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Editorial

CAROS SERVIDO-
RES MUNICIPAIS 
DE BARUERI.
Muito se dizia que 
com o fi m do Imposto 
Sindical, os sindicatos 
iriam quebrar. Diziam 
que tal imposto era 
injusto e não serviria 
para nada. 
Lembro que o Impos-
to Sindical desconta-
-se um dia de trabalho 
POR ANO em nos-
sos holerites. Ele foi 
extinto pelo governo 
golpista Temer. Ex-
tinto juntamente com 
praticamente todos os 
nossos direitos traba-
lhistas, serviu como 
fator destruidor do se-
tor  mais combatente 
da sociedade: os sin-
dicatos. Este dinheiro 
arrecadado nos im-
postos servia para que 
os sindicatos investis-
sem em suas sedes, na 
infraestrutura dos sin-
dicatos e nas represen-
tações a favor das cate-
gorias. Mas este é um 
longo debate. Pois, o 

enfraquecimento dos 
sindicatos favorece a 
quem? Aos patrões 
obviamente! Então se 
você não é patrão, fi -
que preocupado.
Mas o que nos cabe 
afi rmar é que o Sind-
Serv (e outros sindi-
catos comprometidos 
com os trabalhado-
res), não se amedron-
tou. Estamos acos-
tumados a nadar em 
águas turbulentas. Fo-
mos a luta e estamos 
ampliando nossos ser-
viços aos sócios. Esta-
remos inaugurando o 
nosso novo NÚCLEO 
DE SERVIÇOS SIND-
SERV. Toda esta edi-
ção da Folha do Ser-
vidor vem explicando 
os novos serviços e 
vantagens exclusivas 
aos sócios. Preste mui-
ta atenção e venha fre-
quentar a sede do seu 
sindicato. 
Temos também uma 
esclarecedora matéria 
referente aos proble-
mas que nós servido-

res encontramos no 
Departamento da Me-
dicina do Trabalho da 
prefeitura. 
E ainda um artigo de 
uma psicopedagoga 
mostrando a impor-
tância do trabalho das 
companheiras e com-
panheiros psicopeda-
gogos a favor dos alu-
nos com difi culdades 
de aprendizado. 
Como sempre a Folha 

do Servidor vem com 
informações funda-
mentais para o nosso 
dia a dia.
Quer uma sugestão? 
FILIE-SE AO SIND-
SERV E FORTALEÇA 
NOSSA LUTA!

Eduardo Assarito
Presidente 
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Destaque

SINDSERV CRIA UM NOVO NÚCLEO DE 
ATENDIMENTO COM NOVOS SERVIÇOS.

SEU SINDICATO 
TRAZENDO NOVI-
DADES!
CRIAMOS O NOS-
SO: NÚCLEO DE 
SERVIÇOS SIND-
SERV.

SINDSERV ATENDE 
PEDIDO DOS SÓ-
CIOS!  
Inauguramos, bem ao 
lado da nossa sede, 
mais um local onde 
teremos a oportuni-
dade de oferecer os 

novos serviços que a 
categoria pediu.
Além do alto pa-
drão em atendimento 
odontológico, ofere-
ceremos atendimento 
médico clínico e labo-
ratorial de alta quali-
dade, rápido e acessí-
vel a todos os sócios.
Até agora são seis salas 
novas a disposição.

SINDSERV LANÇA 
O - CARTÃO  DA 
SAÚDE -

Cartão da Saúde: este 
atendimento ocupará 
duas salas novas do 
Núcleo de Serviços 
SindServ. 
Apresentamos esta 
grande novidade onde 
o sócio do sindicato  
terá atendimento mé-
dico  clínico,   especia-
lidades e a realização 
de exames clínicos. 
Vai funcionar assim: 
O sócio interessado vai 
adquirir o Cartão da 
Saúde com uma men-

salidade de apenas R$ 
20,00 para atendimen-
to individual ou R$ 
35,00 para plano fami-
liar. Este plano fami-
liar vai compreender o 
sócio ou sócia, cônju-
ge e fi lhos. 

A partir daí o sócio 
terá acesso a consultas 
médicas de alto pa-
drão pagando apenas 
R$ 40,00 por consulta 
e com direito a retor-
no. Isto mesmo, ape-

nas R$ 40,00 por con-
sulta!
TUDO ISTO COM 
DESCONTO EM FO-
LHA.
Teremos também 
atendimento labora-
torial com preços in-
comparáveis.
Os atendimentos se-
rão realizados no Nú-
cleo de Serviços do 
SindServ  e em uma 
vasta rede credencia-
da. A rede credencia-
da está localizada em 

pontos estratégicos na 
cidade de São Paulo e 
região metropolitana e 
está expandindo seus 
atendimentos para al-
gumas cidades do in-
terior.
MAIS VANTAGENS!
O nosso sócio terá um 
limite conforme sua 
renda mensal para se 
eventualmente for ne-
cessário em alguma 
urgência, possa usar 
nas consultas e exa-
mes, garantindo assim 

Fotos do núcleo de serviços SindServ Fotos do núcleo de serviços SindServ

Fotos do núcleo de serviços SindServ
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o atendimento médi-
co. O mesmo modelo 
que é ultilizado nas 
compras de remédio 
nas farmácias. Que 
também terá desconto 
em folha.
MAIS ACESSOS:   
Mais de 25 especiali-
dades;
Sem carências; 
Sem limite de idade;
Retorno gratuito de 
consulta em até 14 
dias;
Válido também para 
medicamentos.
Informamos ainda que 
quando necessário, 
eventuais atestados 
e/ou laudos médicos 
poderão ser apresen-
tados na Medicina do 
Trabalho, sem proble-
mas de aceitação.

Para conhecer me-
lhor o CARTÃO DA 
SAÚDE, e também 
para consultar a rede 
credenciada comple-
ta, acesse o site: www.
cartaodasaude.com.br.
As salas de atendi-
mento estão sendo 
montadas e a partir de 
meados agosto/2018 
já estarão prontas para 
efetuar os atendimen-
tos.
AGÊNCIA BANCO 
ALPHA: a nova agên-
cia vai ter mais con-
forto e privacidade 
para um atendimento 
mais adequado aos in-
teressados em adqui-
rir serviços de fi nan-
ciamentos. 
Consultoria de em-
préstimos consigna-

dos. Contratos novos 
e refi nanciamentos.
NOVIDADE
O Banco Alpha ofe-
rece a Portabilidade. 
Unifi cação de todas 
as suas dívidas numa 
parcela fi xa e mensal 
para seu melhor con-
trole.
Juros á partir de 1.45% 
e prazo máximo de 60 
vezes.
CENTRAL DE SE-
GUROS TONETTE: o 
nosso tradicional ser-
viço de seguros Tonet-
te, terá uma nova sala 
totalmente dedicada 
aos atendimentos.
 Novos planos e opor-
tunidades aos sócios 
que buscam seguros 
de vida, seguros resi-
denciais e de veículos. 

São várias opções aos 
sócios em condições 
incomparáveis deste 
parceiro dos sócios 
SindServ há anos. Faça 
uma consulta sem 
compromisso. Está 
muito mais fácil asse-
gurar seu patrimônio 
e sua vida para ofere-
cer uma tranquilidade 
para sua família.
CENTRAL DE PLA-
NOS DE SAÚDE IN-
TERSAÚDE: uma 
central de planos de 
saúde com serviços e 
atendimentos rápidos 
e confi áveis para os 
sócios do sindicato.
A Intersaúde é outro 
tradicional parceiro 
do sindicato que ofe-
rece os melhores Pla-
nos de Saúde aos só-

cios. 
Também com uma 
sala nova para melhor 
atender a demanda em 
Planos Médicos. 
QUIROPRAXIA E 
ACUPUNTURA:
Eis outro serviço ofe-
recido pelo sindicato 
de grande sucesso e 
procura. Teremos uma 
sala dedicada para esta 
prestação de serviço. 
Dores musculares, ci-
ática, escolioses, joe-
lhos e muito mais fei-
tos por especialista. 
O sócio terá a avalia-
ção, o ajuste quiroprá-
tico, a acupuntura e a 
ventosa serão procedi-
mentos executados já 
na primeira consulta. 
Além disso, a nossa 
Sede Social está sendo 

o atendimento médi- Para conhecer me- dos. Contratos novos readequada para me-
lhorar o nosso atendi-
mento odontológico, 
psicológico, jurídico 
e as salas de reuniões 
das categorias e recep-
ção.
SIM! O SINDSERV 
MOSTRA FORÇA 
MESMO DEPOIS DA 
EXTINÇÃO DO IM-
POSTO SINDICAL!
Ética e transparência. 
Estas duas premissas 
são fundamentais e 
exigidas pela categoria 
e principalmente pela 
diretoria do sindicato. 
As quais o presiden-
te Eduardo Assarito 
e toda a sua diretoria 
fazem questão de se-
gui-las.
O SindServ consegue 
crescer e ampliar nos-
sa representatividade.
O SindServ mantém 
as portas abertas to-
dos os dias. Os sócios 
e a categoria em geral 
possuem um local de 
credibilidade e tran-
quilo para suas reuni-
ões e atendimentos.
Se você já é nosso só-
cio, venha conhecer os 
novos serviços ofere-
cidos. 
Se você ainda não é 
sócio, tá esperando o 
que?
FILIE-SE . E USE OS 
NOSSOS SERVIÇOS 
ESPECIALMENTE 
DESENVOLVIDOS 
PARA O SERVIDOR 
MUNICIPAL.
SINDSERV CADA 
VEZ MAIS FORTE!

Fotos do núcleo de serviços SindServ
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Fique por dentro

OS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM SEMPRE TRAZEM CONSIGO SEUS 
ETERNOS PARCEIROS: ALUNOS, PROFESSORES (ESCOLA), E FAMÍLIA.

Nunca este campo da 
ciência teve tanta de-
manda, entretanto, 
não é todo mundo que 
sabe pra que serve este 
serviço nem tampou-
co como atua o profi s-
sional psicopedagogo. 
A psicopedagoga Lei-
de Cardoso nos apre-
senta este artigo onde 
esclarece a atuação e a 
necessidade de aproxi-
mar alunos que apre-
sentam difi culdades 
de aprendizagem com 
o profi ssional. Para sa-
ber exatamente qual 

a função do psicope-
dagogo clínico vamos 
entender o que signi-
fi ca a psicopedagogia. 
Muitos acreditam que 
é apenas a junção da 
psicologia e pedago-
gia. Mas além deles, 
existem outros dois 
saberes mais utiliza-
dos que acrescentam 
e formam esse cam-
po: A psicanálise e a 
antropologia. Sendo 
assim, a psicopedago-
gia é o campo do saber 
que atua na área da 
Educação (Institucio-

nal) e Saúde (Clínica) 
e estuda o processo de 
aprendizagem huma-
na. O psicopedagogo 
é um profi ssional li-
cenciado preparado 
para atender crianças 
e adolescentes com di-
fi culdades no processo 
de aprendizagem. O 
seu trabalho pode ter 
um caráter preventivo 
ou interventivo (ava-
liação, diagnostico e 
intervenção). Durante 
o processo de diagnos-
tico procura compre-
ender as mensagens, 

muitas vezes implíci-
tas, sobre os motivos 
que levam os pacien-
tes a obterem resul-
tados insufi cientes ao 
esforço aplicado em 
sua busca pela apren-
dizagem.
Um psicopedagogo 
deve estudar os pa-
drões normais e pa-
tológicos, levando em 
consideração a infl u-
ência do meio, em que 
o sujeito vive como, 
por exemplo: família, 
sociedade, escola e en-
tre outros.

O psicopedagogo vai 
acolher em primeiro 
lugar a família com 
suas angústias, quei-
xas, dúvidas e insegu-
ranças. 
Em seguida com o 
paciente, o profi ssio-
nal irá se empenhar 
para identifi car as 
causas dos proble-
mas de aprendizagem 
usando instrumentos 
próprios da Psicope-
dagogia, provas opera-
tórias (Piaget),  provas 
projetivas (desenhos) 
EOCA (Entrevistas 
Centrada na Apren-
dizagem), anamnese 
(coleta de dados signi-
fi cativos sobre a histó-
ria de vida do pacien-
te), sessões lúdicas, 

sempre com olhar e 
escuta atento a tudo.
Caso você perceba que 
seu fi lho tenha difi cul-
dades para assimilar 
conteúdos escolares, 
falhas na memória, 
falta de concentração 
ou qualquer outra ha-
bilidade que impeça o 
seu desenvolvimento, 
é preciso identifi car 
os motivos dessas difi -
culdades sempre pro-
curando um profi ssio-
nal da área.
PSICOPEDAGOGA 
Leide Caldas
Quem se interessar pelo 
assunto pode procurar 
a psicopedagoga Leide 
Caldas pelo email: 
leide.caldas@bol.com.
br

Leide Caldas 
Piscopedagoga for-
mada pela PUC-SP, 
com vasta experiência 
em atendimento de 
crianças com difi cul-
dade de aprendizagem 
como dislexia, hipe-
ratividade, TDAH, 
alcançando exelentes 
resultados no desen-
volvimento e aprimo-
ramento de habilida-
des. Atendimento na 
Rua Caldas Novas, 50 
- cj. 127 - Bethaville - 
Barueri 
Convênio com SIND-
SERV
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Falando de Leis

ACESSE TAMBÉM NOSSO PORTAL
www.sindservbarueri.com.br

para mais informações sobre 
como se tornar sócio ligue!

11-4163-4050

SERVIDORES INSATISFEITOS COM A POSTURA E CONDUTA 
DA MEDICINA DO TRABALHO DA PREFEITURA.

A grande maioria dos 
servidores que nos 
procuram a respeito 
de atestados médicos, 
mostram-se indigna-
dos com o procedi-
mento dos médicos 
que os atendem no 
Departamento Téc-
nico de Medicina 
do Trabalho. Muitos 
chegam machucados, 
doentes, cheios de 
problemas de saúde e 
junto com isso, trazem 
eventuais atestados 
médicos com determi-
nado número de dias 
de afastamento. 
O médico da reparti-
ção, então, sem ao me-
nos examinar ou até 
mesmo melhor se in-
formar com o doente 
sobre sua enfermida-
de, simplesmente di-
minui os dias de afas-
tamento chegando até 
mesmo a exigir que o 
servidor volte imedia-
tamente para o local 
de trabalho invalidan-
do o atestado. 
Muitas questões éticas 
são levantadas nestas 
ações. Por exemplo: 
como um médico que 
não examinou o doen-
te poderia saber quan-
tos dias de afastamen-
to seria adequado?
Um médico pode in-
validar simplesmente 
a ação de um outro 
colega médico?
E o servidor doente, 
como é que fica tendo 
que muitas vezes vol-
tar ao trabalho doente, 
passando mal ou até 
mesmo machucado?
Por que o Departa-
mento não esclarece 
de uma vez por todas 
o que deveria ser feito?
Tudo isto se responde 
se os documentos en-
tregues não estiverem 
completos, pois sem o 
laudo a Lei não permi-
te que sejam aceitos. 

Portanto o Departa-
mento está agindo 
corretamente, mesmo 
se o problema de saú-
de for visível ou evi-
dente. O que podemos 
exigir sim, é o mínimo 
de lisura e educação 
no atendimento e tra-
tamento interpessoal, 
pois o servidor que se 
encontra em tal repar-
tição, já está com pro-
blemas suficientes: sua 
saúde.
Por outro lado, nós sa-
bemos que a demanda 
de serviços exigidos 
nesta repartição, tam-
bém é muito grande 
(como a maioria das 
repartições a quais to-
dos nós trabalhamos), 
talvez isto faça com 
que o atendimento 
possa ser comprome-
tido. O DTMST não 
fica fora desta grande 
demanda.
ENTÃO, O QUE FA-
ZER NESTA SITUA-
ÇÃO?
 Como fazer para que 
os dias de afastamento 
dos atestados médicos 
sejam respeitados pela 
Medicina do Traba-
lho?
Como fazer para que 
nossos direitos de tra-
balhador sejam res-
peitados e nós não te-
nhamos que trabalhar 
doentes ou incapacita-
dos momentaneamen-
te? 
Servidor. Exija o lau-
do médico no mo-
mento da consulta. Se 
o seu atestado médi-
co for maior do que 3 
dias, exija junto com 
o atestado médico, o 
laudo médico. Diga ao 
seu médico que sem o 
laudo preenchido cor-
retamente, com o CID, 
nome correto, etc., o 
atestado não terá ne-
nhuma serventia.
Veja o que diz a lei: 

 
 
 

Rua Profº. João da Matta e Luz, 84 - Centro - Barueri - SP - CEP 06401-120 - Fone: (11) 4199-8140 - sadm@barueri.sp.gov.br 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DTMST Nº 12, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018. “DISPÕE SOBRE 
NORMAS PARA O ABONO DE FALTAS POR ATESTADOS MÉDICOS. ” 

A Diretoria do Departamento Técnico de Medicina e Segurança do Trabalho, no uso das 
atribuições conferidas pelo artigo 2º, do Decreto nº 5.809, de 24 de janeiro de 2006, 

 R E S O L V E:  

Artigo 1º. Os atestados médicos e odontológicos apresentados por servidores públicos 
municipais da Administração Direta e Indireta do Município somente serão aceitos para efeito 
de abono de faltas quando apresentados ao Departamento Técnico de Medicina e Segurança 
do Trabalho (DTMST), pelo próprio servidor, até o primeiro dia útil após a data de emissão, 
independente do horário em que foi expedido. 

 §1º. Na impossibilidade do comparecimento do servidor a este setor, em virtude de internação 
ou outro motivo comprovado por meio de relatórios médicos, o atestado deverá ser entregue 
até o primeiro dia útil após a data de emissão por terceiros, independente do horário em que 
foi expedido, devendo estes serem maiores de idade e familiares de até 2º grau civil, cônjuge 
ou companheiro do servidor. 

§ 2º. As apresentações referidas nos parágrafos anteriores deverão ser feitas de 2ª a 6ª feiras, 
no DTMST, situado no prédio da Secretaria de Administração, na Rua Prof.º João da Mata e 
Luz, nº 84, Centro, Barueri, das 07:00 às 18:00 horas.  

Artigo 2º. Os atestados apresentados ao DTMST deverão ser entregues em via original e 
constar obrigatoriamente, o número do CID e/ou a denominação da patologia, data de emissão, 
indicação do prazo de afastamento e seu início, expresso em dias, recomendado pelo médico 
assistente ou dentista, bem como o carimbo e assinatura destes com número do registro no 
Conselho de Classe (CRM ou CRO) legíveis, além do endereço e telefone de contato do local 
em que o servidor passou em consulta. 

Artigo 3º. O médico do DTMST possui autonomia para solicitar, avaliar e julgar, relatório 
médico do profissional que faz o acompanhamento clínico do servidor, com apresentação de 
resultados de exames, para deferimento ou indeferimento do abono.  

§ 1º. Os atestados médicos e odontológicos de 03 (três) dias ou mais, deverão obrigatoriamente 
ser apresentados acompanhado de laudo ou relatório emitido pelo profissional que subscreveu 
o atestado, sob pena de não aceitação.  

§ 2º.  Ao médico do DTMST é reservado o direito de discordar do diagnóstico ou do prazo de 
afastamento recomendados pelo médico ou dentista que emitiu o atestado, podendo reduzi-lo 
ou aumenta-lo.  

§ 3º. Esta avaliação deve levar em conta a capacidade laborativa do servidor frente a patologia 
que o acomete, devendo ser analisado as funções exercidas, o posto de trabalho e a 
necessidade ou não de repouso para o tratamento.  

§ 4º. É obrigação do médico do DTMST não aceitar o atestado apresentado fora do prazo 
estipulado no artigo 1º, desta Instrução Normativa.  

Artigo 4º. Os atestados com prazo superior a 15 dias, consecutivas ou intercaladas, dentro do 
período de 60 (sessenta) dias, com o mesmo CID ou doenças relacionadas, serão concedidas 
ou não, após a inspeção do médico do DTMST e, conforme o caso, a partir do 16º dia, o servidor 
será encaminhado ao órgão previdenciário.  

Veja a INSTRUÇÃO NORMATIVA DTMST Nº 12 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018, completa na 
internet clicando no Google o que está acima, ou venha pessoalmente até o seu sindicato.
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Falando de Leis

Macarrão ao molho branco 
com peito de peru 

Ingredientes
    - 1/2 litro de leite integral
    - 1 lata de creme de leite
    - 1 pote de requeijão cremoso
    - 1 tablete de caldo knorr de bacon
    - 1/2 cebola
    - 1 colher de margarina
    - 400 g de macarrão tipo talharim
    - 1 brócolis pequeno
    - 1 colher de trigo
    - 200 g de queijo mussarela
    - 1 bandeja de peito de peru defumado

Modo de Preparo
    1- Em uma panela grande aqueça a água 
com 2 colheres de óleo e uma colher de sal

    2- Espere ferver e adicione a massa, quan-
do estiver no ponto de seu gosto desligue, 
escorra e reserve

   3-  Corte a cebola em pedacinhos pequenos 
e frite na margarina
    4- Adicione o tablete de bacon e dissolva-o 
na panela

    5- Acrescente o leite e mexa, quando come-
çar a ferver adicione o creme de leite e mexa 
novamente

    6- Acrescente o requeijão, sempre mexen-
do, e espere ferver

    7- Polvilhe, com uma peneira, o trigo e 
mexa até desempelotar

    8- Quando o molho estiver encorpado, 
acrescente o queijo já cortado ou ralado no 
ralador

    9- Por último, desligue o molho e acrescen-
te o peito de peru (já cortado em pequenos 
pedaços) e o brócolis (já cozido em pequenos 
pedaços)

    10- Lave o macarrão em água fria para que 
se solte e escorra

    11- Misture em uma vasilha a massa e o 
molho
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