SERVIÇOS

Médicos que vivem da clínica par-
ticular são aves raríssimas. Mais de 97% 
prestam serviços aos planos de saúde e 
recebem de R$ 8 a R$ 32 por consulta. 
Em média, R$ 20.

Os responsáveis pelos planos de 
saúde alegam que os avanços tecnoló-
gicos encarecem a assistência médica de 
tal forma que fica impossível aumentar 
a remuneração sem repassar os custos 
para os usuários já sobrecarregados. Os 
sindicatos e os conselhos de medicina 
desconfiam seriamente de tal justifica-
tiva, uma vez que as empresas não lhes 
permitem acesso às planilhas de custos.

Tempos atrás, a Fipe realizou um 
levantamento do custo de um consul-
tório-padrão, alugado por R$ 750 num 
prédio cujo condomínio custasse apenas 
R$ 150 e que pagasse os seguintes salá-
rios: R$ 650 à atendente, R$ 600 a uma 
auxiliar de enfermagem, R$ 275 à faxi-
neira e R$ 224 ao contador. Somados os 
encargos sociais (correspondentes a 65% 
dos salários), os benefícios, as contas de 
luz, água, gás e telefone, impostos e taxas 
da prefeitura, gastos com a conservação 
do imóvel, material de consumo, custos 
operacionais e aqueles necessários para a 
realização da atividade profissional, esse 
consultório-padrão exigiria R$ 5.179,62 
por mês para sua manutenção.

Voltemos às consultas, razão de 
existirem os consultórios médicos. Em 
princípio, cada consulta pode gerar de 
zero a um ou mais retornos para trazer 
os resultados dos exames pedidos. Os 
técnicos calculam que 50% a 60% das 
consultas médicas geram retornos pelos 
quais os convênios e planos de saúde não 
desembolsam um centavo sequer.

Façamos a conta: a R$ 20 em 
média por consulta, para cobrir os R$ 
5.179,62 é preciso atender 258 pessoas 
por mês. Como cerca de metade delas 
retorna com os resultados, serão neces-
sários: 258 + 129 = 387 atendimentos 
mensais unicamente para cobrir as des-
pesas obrigatórias. Como o número mé-
dio de dias úteis é de 21,5 por mês, entre 

consultas e retornos deverão ser atendi-
das 18 pessoas por dia!

Se ele pretender ganhar R$ 5.000 
por mês (dos quais serão descontados 
R$ 1.402 de impostos) para compen-
sar os seis anos de curso universitário 
em tempo integral pago pela maioria 
que não tem acesso às universidades pú-
blicas, os quatro anos de residência e a 
necessidade de atualização permanente, 
precisará atender 36 clientes todos os 
dias, de segunda a sexta-feira. Ou seja, a 
média de 4,5 por hora, num dia de oito 
horas ininterruptas.

Por isso, os usuários dos planos de 
saúde se queixam: “Os médicos não exa-
minam mais a gente”; “O médico nem 
olhou a minha cara, ficou de cabeça 
baixa preenchendo o pedido de exames 
enquanto eu falava”; “Minha consulta 
durou cinco minutos”.

É possível exercer a profissão com 
competência nessa velocidade? Com a 
experiência de quem atende doentes há 
quase 40 anos, posso garantir-lhes que 
não é. O bom exercício da medicina exi-
ge, além do exame físico cuidadoso, ob-
servação acurada, atenção à história da 
moléstia, à descrição dos sintomas, aos 
fatores de melhora e piora, uma análi-
se, ainda que sumária, das condições de 
vida e da personalidade do paciente. Le-
vando em conta, ainda, que os seres hu-
manos costumam ser pouco objetivos ao 
relatar seus males, cabe ao profissional 
orientá-los a fazê-lo com mais precisão 
para não omitir detalhes fundamentais. 
A probabilidade de cometer erros graves 
aumenta perigosamente quando avalia-
mos quadros clínicos complexos entre 
dez e 15 minutos.

O que os empresários dos planos 
de saúde parecem não enxergar é que, 
embora consigam mão-de-obra bara-
ta – graças à proliferação de faculdades 
de medicina que privilegiou números 
em detrimento da qualidade -, acabam 
perdendo dinheiro ao pagar honorá-
rios tão insignificantes: médicos que 
não dispõem de tempo a “perder” com 

SAÚDE NO BRASIL
Médicos versus planos de saúde

as queixas e o exame físico dos pacien-
tes, pedem exames desnecessários. Tos-
siu? Raios X de tórax. O resultado veio 
normal? Tomografia computadorizada. 
É mais rápido do que considerar as ca-
racterísticas do quadro, dar explicações 
detalhadas e observar a evolução. E tem 
boa chance de deixar o doente com a 
impressão de que está sendo cuidado.

A economia no preço da consulta 
resulta em contas astronômicas pagas 
aos hospitais, onde vão parar os pacien-
tes por falta de diagnóstico precoce, aos 
laboratórios e serviços de radiologia, 
cujas redes se expandem a olhos vistos 
pelas cidades brasileiras. Por essa razão, 
os concursos para residência de especia-
lidades que realizam procedimentos e 
exames subsidiários estão cada vez mais 
concorridos, enquanto os de clínica e 
cirurgia são desprestigiados.

Aos médicos, que atendem a tro-
co de tão pouco, só resta a alternativa 
de explicar à população que é tarefa 
impossível trabalhar nessas condições e 
pedir descredenciamento em massa dos 
planos que oferecem remuneração vil. 
É mais respeitoso com a medicina pro-
curar outros meios de ganhar a vida do 
que universalizar o cinismo injustificá-
vel do “eles fingem que pagam, a gente 
finge que atende”.

O usuário, ao contratar um plano 
de saúde, deve sempre perguntar quan-
to receberão por consulta os profissio-
nais cujos nomes constam da lista de 
conveniados. Longe de mim desmere-
cer qualquer tipo de trabalho, mas eu 
teria medo de ser atendido por um mé-
dico que vai receber bem menos do que 
um encanador cobra para desentupir o 
banheiro da minha casa. Sinceramente.

Obs.: os valores citados no início do artigo 
podem estar defasados, uma vez que o texto foi 

produzido pelo médico em 2008.

Texto 
publicado 

recentemente 
pelo Dr. 
Drauzio 

Varella no 
jornal O 

Globo.

Recentemente a SCCARD adminis-
tradora de cartões de benefícios, sucursal 
de Joinville, tomou a decisão de não atuar 
mais no mercado catarinense, restringin-
do suas atividades no estado de São Paulo 
e outros estados onde conseguiram maior 
expansão e demanda. Com esta decisão 
o contrato que havia firmado com a AS-
PMI desde o ano de 2005 entrou em so-
breaviso e a data estabelecida para o en-
cerramento definitivo deste serviço com a 
associação está prevista para o dia 10 de 
maio de 2013.

Todos os associados da ASPMI po-
dem continuar usando os cartões da SC-
CARD até a data de 10/05/13, quando 
em seguida será trocado pelos novos da 
Personal Card. Até lá, as compras nos es-
tabelecimentos conveniados poderão ser 
realizadas normalmente com a única di-
ferença de não parcelar.

Dia 11/05/13 entram os novos car-
tões da Personal Card e todas as operações 
inclusive de compras parceladas retornam 
ao normal. Antes desta data de corte, a 
ASPMI junto com a Personal Card irão 
elaborar um cronograma para a entrega 
dos mesmos que poderá ser na sede da 
ASPMI ou nas secretarias onde o associa-
do trabalha.

A empresa da Personal Card já é 
nossa conhecida e atua na cidade de Itajaí 
com diversas empresas, inclusive com a 
operacionalização do cartão alimentação 
para os funcionários da ASPMI, para os 
servidores da Prefeitura Municipal e tam-
bém na distribuição de cesta básica para a 
população de baixa renda do município, 
devidamente cadastradas.

Cartão SCCARD 
será trocado pelo 

da Cartão da 
PersonalCard
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:: Consultoria Austin Rating
A resolução do Banco Central não modifica a ação dos correspondentes que 

atuam fora das instituições. Na opinião de analistas, a resolução minimiza riscos 
de ações trabalhistas para os bancos, mas pode também aumentar os custos, já que 
as agências que quiserem manter o serviço terão de contratar funcionários para 
ofertá-lo. “A medida do Banco Central disciplina geograficamente a atuação do 
correspondente, que, não sendo bancário, não poderia estar usando as instalações 
das agências”, comenta Luis Miguel Santacreu, analista de instituições financeiras 
da consultoria Austin Rating.

Banco Central proíbe 
correspondentes dentro 

de agências e postos

O Banco Central proibiu o fun-
cionamento de corresponden-
tes bancários dentro de agên-

cias e postos de atendimento. A medida 
faz parte da Resolução 4.035, e que alte-
ra a Resolução 3.954. 

O artigo 17-A da Resolução 4.035 
é claro: ‘É vedada a prestação de serviços 
por correspondente no recinto de depen-
dências da instituição financeira contra-
tante’. 

“Com a medida, o BC reconheceu 
que os bancos desvirtuaram a função dos 
correspondentes, criados para levar o ser-
viço bancário a comunidades distantes e 
desassistidas. A medida veio reconhecer 
que tinham muitos correspondentes 
dentro das agências e dos postos de aten-
dimentos atuando como banco, mesmo 
sem as atribuições e condições necessá-
rias para tal. E isso o movimento sindical 
veio denunciando de forma contínua”, 
afirma Marcel Barros, secretário geral da 
Contraf-CUT.

“Os correspondentes realmente 
foram criados para assistir a regiões dis-
tantes do país, e nos locais fora das agên-
cias bancárias, inclusive este argumento 
é utilizado pelos bancos e pelo próprio 
BC para justificar a expansão de tal fi-
gura. Mas com o passar do tempo, eles 
foram utilizados como uma ferramenta 
para terceirizar serviços, segregar a clien-
tela de baixa renda e como forma de pre-
carizar as relações de trabalho, já que o 
funcionário de um correspondente que 
trabalha dentro de uma agência bancária, 
ganha em média um terço do salário dos 
bancários, reduzindo custos e aumentan-

do os lucros dos bancos”, afirma Marcel.
Outro grande malefício é contra o 

próprio consumidor, pois nunca sabe se 
está sendo atendido pelo banco ou por 
um agente que está ali dentro, a serviço 
do banco. Quando interessa ao banco 
atende maravilhosamente bem; e, quan-
do é alguma situação contra o banco, se 
apresenta como correspondente, retar-
dando o atendimento e levando as solici-
tações e as reclamações dos clientes para 
serem resolvidas em outros lugares. 

:: E Mais
A mesma Resolução incrementa 

novas funções aos correspondentes. Em 
outra, o BC exige que os bancos implan-
tem uma sistemática de monitoramento 
e controle sobre a viabilidade econômica 
da concessão de crédito consignado. Pre-
vê inclusive que as instituições produzam 
relatórios gerenciais com as receitas e 
despesas envolvidas nos convênios desse 
tipo de empréstimo e que esses relatórios 
estejam à disposição do órgão. “Primeiro 
o BC conferiu liberdade de atuação para 
os correspondentes e agora admite que 
existam fraudes dentro dos próprios ban-
cos,” ressalta Marcel. 

Nos termos de Pereira, esta situação 
vinha sendo uma “roupagem legal”, para  
permitir que o trabalho realizado dentro 
das agências fosse exercido também por 
outros estabelecimentos. “É completa-
mente absurdo”, lamenta.

Fonte: Contraf-CUT
 com Seeb SP
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COMPRAS & SERVIÇOS

Osvaldo Gern*

Itajaí vive uma importante fase de 
crescimento, em todos os setores. 
O nosso complexo portuário é um 

dos grandes responsáveis pela criação de 
vagas no mercado de trabalho local para 
profissionais de diversas áreas. A cidade 
vibra e assegurar qualidade de vida para 
a população – e turistas – é o que move a 
nós, vereadores, legítimos representantes 
da sociedade. 

O crescimento que vivenciamos pas-
sa, necessariamente, por ações que garan-
tam saúde de verdade, educação pública 
acessível e qualificada, infraestrutura ur-
bana e novos caminhos para a geração de 
riqueza e renda com oportunidades para 
todas as cidadãs e cidadãos itajaienses. 
Nós acreditamos no debate amplo e claro 
de todas as questões que possam refletir 
no bem-estar das pessoas. 

A nova sede própria, construída com 
cuidado e responsabilidade pelo Municí-
pio, está de portas abertas, em período in-
tegral. O prédio fica na Avenida Abrahão 
João Francisco, a popular Contorno Sul, 
em frente ao novo Terminal Urbano da 
Ressacada que será inaugurado em breve 
pela Prefeitura. 

Você pode visitar os vereadores, 
conversar sobre o seu bairro, a sua rua, a 
escola do seu filho. Você pode participar 
das reuniões no Plenário, acompanhar a 
votação dos projetos de lei e outras ma-
térias – requerimentos, indicações. As 
reuniões são abertas, transparentes, mos-
tradas em tempo real pela TV Câmara, 
que logo será transmitida em canal aber-

As portas abertas da democracia

to e sinal digital. Os vereadores votam às 
claras por meio dos painéis eletrônicos. 
Não há voto secreto. Você também pode 
visitar as exposições de arte em nosso Es-
paço Cultural e o acesso é facilitado por 
rampas e elevadores.  

O objetivo dos vereadores de Itajaí 
é conquistar a excelência e o aprimora-
mento do processo democrático. Nós tra-
balhamos para a sua família, por isso sua 
participação é tão importante. 

A Câmara de Vereadores de Itajaí 
quer receber você. 

Entre, a casa é sua!

*Vereador Osvaldo Gern
Presidente da Câmara de 

Vereadores de Itajaí
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As chuvas constantes nesta época do ano, obrigan-
do a transferência de algumas rodadas, vem im-
pedindo o prosseguimento normal do 26º Suíço 

de Integração, com 7 equipes na categoria Veteranos, 
que assim deverá ultrapassar a data prevista para o seu 
término.

O campeonato promovido anualmente pelo Depar-
tamento de Esportes da Aspmi ,desde l987, tem como 
líder isolado a Associação 5 de Maio com 11 pontos ga-
nhos em seis jogos, seguida da Educação Física com 9 
pontos em três jogos.

Já foram realizadas nove rodadas e disputados 12 

jogos com 55 gols marcados e média de 4,5 gols por 
partida.

Após nove rodadas e doze jogos 5 de
Maio lidera o 26º Suíço de Integração

GOLEADORES
• Paulo (Educação Física), 8 gols

• Nilson (5 de Maio), 7

• Vinícius (Raio Roda), 6

• Arnoldo (Aspmi), 5

• Luciano (Educação Física), 3 

• Jairo e Fábio (Independente), 3 gols cada 

NOTÍCIA DA ASPMI
Empréstimo

Para o associado obter empréstimo 
pessoal junto com as instituições 
financeiras conveniadas com a 

ASPMI, deverá apresentar xerox 
(frente e verso) da cédula de 

identidade, CPF, e das três últimas 
folhas de pagamento, além de 

comprovante de residência. Todos os 
empréstimos poderão ser feitos em 

qualquer dia do mês e os créditos de 
conta corrente do requerente, levando 
de dois a três dias para serem liberados 

após a assinatura do contrato. O 
limite do valor do empréstimo vale 
para todos os planos, não podendo 

ultrapassar 30% dos vencimentos dos 
associados ASPMI.

A diretoria da Aspmi solicita aos seus 
associados para que atualizem seus endere-
ços residenciais, a fim de receberem regular-
mente o malote com o extrato das despesas 
mensais e o Informativo Aspmi.

 Está acontecendo que a empresa 
responsável pela entrega tem encontrado 
dificuldades, muitas vezes, de localizar a 
numeração das casas, principalmente as 
localizadas em servidões ou nos fundos da 
residência frontal.

 Para isso, solicita o comparecimento 
na secretaria, das 8 às 18 horas sem inter-
rupção, a fim de regularizarem o seu ende-
reço para que continuem recebendo nor-
malmente o malote mensal.

Atualmente cerca de 3.800 beneficia-
dos Aspmi devem receber regularmente o 
extrato de despesas e o Jornal da Associa-
ção.

Qualquer dúvida, ligar 
para 3341.4900.

Diretoria ASPMI 
solicita atualização 

de cadastros

5 de Maio lidera o Integração 2013


