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“O meio ambiente, tem
alma como a gente”.
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Posse da Nova Diretoria

N

o dia 29/04/2021 aconteceu a posse da Diretoria Gestão 2021-2024 e prestação de
contas, a solenidade foi realizada na sede do SSPMI, na noite de quinta-feira, com
a presença do Excelentíssimo Senhor Andrei Cossetin, Prefeito Municipal. Desejamos
a todos uma ótima gestão.

Palavra do Presidente
Eliseu de Almeida Barcelos
Muitos servidores têm dúvidas, ou até mesmo
sente-se lesados em seus direitos. E quando
isso acontece, o Sindicato ao qual servidor é
filiado é quem vai orientá-lo sobre a forma de
exigir o cumprimento de seus direitos. Para
isto, o SSPMI está devidamente credenciado
para buscar as devidas soluções dos impasses
envolvendo o servidor.
Alguém acha que o patrão iria dar aumento
espontâneo? Pois é, muitos dos reajustes estão
previstos em lei, mas, os reajustes e ampliações
dos direitos são conquistas do Sindicato, que
organiza e mobiliza os servidores, esclarece sobre
suas lutas, realiza greves, apresenta propostas,
negocia e consegue bons acordos. É o sindicato,
ainda, que conquista benefícios, como desconto
em convênios, melhores planos de saúde, áreas
de lazer, tudo pensando na saúde e bem estar
de seus associados e familiares.
Infelizmente, o sindicato enfrenta um problema comum: muitos servidores não sabem para
que serve à entidade sindical. Muitos servidores querem filiar-se, só que acabam recuando
por não entender quais benefícios oferecidos.
Outros dizem que contribuir com 1% (um por
cento) sobre seu salário base é demais. Há quem
ache que é só tornar-se sócio, cruzar os braços
e tudo estará resolvido.
Nota-se que poucos percebem que os principais motivos para que um servidor seja filiado ao Sindicato são a UNIÃO, a segurança, a
importância da sua participação, a conquista
e manutenção de direitos e benefícios. Se o associado não participar imbuído destes intuitos,
o Sindicato perde totalmente o objetivo de sua
existência.
Em suma, o Sindicato tem grande importância
na vida dos servidores, sobretudo porque os
direitos e as garantias são negociados e conquistados para todos, não se tratando de algo
individual ou que atinja apenas uma pequena
parcela dentre os servidores.
Nosso recado é para você servidor: torne-se
associado do SSPMI, seja participativo nas assembléias, nas negociações, e leve ao seu sindicato
(SSPMI) a sua contribuição. É importante que
todos estejam organizados em torno da defesa
dos interesses da coletividade.
Aprovação da PEC 32 vem aí. Senão tivermos
um sindicato forte, vai ser difícil.
União, motivação, perseverança e fé.
Que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço
a todos.
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Paulo Braga - Vereador

Olá colegas servidores, primeiramente quero agradecer a todos
pelo apoio que tenho recebido
nesses primeiros meses de trabalho, quero deixar registrado
que a maioria das proposições
foram pensadas para contribuir
com a capacitação, qualificação
e valorização dos colegas servidores, como anteprojetos de Lei
em parceria com outros vereadores, para a troca da terminologia de “serviçal” para Auxiliar
de Limpeza e cozinha; reposição
salarial do IPCA para os servidores; concessão do IVDM para os
servidores da saúde; Programa
da Saúde ao Servidor. Moções de
apoio ao reajuste salarial, para
a concessão de piso salarial aos
profissionais da enfermagem, dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos agentes de combate às
endemias.
Quero registrar também, que
em abril assumi um novo cargo,
agora estou lotado na Secretaria de
Saúde como Agente de Combate
a Endemias/ACE (popularmente
conhecido como combate à dengue) trabalhando com ainda mais
dedicação em prol da comunidade
Ijuiense.
Aproveitando que junho é o
mês que comemoramos o dia
do meio ambiente, vale lembrar
que tudo que existe na Natureza é reaproveitável, até mesmo
aqueles restos de comidas e cascas
que pensamos serem “lixo” são
imprescindíveis e servem como
nutrientes para a horta doméstica
e outros. Convido cada colega a ter
um olhar e uma dedicação com
o meio ambiente, em seus atos
cotidiano, por exemplo levando
sua própria sacola quando for ao
mercado e feira, separando o lixo

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí

úmido do reciclável em casa (o que
não serve para nós para outras
famílias é material de trabalho).
Vamos fazer a nossa parte, deixando em lugar próprio para serem
recolhidos e reciclados, no nosso
local de trabalho, nos ambientes
públicos, se acaso ainda não tem
separação de lixo, podemos nos
dedicar um pouco nessa questão.
Vamos cuidar do nosso meio ambiente, e os pequenos detalhes
como esse de separar o lixo, fazem
muita diferença.
Quero também aproveitar esse
momento para me solidarizar com
todas as famílias ijuiense as quais
tem sofrido perdas de familiares,
amigos devido a covid-19. Tenho
me empenhado em amenizar este
sofrimento de muitos amigos e
colegas com visitas de solidariedade e empatia.
Temos vivido um período difícil
desde que a pandemia começou,
são inúmeras as incertezas, os
medos que nos assolam dia-adia. Um período de privações e
provações, privações de sair, de
abraçar o amigo nesses momentos difíceis e não poder, de quer
compartilhar com os vizinhos um
chimarrão e ser privado disso.
E também de provações, vocês
perceberam como eu, que mesmo
com tudo que está acontecendo, a
solidariedade aumento e muito no
nosso município? Antes víamos
doações para as pessoas carentes
em datas cristãs, e hoje podemos
ver diariamente. Pessoas estão se
reinventando, descobrindo dotes
culinários, artesãos para conseguir
uma renda extra para ajudar a
família e os entes queridos, por
isso meus amigos, peço que por
mais difícil que esteja, fique firme
e tenha fé. Acredite que Deus tem
um propósito para tudo isso, e tire
o melhor dessa pandemia, evolua,
pessoalmente, profissionalmente
e espiritualmente.
Para finalizar que nesta nova
gestão do SSPMI a qual faço parte como membro da diretoria,
para poder colaborar e defender
o servidor ainda mais. Muito
obrigado a todos pela atenção
e carinho. Um abraço fraterno
e convido todos para visitarem
meu gabinete. Paulo Braga, a
Voz da Comunidade! Muito
obrigado.

Até o fechamento desta edição vereador Bira Erthal não tinha enviado sua matéria

Alexandra Lentz - Vereadora

São nos momentos de incertezas
que observamos a importância das
pessoas no nosso dia a dia. Este
contexto, vivenciado hoje pelo País
e o Mundo, nos leva a entender a
necessidade de termos um setor
público cada vez mais atuante e
necessário na vida das pessoas.
Quando observamos a dedicação
de todos os setores para manter o
atendimento à população, mesmo
que isso possa lhe ferir na saúde,
percebemos que uma maior valorização se faz necessária. Essa é a
luta! Não lutamos apenas contra o
preconceito de alguns, mas também
contra um sistema político e governamental que ataca os direitos do
funcionalismo público sem pudor.
Pedimos apenas respeito, nada mais.
Precisamos nos manter firmes

e cada vez mais fortalecidos para
combater a tentativa do desmonte
público em qualquer esfera de governo. Estamos sim, entre a Cruz
e a Espada.
Como vereadora tenho atuado
para levantar o debate em prol da
categoria, a qual, também faço parte. Cobramos o Poder Executivo
sobre a reposição salarial deste
ano de 2021, onde, na época a
proposta estava sendo a baixo da
inflação. Esta proposta ainda não
foi concretizada, em razão da Lei
complementar 173/2020 e decisão
do STF, que impediu a concessão
de qualquer revisão ou reajuste na
remuneração dos servidores públicos, estabelecendo assim, uma
perda considerável no poder de
compra. Seguimos com o debat
e, na esperança de dias melhores.
A pandemia nos trouxe, talvez,
um novo conceito de entender um
dos principais fatores para a coletividade, a amizade. Muitos colegas
perderam a vida trabalhando. Muitos
viram seus familiares adoecerem,
mas nunca desistiram. Isto precisa
ficar claro. Por isso precisamos buscar
a valorização de todas as categorias
que representam o serviço público.
Podemos viver entre a Cruz e a
Espada, mas nunca deixaremos de
lutar por um funcionalismo cada
vez mais público, forte e consciente.
Um Abraço, na luta.

Promoção Horizontal- Progressão
2021
Rogério Ferreira Costa
Neste ano de 2021 foram promovidos por progressão 109 servidores,
sendo:
Promovidos por Antiguidade:
A para B: 20 vagas, onde foi considerado apenas o tempo na referência,
que neste ano foi de 07 a 10 anos
B para C: 16 vagas, onde houve critério de desempate por tempo de
referência – o tempo máximo foi
de 7,58 anos
C para D: não houve promoções,
já que todos os que estavam aptos
foram promovidos por merecimento
D para E: 02 vagas onde houve critério
de desempate por tempo de referência
e tempo de serviço público – o tempo
máximo foi de 9,58 anos
Total de promovidos horizontalmente: 38 servidores
MERECIMENTO
A para B: 21 vagas. Todos que foram
promovidos obtiveram 100 na avaliação. Para desempate foi considerado
apenas o tempo na referência, que
neste ano teve o máximo 8,37 anos
B para C: 16 vagas. Todos que foram
promovidos obtiveram 100 na avaliação. Para desempate foi considerado

apenas o tempo na referência, que
neste ano teve o máximo 7,58 anos
C para D: 31 vagas. As notas foram
até 97,5. Não houve necessidade de
desempate
D para E: 03 vagas. As notas foram
até 99. Não houve necessidade para
desempate
Total de promovidos horizontalmente: 71 servidores
A lei N° 2669/91 (Plano de
Carreira) traz a previsão de letra até “F”, contudo, considerando
o interstício mínimo de 06 anos
entre a letra “E” e a “F”, segundo
informações da SMA, nenhum
servidor encontrou-se apto para
esta progressão.
Parabéns a todos os promovidos
horizontalmente, lembrando que em
todos os anos ocorrem as avaliações,
a contar de agosto e, assim, neste
ano não será diferente, onde todos
os servidores que completarem o
período aquisitivo para troca de
letra concorrerão, pelo que desde
já, desejamos sucesso. Fraterno
abraço a todos, com o forte desejo
de muita paz e alegria.

“Um dia que começa com GRATIDÃO, termina com REALIZAÇÃO”. (Taciana M. Kramatschek)
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Atitudes capazes de mudar a sua vida financeira
Lúcia Ribeiro Martins

Como pode melhorar!
1. Praticar exercícios com regularidade
Quando frequentávamos a escola, praticávamos exercício físico,
no recreio nas aulas de Educação Física, mas com o passar do tempo,
acabamos perdendo esse hábito com a chegada da vida adulta e as
atividades profissionais, a vida social. Rever essa atitude e focar na
vida saudável através dos exercícios físicos é fundamental para o
equilíbrio emocional, acompanhado de uma alimentação saudável.
Os benefícios estão associados com a qualidade de vida e a prática do conceito mais poderoso das finanças pessoais: a disciplina.
Respeitar uma rotina de treinos tornará muito mais simples a
adoção do hábito de investir todo mês, por exemplo. E há também a superação. Com objetivos definidos, a busca por resultados
passa a fazer sentido e dizer “Não” para as distrações para de
gerar ansiedade, que nada mais é que o excesso de futuro. Uma
alimentação melhor, sem peso na consciência.
2. Ler mais e ver menos televisão
O que você costuma fazer no seu tempo livre? Muitos gostam
de assistir televisão, e tudo bem. Reclamar da falta de tempo para
um curso gratuito, uma boa leitura de um livro, um texto, um
programa educativo na tv, até mesmo um filme baseado em fatos
reais, tudo que foi listado aqui nos leva para o MAIS. A leitura e a
busca por mais conhecimento, em qualquer área, aumenta nossa
capacidade crítica ao mesmo tempo em que nos dá conhecimento
para uma boa discussão e tomada de decisões assertivas, elevando
a nossa autoestima.
Por favor Atenção para a interpretação do texto: não estou dizendo
que a TV é ruim, estou apenas alertando para a necessidade de
aproveitar melhor seu tempo livre, escolher melhor a programação.

3. Ter mentores/Instrutores/Orientadores
“Somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo”,
As amizades e o contato com nossos familiares, são os relacionamentos que mais preenchem nossa vida diária, a questão é, será
que eles podem contribuir com críticas e provocações (saudáveis),
capazes de nos tirar da nossa zona de conforto? Conviver com
pessoas melhores que nós tem um impacto nas nossas decisões e
na formação do nosso caráter.
Fazer as pequenas coisas, tipo arrumar um armário, uma gaveta,
o próprio guarda-roupa e outras atividades com mais atenção,
frequência e disciplina nos ajuda a organizar as outras atividades
maiores, isso nos dá uma maneira diferente de ver as coisas. Um
sonho grande é a sucessão de sonhos pequenos, que por sua vez
é feito de outros pequenos objetivos.
“Quero ficar rico” é um sonho grande e o objetivo de muitos.
Você não consegue chegar no final do próximo mês e dizer a si
mesmo consegui. A dica é “dividi-lo” em objetivos menores e fáceis
de realizar. Que tal.
• Renegociar e reestruturar as
dívidas;
• Investir 10% da renda todo mês;
Caso 10% seja muito no momento
presente, que tal guardar R$ 10,00?
Vai dar a sensação: “Tenho dinheiro
guardado”.
• Doar itens que não usa mais;
• Ler sobre investimentos diferentes
do que você tem feito atualmente;
• A lista pode ter muitos itens, fica
a critério de cada um, preencha-a
mentalmente e vá para ação.

Tenha controle do seu dinheiro
Quanto tenho?

Gaste menos
do que ganha
Cartão de crédito, cheque
especial, empréstimo
minuto – Fácil de usar e
difícil de pagar
Use com moderação,
devagar, mas muito
importante essa ação
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Como estou gastando?

Peça ajuda,
conselhos de pessoas
experientes em finanças
Na hora de aplicar não entre em
negócios mágicos, use a razão, não
entre na onda. Pedir opinião não é
vergonhoso e sim questão de Sabedoria.
Na internet tem muito curso bom, sério
e gratuito que vale a pena dar uma
olhada.

“Nunca foi sorte, sempre dedicação e força de vontade”. (Douglas da Paixão)

Aprenda a gastar
Procurar os melhores preços
e qualidade. Existem muitos
produtos de preço bom e boa
qualidade.

Separe 10%
da sua renda
Gastos Emergenciais. Um
convite de última hora para uma
viagem, uma festa, um curso ou
outro imprevisto.

“ Quando um tigre
morre, deixa a sua pele.
Quando um homem falece,
deixa o seu nome...”
(J. Miyaura)
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Homenagem aos Ex-Presidentes
o dia 27 de abril de 2021 realizamos na sede do SSPMI a
N
inauguração da galeria dos Ex-Presidentes, com a presença
do Excelentíssimo Senhor Andrei Cossetin Prefeito Municipal,

Galeria ExPresidentes.
OBS: Faltou a
foto de alguns
ex-presidentes
que não conseguimos contatar
em tempo habil,
mas já estamos
providenciando
foto. Na proxima
edição a mesma já
estará completa.

dos ex-presidentes, seus representantes e também do Presidente
do Conselho Fiscal Paulo Braga, Homenagem para resgatar a
história do nosso Sindicato e agradecer a estes que tanto se
dedicaram a esta Entidade e lhes dar um lugar de honra, respeito e gratidão. Foi uma noite muito bonita, com depoimentos
cheios de emoções, a inauguração da Placa em Homenagem,
entrega de mimos e coquetel.
Na oportunidade, foi lançado o projeto para confecção de um
livro, contando a história do nosso Sindicato, com relatos que
serão escritos pelos próprios ex-Presidentes, contando sobre
sua gestão. Este projeto será lançado em dezembro deste ano.
Agradecemos a todos que participaram desta noite tão importante na história do SSPMI.

A EMPREGADA GESTANTE E A LEI nº 14.151/2021
No dia 12 de maio de 2021 foi sancionada pelo
Presidente da República a Lei nº 14.151, prevendo
o afastamento da empregadas gestantes durante a
pandemia de COVID-19, tendo em vista que de acordo
com a Organização Mundial da Saúde, as gestantes
fazem parte do grupo de risco da COVID-19. Desse
modo, a legislação tem como objetivo conferir proteção
à gestante e ao filho durante a pandemia.
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo
6º acerca do direito a proteção à maternidade, servindo
de instrumento para outros dispositivos que visam
preservar a gestação, a partir de normas de saúde,
higiene e segurança (art. 227, CF e arts. 391 a 400 da
CLT). Há que se observar que a CLT já previa em seu
art. 394-A o afastamento das gestantes e lactantes
que exercem as suas atividades em locais insalubres.
A nova lei determina que: Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante
deverá permanecer afastada das atividades de trabalho
presencial, sem prejuízo de sua remuneração.
Parágrafo único. A empregada afastada nos termos
do caput deste artigo ficará à disposição para exercer
as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho
a distância.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. Portanto, de acordo com o art. 1º, as gestantes
devem ser afastadas de suas atividades sem sofrer
prejuízo em sua remuneração durante a emergência
de saúde pública de importância nacional decorrente
do novo coronavírus, podendo, contudo, continuar
prestando serviços à empresa em seu domicílio, através
de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de
trabalho a distância.
Ocorre que, em determinadas atividades, como do
comércio, empregadas domésticas, entre outras, não
é possível dispensar o trabalho presencial. Nessas
situações a gestante entrará em licença remunerada,
caso em que não irá desempenhar as suas funções, mas
receberá a sua remuneração. Neste ponto, diversos
são os posicionamentos acerca de quem arcará com as
despesas decorrentes da remuneração da empregada
afastada, tendo em vista que a lei não faz menção às
medidas emergenciais das MPs 1045 e 1046, assim
como não há previsão de fonte de custeio que ensejem
a responsabilização da União.
A primeira corrente defende que o Estado deve
pagar salário-maternidade à gestante durante o afastamento, em interpretação extensiva do art. 394-A
da CLT, bem como pelo que prevê a Convenção nº
103 da OIT, que impede que o empregador seja responsabilizado pelos custos oriundos das mulheres
que emprega. A segunda corrente, que tende a ser a

Glaucia Vanessa Flach Moura
OAB/RS 86.474

mais aceita, prevê a responsabilidade do empregador
no pagamento da remuneração durante o período de
afastamento da gestante, tendo em vista que não há
fonte de custeio para o pagamento do benefício, o que
pode gerar discriminação em relação a contratação
de mulheres durante a pandemia. Vale lembrar que
segundo a MP 1.045/21, é permitido que as gestantes celebrem acordo para a suspensão temporária do
contrato de trabalho, passando a receber Benefício
Emergencial custeado pela União.
Quanto às gestantes servidoras públicas em âmbito
municipal, estadual e federal, a lei não faz menção ao
seu afastamento. No entanto, é possível estabelecer
uma análise extensiva aobenefício, visto que a intenção
da lei é a proteção da gestante e do filho. Ademais,
ao transferir a responsabilidade pelo pagamento da
remuneração ao empregador, o que inclui todas as
verbas que vem sendo recebidas mensalmente, o
mesmo se aplica ao ente público, que ao conceder
o benefício deverá arcar com as despesas oriundas
do afastamento.
Neste contexto, salientamos que a norma em
vigor advém de princípios protetivos, de dignidade,
garantias de direitos sociais, como de saúde, higiene
e segurança, para a gestante e o seu filho, visando a
sua proteção neste momento em que muitas vidas
vêm sendo perdidas para o vírus.

“A palavra tem força criadora, da palavra para a ação, a ação molda o nosso caráter”. (Lúcia R. Martins)
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Psicoterapia é para louco?
O

senso comum associa a psicoterapia com a loucura, provocando a nos questionar sobre o
que de fato é isso. Freud, o pai da
psicanálise (linha teórica da psicologia), afirmou que a loucura/
sofrimento é inerente ao sujeito,
manifestando-se de maneira singular em cada um. Dessa forma:
sim, psicoterapia é para louco,
afinal, todos somos!
Por muito tempo a loucura esteve
associada a patologias passíveis
de tratamentos psiquiátricos. No
entanto, cada vez mais essa ideia
vem sendo desmitificada. Partindo
do pressuposto de que a loucura é
um sentimento ou uma sensação
de que algo foge da razão ou do
habitual, interrogamo-nos: Quem
nunca se sentiu assim? E o que é
o habitual para cada um?
Com isso, a psicoterapia torna-

se uma alternativa para trabalhar
as singularidades de cada sujeito,
através da compreensão dos afetos, das relações consigo e com o
mundo exterior. Assim, se reconhecendo na sua própria loucura
e apropriando-se daquilo que o
constitui enquanto ser singular.
Escolher fazer psicoterapia é
se colocar em um papel ativo da
própria vida, é sair da posição de
objeto para poder se ver enquanto
sujeito, responsabilizando-se pelas
suas decisões, seus desejos e angústias. É colocar-se frente àquilo
que é seu para distinguir o que é
do outro.
O(a) profissional da psicologia
oferece uma escuta especializada,
livre de julgamentos e preceitos
morais, para que abertamente o
sujeito possa falar sobre as suas
interrogações e tudo aquilo que lhe

O que é o CONVEYNET?
O Conveynet é um aplicativo que possibilita o associado visualizar
o relatório online de suas compras e quanto possui de saldo para
gastar com cartão do sindicato nas lojas conveniadas.
Este relatório é online, sendo possível acessa-lo no site: www.
municipariosdeijui.com.br e pelo play store pelo aplicativo MEUCONVEY.
Como acessar meu cartão pelo APP MEUCONVEY:
1. Digite no seu play store MEUCONVEY, clique em instalar.
2. Com ele instalado no seu celular, clique no ícone
para abrir o MEUCONVEY.
3. Aparecera na tela os campos
Seu cartão
Empréstimos
Terão de clicar no seu cartão.
4. No campo aparecerá para digitar todo número do seu cartão e
logo abaixo sua senha com 4 dígitos.
5. Desta forma o associado poderá ter acesso aos seus gastos, parcelas e saldo disponível para suas compras.

OBS: Sobre o desconto em folha das suas compras, sempre conferir no seu contracheque se foi o desconto correto para não ter problemas no seu saldo de cartão,
não acontecer o bloqueio dele e também para que não venha no seu próximo
salário o desconto dos dois meses. Mais informações ou dúvidas, fale com sindicato ou entre em contato no número (55)99120-1098 esse contato atenderá
em qualquer horário.
ATT Secretário Geral Douglas da Paixão
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“O sentimento de gratidão abre todas as portas da felicidade. ” (Lúcia R. Martins)

fizer questão. Essa escuta implica em
intervenções éticas que viabilizam
a autonomia e a apropriação de si.
Se o tratamento psicológico tem
dessas peripécias, o(a) psicólogo(a)
precisa colocar sempre o cuidado
em evidência. Cuidado no sentido
de estar em constância na busca
de conhecimentos para escutar
do que o sujeito está falando e
como intervir. E é isso que a nossa
clínica tem a oferecer para o seu
tratamento. Com isso, deixamos
essa escrita de um dos grandes
psicanalistas brasileiros:
“Nenhuma terapia dinâmica
pode alterar os fatos de uma
vida, mas pode, isso sim, alterar
a narrativa dos fatos – e isso
talvez seja decisivo. ”
(Contardo Calligaris –
Psicanalista BR)

Gabriela Garcia - CRP 07/34889
Leonardo Uhde - CRP 07/34837
Milena Zamberlam - CRP 07/34831

Mensagem
“Pouco ou nada pode ser dito e feito perante o
único adeus que é definitivo, e nestas horas sobram as
palavras, assim como se multiplica a dor e a saudade’’.

O Sindicato dos
Servidores Públicos
Municipais de IjuíSSPMI se solidariza
com os sentimentos
de pesar de todas
as famílias, amigos
e colegas que
perderam seus
entes queridos
neste período de
pandemia. Muita
força, muita
coragem, e perante
a inutilidade de
qualquer consolo
na perda, vamos
relembrar dos
amigos, colegas
e familiares com
amor em nossas
memórias, onde
eles estarão vivos
para sempre. É um
momento de dor de
profunda tristeza
porque nunca é
fácil perder alguém
que amamos.
Somos solidários a
todos aqueles que
perderam seus entes
queridos pelo vazio e
a saudade. Que Deus
abençoe a todos, um
abraço fraterno.
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Servidores Parceiros:

Chaveiro Corá e Nascimento | Ediane Paula Ferrazza: Sabor Caseiro –
Panificados | Eliane Dias Ribeiro: Doces - Panificados | Ieda de Mattos
Nicoletti: Consultora Tupperware | João Victor Dias: Dom Valentim
Restaurante | Lucia Ribeiro Martins: Constelação Familiar | Marlon
de Andrade Torres: Petshop Family | Nanda Donuts - Donuts | Paulo
Braga: Tupperware – Natura - Bolachas caseiras – Tortas

“Persistir e não desistir. ” (Eliseu Barcelos)
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10 atitudes que podem salvar o planeta
Por Ma. Vanessa dos Santos

Q

ue nosso planeta enfrenta sérios problemas ambientais, não é segredo para
ninguém, não é mesmo? Além disso,
também não é segredo que grande parte dos
problemas ocorrem em decorrência da ação
do homem, que desmata, polui e utiliza de
maneira exagerada todos os recursos que o
planeta oferece.
Apesar de parecer utópico, nós podemos,
sim, diminuir os problemas ambientais e evitar
que problemas mais graves ocorram! Se cada
cidadão começasse hoje a mudar seus hábitos
em relação à Terra, conseguiríamos reduzir
nosso impacto negativo e, assim, melhorar as
condições do meio ambiente.
Para ajudar nessa árdua tarefa, separamos
10 atitudes que podem salvar o planeta:
1. Economize água! Economizar água é uma
tarefa bastante simples. Para isso, basta que
algumas práticas do dia a dia sejam mudadas.
Uns dos pontos mais importantes são: reduzir
o tempo de banho, deixar a ducha aberta só o
tempo indispensável e verificar se á vazamentos
de água em casa, reparando-os imediatamente.
10 gotas de água por minuto desperdiçam 2
mil litros de água por ano.
Além disso, aproveitar a água da chuva e

reaproveitar a água da máquina de lavar também
são ótimas dicas! Não deixe a torneira aberta
enquanto escovar os dentes e na cozinha não
despeje óleo usado na pia, ele e muito difícil
de eliminar.
2. Economize energia. Para economizar energia, é importante lembrar-se de ligar apenas
os aparelhos elétricos necessários. Ao utilizar
o computador, por exemplo, não é necessário
ligar a televisão. Outro ponto importante é,
ao sair de um ambiente, verificar se a luz está
ligada e, se sim, apagá-la. A redução do tempo
de banho também é uma importante dica para
economizar energia.
Evite o FERRO, AQUECEDOR E MAQUINA
DE LAVAR, em excesso esses eletrodomésticos gastam muita energia e esgotam recursos
naturais. Utilize lâmpadas de baixo consumo.
3. Sempre faça o descarte correto do lixo.
Descartar o lixo adequadamente evita a poluição e até mesmo a propagação de doenças. Ao
jogar lixo em um terreno baldio, por exemplo,
você pode estar contribuindo para o aumento
da população de ratos, baratas e até mesmo de
mosquitos-da-dengue.
4. Recicle seu lixo. Essa medida evita o
gasto desnecessário dos recursos naturais
e ainda ajuda a diminuir a concentração
de lixo no ambiente. Evite produtos descartáveis (de um só uso). Reutilize
as embalagens, caixas e modere
o consumo de latas de alumínios.
Não esbanje guardanapos, papel
higiênico, lenços e outros. Escolha
sempre que puder vasilhame de vidro e
retornável, ao invés de plástico ou alumínio.
Existem empresas e cooperativas que
absorvem materiais recicláveis como:
papel, jornais e livros velhos, garrafas,
metais e etc.. Não jogue nenhum tipo de
lixo no mar, rios, lagos ou vias públicas.
LEMBRE: Reutilizar 100 Kg de papel
é salvar a vida de, pelo menos 7 arvores.
5. Preserve a vegetação nativa e os
cursos d’água. Evitando desmatamento e
alteração dos cursos d’água, por exemplo,
estamos colaborando para a manutenção da
biodiversidade. Lembre-se de que cursos d’água

e locais de vegetação preservada são habitat de
várias espécies importantes. Plante árvores.
6. Utilize veículo apenas quando necessário.
Os carros são responsáveis pela liberação de uma
grande quantidade de poluentes na atmosfera,
sendo assim, restringir seu uso é importante.
Se o local de destino é próximo, por que não
ir a pé? É importante lembrar que as pessoas
que possuem carro devem sempre realizar a
manutenção do veículo para evitar que mais
poluentes sejam liberados.
Não viaje só, organize translado em grupos
ou em transporte coletivo. Se possível utilize
a bicicleta.
7. Evite o consumismo. A chave para esse
ponto é sempre perguntar: “Eu realmente necessito disso?” Às vezes compramos coisas
sem necessidade naquele momento e contribuímos, assim, para o uso intensivo de
recursos naturais.
8. Sempre que possível, opte por alimentos
orgânicos. Ao escolher alimentos orgânicos
(livres de agrotóxicos), estamos não só protegendo a nossa saúde, como também o meio
ambiente, que fica livre desses produtos.
Diminua o consumo de carnes vermelhas.
A criação bovina contribui para o aquecimento global, pela devastação das árvores,
ecossistemas e a diminuição dos rios.
Não consuma animais exóticos, como tartaruga, jacaré e outros.
Evite alimentos transgênicos, sua produção
contamina os Ecossistemas, deteriorando o
meio-ambiente.
9. Não compre nem venda animais silvestres.
O tráfico de animais é um problema mundial
grave que afeta diretamente a biodiversidade de uma região, podendo, inclusive, levar
espécies à extinção.
10. Informe outras pessoas. Garantir um
ambiente saudável é tarefa de todos nós e,
portanto, é fundamental que informações sejam
repassadas a todas as esferas de uma população. As crianças de hoje, por exemplo, serão
as que mais sofrerão com as consequências
do impacto negativo do homem na natureza,
sendo assim, elas devem ser informadas sobre
formas de reverter esse quadro.

A melhor forma de
comemorar o dia mundial
do meio ambiente é poder
contar com a sua ajuda
para cuidar dele.
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“O seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa”. (Marcel Scalcko)

5 de junho,
Dia Mundial do
Meio Ambiente

Junho 2021
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Há tempos, não via
uma charge tão inteligente

Receitas

Bolo Flocão de Milho

Salmão
INGREDIENTES:

• 500 g de filé de salmão
• Azeitonas fatiadas sem caroço
• Orégano
• 3 colheres de sopa de
Molho de soja (shoyu)
• Sal a gosto
• Azeite a gosto
• Limão
• Papel alumínio
• 1/2 cebola fatiada

MODO DE PREPARO:

1. Lave o salmão com suco de limão.
2. Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo até que fique transparente. Reserve.
3. Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que a sobra dê para forrar todo o peixe.
4. Sobre o papel alumínio na assadeira, coloque
o peixe já temperado com sal, regue com azeite e
shoyu.
5. Decore com fatias de azeitonas e um pouco de
orégano. Despeje a cebola por cima. Embrulhe com
o papel alumínio, de maneira que o líquido não derrame quando começar a esquentar. Leve ao forno
médio para assar por cerca de 30 minutos.
6. Sirva com legumes e salada verde.

INGREDIENTES:

• 4xicarás de leite (960ml)
• 2xicarás de flocão de milho (220g)
• 3unidades de ovos
• 4colheres de sopa de manteiga (48g)
• 1 1/2xicarás de açúcar (300g)
• 50gramas de parmesão
(1 pacote pequeno)
• 50gramas de coco seco ralado
(1 pacote pequeno)
• 3colheres de sopa de
farinha de trigo (36g)
• 1colher de sopa de
fermento químico (15g)

MODO DE PREPARO:

1. Em um recipiente junte o leite e o flocão de milho e deixe descansar por 5 minutos
para hidratar.
2. Em seguida, no liquidificador coloque os ovos, a manteiga, o açúcar, o parmesão e o
flocão hidratado e bata até ficar homogêneo.
3. Por último coloque o coco ralado, a farinha de trigo e o fermento e batata mais um
pouco para misturar, não precisa bater muito, é só misturar até que os ingredientes
secos se incorporem à massa.
4. Não se assuste, pois, a massa fica bem liquida mesmo.
5. Transfira a massa do liquidificador para uma forma untada com manteiga ou óleo e
polvilhada com fubá a farinha de trigo (a que usei tem 30cm x 20cm).
6. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180º por cerca de 45 minutos ou até que a
camada de cima esteja dourada e furando com um garfo, você sinta que a textura esta
parecida com um pudim (cremosa, porém firme).
7. Depois disso é só esperar esfriar e servir.

“Muitas vezes prometemos a nós
mesmos que iremos pensar antes
de reagir, mas o tempo passa e
frequentemente continuamos vítimas
de nossa impulsividade. Temos
enorme dificuldade de enxergar o
mundo com os olhos dos outros. ”
Augusto Cury

“Observe seu pensamento
para que ele vibre apenas na
alta frequência do amor. Isso
lhe trará clareza de espírito e
serenidade. ”

‘‘Algumas pessoas entram
e saem de nossa vida
silenciosamente; outras ficam
um pouco e deixam marcas em
nossos corações; daí em diante,
jamais seremos os mesmos. ”

“Na vida todos somos semeadores... Uns
semeiam flores e descobrem belezas,
perfumes e frutos. Outros semeiam
espinhos e se ferem nas suas pontas
agudas. Ninguém vive sem semear, seja
o bem ou o mal... Felizes são aqueles que,
por onde passam, deixam sementes de
amor, de bondade e de afeto. ”

“Oração: Orar e Ação (agir). ” (Lúcia R. Martins)
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“Reclamar: Pedir mais do mesmo. ” (Lúcia R. Martins)
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“O mundo é cheio de possibilidades infinitas”. (Taciana Kramatschek)
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Empresas conveniadas SSPMI

Alimentação

• AgroVida Casa Colonial: (55) 9.9200-4332
• Don Valentin: (55) 3333-7653
• Eliane Dias Ribeiro: (55) 9.9123-3013
• Gratinare: (55) 3332-5479
• Nanda Donuts: (55) 9.9152-2197
• Padaria e Confeitaria D´Itália: (55) 3333-4010
• Sabor Caseiro: (55) 9.9120-2819
• Tela-Quente: (55) 3332-5991

Comunicação Tecnologia

• Escola Adventista: (55) 3332.8604 ou (55) 9.8131-9457
• KNN Idiomas: (55) 3024-0525 ou (55) 3024-0535
• Netcopy: (55) 3332-7340
• TV IJUI: (55) 9.9138-8578
• Faculdade Unicesumar: (55) 9.9707-7577 ou (55) 3024-1707

Confecções

• Básica e Chic: (55) 9.9605-2698
• Big Esportes: (55) 3332-2768
• Comercial 2001: (55) 3332-1101
• Dady Plus: (55) 3333-5130
• Dragon Moda Jovem: (55) 9.9955-8018
• Espaço Criança: (55) 9.9189-4427
• Gaby Baby: (55) 3331-1999 ou (55) 9.9206-8220
• Gamboa: (55) 3332-2911
• MB Lojas: (55) 3331-1525
• Pano Leve: (55) 9.9189-9650
• Piticas Ijuí: (55) 3195-0288
• Three Story: (55)99191-4256

Farmácias

• Agafarma (em frente Cacon): (55) 3332-9542
• Farma G: (55) 3333-0961
• Farmácia da 13: (55) 3024-1906 ou (55) 9.9220-4854
• MB Farmácias: (55) 3333-2323
• Medicare (junto Unimed): (55) 3332-3352
• Progresso: (55) 3333-5080
• São Lucas (todas filiais): (55) 3332-6054

Gás

• Missioneira Gás: (55) 3333-1204 e (55) 9.9661-1204
• Posto DeG: (55) 3332-9385
• Supermercado Carreteiro: (55) 3332-6762
• Supermercado Modelo: (55) 3332-7729

Livrarias

• Santo Antônio: (55) 3332-2084

Lojas de Calçados

• Stiletto Calçados: (55) 3333-2120
• Novo Pé Calçados: (55) 3332-6718

Lojas Em Geral

• Construção Nota 10: (55) 3332-9498
• Sorrisão Material de Construção: (55) 3333-3988

Móveis e Eletrodomésticos

• Fisio Saúde: (55) 3024-0014
• Tok Lar Radiolar: (55) 3332-8140

Ópticas

• Albrecht: (55) 3332-1855
• Casa do Óculos: (55) 3332-6197
• Losch Heclker: (55) 3332-7417
• Lumiere: (55) 3332-5684
• Mariz: (55) 3333-0902
• Mercadão dos Óculos: (55) 3024-2063
• Paris: (55) 3333-4500
• Reflecta: (55) 9.8409-7905
• Wolff: (55) 3332-8961
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Postos de Combustíveis

• Posto ADM: (55) 9.9178-1686
• Posto Central: (55) 3333-8441
• Posto DeG: (55) 3332-9385
• Posto Evoluto: (55) 3331-1446
• Posto Ouro e Prata: (55) 3332-1919

Serviços Em Geral

• BuscoCar Auto Guincho: (55) 9.9679-0707
• Chaveiro Corá e Nascimento: (55) 9.9136-8146
• Ecoville Produtos de Limpeza: (55) 9.9164-4777
• Guinchos Triângulo: (55) 3333.4019
• Ieda (Consultora Tupperware): (55) 9.9617-7420
• Lavagem do Pim-Pim (Junto ao posto Evoluto): (55) 9.9227-7904
• Lucia Ribeiro Martins Constelação Familiar: (55) 9.8406-4707
• Paulo Braga (Tupperware – Natura – Panificados): (55) 9.9112-1920
• Ponto de Taxi (Edson): (55) 9.9152-1000
• RC Car Estética Automotiva: (55) 9.9210-4452 ou (55) 9.9113-3834
• Xtreme Estetica Automotiva: (55) 9.9101-2986

Profissionais Estética

• Clinica Magras: (55) 3308-1067
• Gabriela Eickhoff – Micro pigmentação e estética: (55) 9.9136-4572
• Dra. Larissa Meiger Harmonização Facial: (55) 9.9694-4222
• Salão de Beleza Loiva: (55) 9.9911-2292
• Silvana Cabeleireira: (55) 9.9718-1802 ou (55) 3332-3150
• UP Fitness Academia: (55) 3195-0358

Saúde – Planos Assistenciais e Dentistas

• Cartão Saúde Bom Pastor: (55) 9.9198-6933
• Cauzzo: (55) 3333-1278
• Dra. Heidi Volkmeis (Vivare Odonto): (55) 3332-2454
• Dra. Larissa Meiger Dentista (Plantão 24 Horas): (55) 9.9694-4222
• Dra. Luciana Bottega (dentista): (55) 3331-1174
• HCI Saúde: (55) 3331-9300
• JRM Massoterapia: (55) 9.9218-7999
• Odonto Ijui: (55) 9.9110-3555
• Om Tare Terapias Corporais: (55) 9.9183-9393
• Resignificar Clínica de Psicologia: (55) 9.9212-8036
• Vida Card Saúde: (55) 3195-0309

Supermercados

• Cotrijui: (55) 3332-0105
• Supermercado Carreteiro: (55) 3332-6762
• Supermercado Modelo: (55) 3332-7729
• Supermercado Santo Antônio: (55) 3332-3275
• Supermercado Roratto: (55) 3332-2570
• Supermercado Rei das Frutas: (55) 3305-0800

Veterinárias e Pet Shops

• Agro Meotti: (55) 9.9171-3755
• Golden Pet Clínica Veterinária: (55) 3333-1821
• Pampa Vet: (55) 3024-0041
• Patas e Garras Clínica Veterinária: (55) 3332-4667
• Pet Shop Family: (55) 9.9733-1043

