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EM ITAJAÍ

Campanha de Vacinação contra a Influenza
deverá imunizar mais de 24 mil pessoas
Iniciada no dia 5, devendo se estender até 25
de maio, a 14ª Campanha Nacional Contra a Influenza (gripe) espera imunizar pelo menos 80% de
24 mil pessoas em Itajaí, segundo previsão da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde.
O município conta com 24 pontos fixos e quatro volantes (nos supermercados Angeloni, Kock,
Xande e Compre Fort) de vacinação espalhados
pelo centro e bairros.
As Unidades de Saúde que estão vacinando
são as de Brilhante, Canhanduba, Caic, Cordeiros,
Costa Cavalcante, Crescem, Dom Bosco, Espinheiros, Fazenda, Imaruí, Itaipava, Jardim Esperança,
Limoeiro, Murta, Praia Brava, Promorar I, Promorar II, Rio Bonito, Salseiros, São João, São Judas,
São Vicente, Univali e Votorantin.
Itajaí possui hoje 23.953 pessoas pertencentes
aos grupos prioritários para vacinação conta a influenza, sendo 16.290 idosos, 1.271 trabalhadores
na área de saúde, 3.962 crianças na faixa etária de

maior desafio da campanha – é o alcance da meta
entre os idosos, que, por medo de alguma reação da
vacina não procuram as unidades de saúde e deixam, com isso, de estarem protegidos, ficando vulneráveis à doença.
Por isso orientamos os Grupos de Idosos, o
Parque Dom Bosco e as Igrejas para que incentivem à população da terceira idade a procurar uma
Unidade Sanitária mais próxima ou os pontos de
vacinação -.
Em 2011 houve um aumento de 5% de vacinações da população em relação ao ano anterior.
Este ano deverão ser imunizados 687 idosos a
mais que na Campanha de 2011.

Carlos Manuel Correa espera alcançar a meta
de 24 mil vacinações da Campanha 2012
seis meses a dois anos, e,
1.981 gestantes.
O médico Carlos
Manuel Correa, Diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica
da Secretaria Municipal
de Saúde, afirma que o

O QUE É
A Influenza é uma infecção viral aguda que
afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se
disseminar com facilidade.
Sua transmissão ocorre por meio de secreções
das vias respiratórias através da fala, da tosse, da
rouquidão, da febre variável, mal estar, mialgia e cefaléia, sendo que a maioria das pessoas se recupera
dentro de uma ou duas semanas sem a necessidade
de tratamento médico. Nas crianças, idosos e portadores de quadros clínicos especiais, no entanto, a
infecção pode levar a estados clinicamente graves, à
pneumonia e até a morte.
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Milan lidera o 1º
Campeonatode Futebol
Sintético da Aspmi
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Bocha Paralímpica
Coordenadora do Paradesporto de
Itajaí ministra palestra pela Fesporte

Cento e vinte e sete gols em nove partidas, excelente média de 14,1 gol.
Esses números são do 1º Campeonato de Futebol Sintético, ora em andamento numa promoção do Departamento de Esportes da Aspmi com a participação de seis equipes.
A equipe do Milan lidera a competição - até a terceira rodada - com 9 pontos ganhos em três jogos, seguido do Barcelona, com 6, Manchester United,
com 5, e Real Madrid e Werder Bremen, com 1.
Jackson (Manchester United) é o artilheiro até agora com 20 gols marcados, seguido de Jonas (Real Madrid), com 13, Osni (Milan) e Edgar (Barcelona), ambos com 9, Thiago (Barcelona) e Edson S. (Porto), 8, e Edson (Porto),
com 6.
Restam ainda mais quatro rodadas (duas da fase classificatória), uma da
semi-final e uma da final prevista para 6 de junho.

Escolinha Marcílio-Aspmi com horários
de treinos alterados desde 2 de maio
A Escolinha de Futebol do Marcílio Dias, conveniada Aspmi, desde o dia
2 de maio está funcionando com horários de treinamentos alterados em quatro
categorias: Fraldinha com treinos às quartas e sextas-feiras das 14 às 15h30min;
A categoria Pré Mirim, também às quartas e sextas-feiras das 15h30min e às 17
horas. Às 3ªs e 5ªs feiras das 14 às 17 horas dos Infantis.
Inscrições com Raquel pelo 9911.2587
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Vinte e nove professores e estudantes de Educação Física participaram nesta quarta-feira (16), no Sesi de
Brusque, do evento de capacitação sobre
bocha paraolímpica, que integra a programação do 3º Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina (Parajesc).
O curso foi promovido pela Fesporte,
e ministrado pela Coordenadora do
Programa Paradesportivo da Fundação

Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí,
Aline Barros convidada para ministrar o
curso pela FESPORTE.
Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre modalidades paradesportivas os cursos ocorreram paralelamente às competições. A programação
ainda teve aulas teóricas e práticas sobre
atletismo, tênis de mesa, goalball e tênis
em cadeira de rodas.

Campeonato Citadino avança
para a quinta rodada
Nesta quinta-feira (17), o Ginásio de
Esportes Ivo Silveira foi palco, mais uma
vez, do Campeonato Citadino de Futsal
Taça Célio Marinho – 1ª Divisão, realizado pela Fundação Municipal de Esporte e
Lazer. Os confrontos da noite foram válidos pela quarta rodada da competição.
Na primeira partida, às 20h, o time
PJ Futsal derrotou Ilha Soccer por 4x3.
Em seguida, The Marrents venceu Aceville Transportes por 5 x 4, assumindo a

primeira colocação da chave B. No último
jogo da noite, Big Pão venceu o Bar dos
Amigos pelo placar de 3 x 2.
A quinta rodada acontece na próxima terça-feira (22), no Ginásio Ivo Silveira. Às 20h Golden Soccer enfrenta Unidos
do Imaruí. Logo após, Sábado 13 e Sport
Total se enfrentam para decidir o topo da
chave A. Para encerrar a rodada, Mkar Veículos e The Marrents entram em quadra,
às 21h20min.
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Passeio à Serra Dona Francisca
marcado para o dia 6 de junho
Na reunião mensal de maio, a diretoria homenageou suas associadas pelo
Dia das Mães (2/5). Durante o encontro
as mães associadas receberam presentes
da Associação.

REUNIÃO E PASSEIO

A reunião do mês de junho, marcada para o dia 6, foi transferida para o
dia 13. A mudança foi motivada pelo
passeio que a diretoria e associados(as)
farão à Serra Dona Francisca, passando o

dia nas dependências do Hotel Fazenda
Dona Francisca.
A viagem será em ônibus especial
com saída às 7h30min defronte a Igreja
Matriz do Santíssimo Sacramento, e retorno no final do dia.
O valor do passeio é de 60 reais
com café da manhã, almoço e café da
tarde.
Ainda restam vagas para completar
a lotação, entrar em contato com a presidente Constância Anacleto.

COMPRAS & SERVIÇOS

JM

Rua Laudelina
Dionísio, 972 Cordeiros
Itajaí
Passamos fita cassete p/CD • Fita VHS p/DVD • Disco 47 3241.2841
Vinil p/CD • Edições e Cópias • Limpeza de fitas
47 8413.5760
• Passamos de VHS para DVD

RESTAURANTE BELLÉ
O melhor Buffet de comida por quilo de Itajaí

Aberto somente para almoço de segunda à sábado das 11 às 14h15min
Av. Sete de Setembro, 1.307, defronte ao Terminal de ônibus Coletivo
Itajaí - 3348.3446
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CUIDADOS COM A SAÚDE NO INVERNO
O Inverno ainda não chegou,
mas como estamos no Outono, época de preparação, é bom reforçar os
cuidados neste tempo. Em algumas
regiões, as temperaturas já baixaram
muito, aqui no sul, por exemplo, volta
e meia, agente sofre com as mudanças
no tempo devido as frentes frias, em
outros lugares não há inverno, já que
na maioria do tempo faz calor, mas
mesmo assim, é sempre bom reforçar
os cuidados, pois inverno nem sempre
é sinônimo de frio, mas também de
umidade, tempo chuvoso, e isso também pode causar mudanças na saúde
do idoso.
Muitas pessoas sofrem nesse tempo, mudanças fisiológicas advindas do
próprio processo de envelhecimento e
doenças circulatórias e Diabetes fazem
o mesmo sentir mais frio que o comum, além disso quem sofre de asma,
bronquite e outras doenças pulmonares crônicas muito comumente necessitam utilizar
os serviços de saúde pois sofrem com as crises inflamatórias e de falta de ar, além disso
também há o risco de se adquirir um resfriado, uma gripe e nos casos mais frágeis e suscetíveis, uma pneumonia. Os idosos tendem
a se recolher mais no inverno, para “escapar”
do frio permanecem mais tempo dentro de
casa, usam roupas mais pesadas e preferem
ambientes mais fechados e sem muita circulação de ar (que ficam mais quentinhos).
Com isso aumenta-se o risco de se
adquirir infecções respiratórias agudas e
doenças contagiosas como a gripe, já que
os vírus responsáveis por estas doenças circulam junto com o ar e permanecem em
maior concentração em ambientes fechados
e com pouca circulação de ar e exposição ao
sol. Certos cuidados simples podem reduzir
em muito as chances do idoso adquirir essas
doenças:
• Como o idoso geralmente sofre com
oscilações na imunidade, procurar manter
uma alimentação reforçada em vitaminas
C e D, manter uma dieta rica em frutas e
verduras, especialmente, legumes e verduras
de coloração verde, laranja, maçã, suco de
acerola, cenoura, couve, ingerir bastante líquido, de 6 a 8 copos de água por dia (se não
houver contra-indicação por alguma doença
pré-existente);
• Manter ambientes domiciliares bem
arejados, com boa circulação de ar, lavar
cobertores e roupas de inverno que estejam
guardados há muito tempo e deixar secar à
exposição do sol, não deixar acumular poeira, limpar os ambientes diariamente com
utilização de pano úmido e usar detergentes
e desinfetantes com odor mais neutro, limpar filtros do ar condicionado com frequência;
• Fazer exercícios físicos moderados regularmente, não ficar muito tempo parado,
se tiver condições de caminhar;
• Lavar bem as mãos, principalmente antes das refeições e depois de chegar da
rua;
• Evitar contato direto com pessoas
resfriadas ou gripadas;
• Controlar o estresse, pois pessoas
estressadas contraem gripe e resfriado com
facilidade, devido à queda do sistema imunológico;
• MANTER A VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM DIA;

• Evitar a automedicação, visto que alguns medicamentos para o tratamento dos
sintomas dos resfriados e gripes, possuem
na sua composição, substâncias que podem
desencadear no idoso, hipertensão arterial,
arritmias cardíacas e sonolência, evitar da
mesma forma uso de antibióticos e outros
medicamentos controlados sem receita ou
advindos de outras pessoas, cada caso é um
caso, e em vez de fazer bem poderá piorar
ainda mais o quadro de saúde, procure um
serviço de saúde assim que apresentar os sintomas;
• Nos dias mais frios a pele também
pode ressecar, podendo causar rachaduras e
servir de porta de entrada para possíveis infecções, evitar passar muito tempo no chuveiro e preferir banhos com água morna e
não muito quente, usar hidratantes neutros
e sabonetes a base glicerina;
• As dores reumáticas, muito presente
nessa época também, devido as mudanças
no clima, os idosos sentem mais, procurar
usar anti-inflamatórios e analgésicos conforme prescrição médica, visto que o excesso do
uso deste bem como o uso inadequado, pode
causar problemas renais e outras alterações
que pra quem possui um outro problema de
saúde mais grave pode complicar mais ainda.
Optar por tratamentos mais alternativos, fisioterapia, hidroginástica e acupuntura pode
ajudar bastante no controle das dores crônicas;
• Evitar se expor a mudanças bruscas de
temperatura (sair de um lugar muito quente e ir para um lugar frio, ou vice e versa,
alimentar-se com alimentos muito quentes
e depois logo em seguida ingerir um muito
frio, expor-se a correntes de ar muito frias,
nada disso pode fazer bem ao idoso);
• Usar roupas quentes, que estejam
bem limpas e livre de ácaros, exponha sempre ao sol, isso ajuda no combate desses “bichinhos” alérgicos;
• Evitar permanecer em ambientes fechados com muita aglomeração de pessoas
por muito tempo;
• Evite fumar ou estar em ambientes
próximos de fumantes.
• O mais importante ainda é a prevenção, se mesmo com tomando esses cuidados,
a infecção aparecer, busque o tratamento devido num serviço de saúde, lembre-se, um
simples resfriado no idoso pode se transformar numa pneumonia, se não tratado adequadamente!
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BANCOS TEIMAM EM PRÁTICAS
MONOPOLISTAS E CONCORRÊNCIA DESLEAL

D

iante das recentes conquistas dos servidores, que desde janeiro de 2012 podem livremente escolher seu banco de preferência, negociar, substituir ou transferir seus
empréstimos consignados de um banco para outro, assim como, também veio a portabilidade da conta salário, começamos a perceber novas medidas e até apelativas da parte de
alguns bancos.
Para continuar segurando os servidores como clientes perenes, determinados bancos conveniados com a prefeitura estão agora oferecendo empréstimos consignados, cuja 2ª via (a do
servidor) vem com a seguinte expressão em linhas transversais: “Via Não Negociável “vide a
seguir um modelo que apresentaram para um dos nossos servidores e que inadvertidamente
assinou:

pois afeta seu direito básico de escolha, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (art.
6, II, do CDC). A medida também se configura em monopólio e concorrência desleal, uma vez
que o consumidor era obrigado a aceitar as condições, como a taxa de juros, daquele banco.
A proibição é válida para os acordos novos ou que forem renovados a partir da data de
publicação da circular.

O que fazer?
A recomendação do Idec ao trabalhador que necessite obter crédito consignado em empresas ou instituições que atuem sob exclusividade com o banco devem solicitar por escrito à
instituição financeira onde recebe salário que respeite o seu direito de escolha. Caso a reivindicação não traga o efeito esperado, o consumidor pode ainda reclamar ao Procon da cidade, ao
Banco Central e, em último caso, recorrer à Justiça.
Para o consumidor que está pagando algum empréstimo consignado realizado em determinada instituição financeira que detinha exclusividade com a empresa onde trabalha, uma
alternativa pode ser recorrer à portabilidade de crédito. Com isso, ele pode migrar seu débito
para outra instituição que cobre juros menores. A migração é feita sem custos tributários e de
transferência bancária.
“A medida do BC vão além das operações com crédito consignado. Ela veda as instituições de criar contratos ou acordos que impeçam a portabilidade de crédito” , declara a economista do Idec, Ione Amorim. “Nesse caso, o consumidor que adquiriu um crédito anteriormente de 24 parcelas com uma taxa de 3% ao mês e já pagou seis prestações e agora encontrou
uma instituição com uma taxa de 2% em outro banco pode fazer a portabilidade sem ônus”,
acrescentou.

Entenda melhor o
crédito consignado
Se você se deparar com este tipo de contrato, pense duas vezes antes de assinar as duas
vias com essa cláusula de exclusividade. Isso significa que mais adiante você terá grandes dificuldades de renegociar ou portar este contrato para outro banco que possa te oferecer melhores
condições nos custos de mesma operação ou, na hora em que você mais necessitar de uma
emergência.
Esta prática denota a força que determinados bancos usam para anular determinadas conquistas dos trabalhadores, achando que ainda podem continuar com práticas que impedem ou
restringem o acesso de clientes a operações de crédito mais interessantes, ofertadas por outras
instituições.
Se ninguém brecar com essa prática poderá se tornar um verdadeiro cartel, pois, já sabemos que tem outros bancos, em outros lugares, que já estão no mesmo caminho, usando deste
mesmo expediente.
A ASPMI que preza pela defesa dos interesses dos associados já adiantou aos bancos
conveniados que esse tipo de contrato não será aceito na Associação, pois sempre acreditou que
o melhor para todos é a livre concorrência e a livre opção de escolha pelos associados. Aliás,
a ASPMI sempre foi contrária a qualquer tipo de monopólio, percebendo-se nesta conduta,
notórias vantagens para os associados.

Leia a seguir o que os Órgãos de
Defesa do Consumidor orientam:
Crédito consignado: Banco Central
proíbe exclusividade
O Banco Central proibiu os acordos de exclusividade para operações de crédito consignado. Segundo o texto da circular nº 3.522, está “vedada às instituições financeiras, na prestação
de serviços e na contratação de operações, a celebração de convênios, contratos ou acordos que
impeçam ou restrinjam o acesso de clientes a operações de crédito ofertadas por outras instituições, inclusive aquelas com consignação em folha de pagamento”.
O crédito consignado é um empréstimo cujo pagamento das prestações é feito por meio
de desconto direto do salário do trabalhador de carteira assinada em empresa privada ou órgão
público ou do benefício previdenciário, no caso de aposentados ou pensionistas. Os acordos
de exclusividade geralmente aconteciam no momento em que o banco e a empresa ou órgão
público firmavam o contrato para administração da folha de pagamentos.
Prática comum, o Idec sempre considerou a exclusividade prejudicial ao consumidor,

As taxas de juros do crédito consignado são bem mais baixas que as praticadas no mercado, afinal, como o desconto é feito diretamente na folha de pagamento do consumidor, o risco
de inadimplência é bem baixo. No caso dos funcionários de empresas privadas há um risco
decorrente da falta de estabilidade no emprego: se for demitido antes do término da amortização do crédito consignado, o consumidor terá de liquidar o empréstimo de uma vez ou terá o
crédito convertido às taxas de mercado, a não ser que o contrato preveja outra solução. Assim,
trabalhadores da iniciativa privada devem tomar mais cuidado na hora de contratar esse tipo de
crédito e prestar atenção ao que dispõe o contrato em caso de perda do emprego.
Ione Amorim lembra que o consumidor deve ficar atento também a margem de consignação, ou seja, a parcela da renda que pode ser comprometida com os empréstimos. “A maioria
das empresas prevêem a margem de 30% para os trabalhadores e que deve ser seguido para
todos os tomadores de credito para não comprometer o rendimento familiar”, recomenda. Para
aposentados e pensionistas os juros não podem ser superiores a 2,34% ao mês, de acordo com o
art. 13, II, da Instrução Normativa da Previdência Social nº 28/2008. No caso de funcionários
públicos ou da iniciativa privada não há limite de juros, mas, em geral, as taxas não costumam
ser muito diferentes do teto estabelecido para beneficiários do INSS.

Dicas para contratar um crédito
consignado com segurança
-- Evite fornecer dados da conta corrente e do cadastro do INSS para desconhecidos ou
correspondentes bancários que você não conheça e suspeite de contatos telefônicos em nome
da Previdência Social;
-- Não comprometa mais de 30% de sua renda com o pagamento do empréstimo;
-- Evite tomar o crédito através de consultores e representantes que não são autorizados
pelas instituições financeiras e solicite o custo efetivo total (CET) da operação de crédito;
-- Pesquise entre as instituições financeiras para obter melhores taxas de juros;
-- Não aceite que o banco condicione a liberação do crédito consignado à contratação
de seguros ou outros serviços. Tal prática se configura como “venda casada” e é proibida pelo
Código de Defesa do Consumidor;
-- Se sofrer uma cobrança indevida, faça uma reclamação por escrito ao banco e à Previdência Social (pensionistas e aposentados), ao órgão público vinculado (funcionários públicos)
ou ao departamento de Recursos Humanos da empresas (funcionários da iniciativa privada).
FONTE: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Itajaí.

Cada vez mais preparada
para agir em situações
de emergência.
A Defesa Civil de Itajaí ganhou novos reforços. Mais dez
agentes foram chamados por concurso público e agora a
defesa civil funciona 24 horas por dia, todos os dias da
semana. Os novos agentes mapeiam áreas de risco,
fiscalizam construções irregulares, monitoram a
telemetria e capacitam a comunidade.

Mais Informações:
www.itajai.sc.gov.br
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SEMASA

Semasa registra onda de
vandalismo em hidrômetros
Divulgação
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Balcão de Empregos:

300 vagas são oferecidas
Empresas procuram profissionais para contratação imediata
Novas oportunidades de emprego são oferecidas pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, através do
Balcão de Empregos, que está disponibilizando um total de 300 vagas. Há
locais para colocação de candidatos
nos setores operacionais, administrativos, estagiários, técnicos, jovens
aprendizes e domésticos, entre outras
ocupações.
Além disso, a Secretaria formou
uma parceria com duas empresas que

O Semasa voltou a registrar novos
furtos de hidrômetros na rede de distribuição de água. Somente nos últimos dias,
mais de 40 equipamentos foram alvos de
criminosos e vândalos, causando prejuízos financeiros e ambientais ao Semasa, já
que além da reposição é registrado perda
de água tratada.
Como os furtos na maioria são feitos
de madrugada, somente pela manhã é que
o morador percebe a ação. A orientação
é que consumidor comunique o fato de
imediato ao Semasa, e logo após registre
um boletim de ocorrência na delegacia da

Policia Civil, apresentando o documento
em até 24 horas para evitar a cobrança de
um novo hidrômetro que é de R$ 170,38.
Vale salientar que a responsabilidade pela
guarda do cavalete é do morador, portanto a orientação é que seja feito instalação
de um protetor ou o deslocamento da ligação de água para evitar novas ocorrências. O telefone de plantão do Semasa é
o 0800 645 0195.
O Semasa já solicitou apoio dos
órgãos de segurança, na identificação de
possíveis agentes e receptadores dos produtos.

Nova ETA

Itajaí sem falta de água
e preparada para o futuro.

estão montando seu Centro de Distribuição em Itajaí e contratando todos
os seus funcionários através do Balcão
de Empregos. São mais de 150 vagas
de todos os níveis, e o processo de seleção segue até o fim das contratações.
Três vagas já estão disponíveis
para contratação imediata, são elas:
ajudante de entregas, ajudante de depósito e motorista. Os interessados
devem comparecer na SEDEER, localizada na Rua Felipe Reiser, número
48, no bairro São João.
Divulgação

O Semasa investiu 30 milhões de reais em obras de tratamento e distribuição de água
em Itajaí. As obras dobraram a capacidade de abastecimento que passou de 600 para
1200 litros por segundo. Além da nova ETA, foram instaladas bombas de alta pressão,
adutoras e dois novos reservatórios, que ampliaram a capacidade de armazenamento
para 20 milhões de litros. São obras importantes como estas que garantem que não
faltará mais água em Itajaí e deixam a cidade preparada para o futuro.

Semasa, água com qualidade para todos.

o
Nova Estaeçnãto
de Tratam

www.semasaitajai.com.br

0800 645 0195
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Divulgação

Bula é o nome que se dá ao conjunto
de informações necessárias sobre
medicamentos, indicando a seus
usuários a correta utilização,
cuidados e efeitos provocados pelo
uso dos mesmos. Os laboratórios
farmacêuticos se obrigam a detalhar
vários itens para o consumo seguro,
portanto sua leitura não deve ser
dispensada.

S

eguindo esta perspectiva, a Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional abre um espaço neste informativo, ancorado na mesma intenção:
Prover seus servidores municipais com informações auxiliares que respeitem o binômio saúde-trabalho.
O tema escolhido para a estréia do espaço “Veja a Bula”, desta edição, diz
respeito ao Absenteísmo-Doença no cenário público do município de Itajaí, os
dados estatísticos foram levantados junto a Coordenadoria de Perícia Médica e
Saúde Ocupacional e serão apresentados aos servidores para que todos tenham a
oportunidade de refletir sobre o assunto.

Dias de afastamento Absenteísmo-Doença
primeiro trimestre 2011/2012
2011

2012

Acidente de Trabalho		

060		

159

Licença de Saúde			

6422		

7473

A visualização rápida destes números é suficiente para indicar o aumento de
dias não trabalhados pelos servidores; as análises realizadas pelo profissionais da
Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional vão além destes dois tópicos, pois abrangem estudos sobre a variedade de fatores que levam os servidores a
se afastarem, e o que é possível viabilizar para que este quadro se modifique.
Das análises realizadas alguns indicadores se tornaram praticamente conclusivos: O absenteísmo tem muito de insatisfação com o ambiente de trabalho, e na
maioria dos casos as queixas se referem às relações estabelecidas nesse ambiente,
onde não existe neutralidade, pois decorrem da organização e gestão do trabalho, como, por exemplo: da utilização de equipamentos, máquinas e mobiliário
inadequados, levando a posturas e posições incorretas; locais adaptados com más
condições de iluminação, ventilação e de conforto para os trabalhadores; trabalhos em turno e noturno; monotonia ou ritmo de trabalho excessivo, exigência

de produtividade, relações de trabalho
autoritárias, falhas na delegação e supervisão do trabalho, entre outros.
Já se percebe que o trabalho
quando não dignifica o homem, o
adoece! Saúde e trabalho são temas relacionados entre si: ambos fazem parte
do ambiente onde o servidor exerce
suas funções, cria expectativas, ganha
seu sustento, adquire poder aquisitivo,
se realiza e passa grande parte de seu
“O absenteísmo
tempo. “A dinâmica dessas relações, o
tem muito de
ritmo acelerado, a competitividade e
insatisfação com
a jornada excessiva de trabalho contrio ambiente de
buem para a alta baixa estima, fadiga,
trabalho, e na
estresse e adoecimento do trabalhador”
maioria dos casos
(ABRAMIDES; CABRAL, 2003).
as queixas se
É importante que se faça uma rereferem às relações
flexão sobre o processo dinâmico das
estabelecidas
relações de trabalho, principalmente
nesse
ambiente,
quando o servidor se torna refém do
onde não existe
absenteísmo; primeiramente vem o abneutralidade.”
senteísmo- presente (o servidor comparece mas não produz), em seguida
atrasos, faltas, movimentações temporárias, readaptações, licenças para tratamentos de saúde que acabam resultando
em aposentadoria por invalidez. Os únicos beneficiados são os laboratórios e as
farmácias.
Aproveitamos para citarmos o escritor R. Sennett por enfatizar com grande
sabedoria três questões centrais relativas ao trabalho:
1) é ele que nos coloca no mundo e define as relações que estabelecemos;
2) este fazer não é neutro, nem os objetos que ele cria; e
3) é importante o orgulho pelo trabalho.
Finalizando este texto, ressaltamos que para a modificação do cenário de
trabalho precisa-se pensar e imaginar a relação ser humano-trabalho, pois “ser
ou não ser um servidor”, não parece tratar-se somente de uma questão, mas de
algo essencial para trazer o sentimento de realização em seu trabalho e, portanto
essencial para a saúde mental e física do trabalhador. Tal reflexão perpassa pela
necessidade da criação de ambientes mais saudáveis, que favoreçam esta ligação
afetiva (positiva) com o trabalho.
*Psicóloga Organizacional da Coordenadoria de
Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Município de Itajaí

COMPRAS & SERVIÇOS
Equipe de cinco
profissionais com a
coordenação de Shirlei
Imianowski CRO 5868
• Periodontia (problemas de gengiva) • Cirurgia oral menor
• Próteses • Ortodontia (Aparelhos) • Endodontia (Tratamento de
canal) • Dentística (Restauração Estética e Clareamento) • Implantes

Associado: agende seu
horário (3341.4912 |
3248.2289), anexa a
Sede Aspmi.

NUNCA FOI TÃO
FÁCIL CONSTRUIR!

Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

Fabricamos sua porta e janela sob medida!
Loja 1 - Av. Otávio Cesário Pereira, 146 | São Vicente | Itajaí - 3248.3642
Loja 2 - Av. Nilo Bittencourt, 420 | São Vicente | Itajaí - 3248.2373

CONVÊNIO ASPMI EM ATÉ
6 VEZES SEM ACRÉSCIMO
PELO CARTÃO SC CARD

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

17/9/64 47 anos
FUNDADA EM 17/9/64
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Fundamento da arquibancada em obras
com previsão de inauguração em outubro

A empresa responsável pela construção do Complexo Esportivo Aspmi
está desenvolvendo atualmente os trabalhos de fundação do terreno onde

será construída a arquibancada de cimento armado do campo de futebol
suíço, com vestiários, sanitários, lanchonete e almoxarifado.

Ela terá capacidade para 250
torcedores sentados, que assim terão mais comodidade para assistir
aos jogos dos amistosos e campeonatos internos de Suíço da Aspmi.
Embora não haja nenhuma
previsão otimista quanto a data de
sua inauguração, é provável que,
mais tardar, isso deverá ocorrer no

Dia do Servidor Público Municipal, no mês de outubro deste ano.
A arquibancada faz parte da
3ª e última etapa de construção
do Complexo Esportivo Aspmi,
que já conta com novo campo de
futebol suíço, quadra de futebol
sintético, quiosques (churrasqueiras), sanitários, estacionamento e
Academia de Ginástica e Dança.

