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“ Apenas para sócios do Sindserv Barueri “ Aprenda a fazer essa delíciosa receita.

BRASIL EM CRISE E SEM RUMO!

MESTRE CUCAINSTITUTOS DE IDIOMAS 
PARCEIROS OFERECEM 
DESCONTOS NAS 
MENSALIDADES.

Nova série de diálogos divulgada  segunda-feira (12) pelo site The Intercept Brasil mostra procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba (PR) 
e São Paulo orientando movimentos de direita a pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional, de acordo com os interes-
ses políticos da Força Tarefa. PG.03

PG.05

para esquentar:
canja de galinha 

C O R R E S P O N D E N T E 
BANCÁRIO DA CAIXA 
FEDERAL É PARCEIRO 
SINDSERV !! PG.06 PG.07

Confira esta novidade!
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BRASIL EM CRISE E SEM RUMO!
NOSSA DEMOCRACIA CORRE PERIGO E É 

NOSSA OBRIGAÇÃO DE BRASILEIROS, DEFENDÊ-LO.

A procuradora Thaméa Danelon ao lado de Dallagnol: “colocava todos na barraca e metralhava kkkk”
Rovena Rosa | Agência Brasil

EDITORIAL
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Caros leitores, nun-
ca vimos uma situ-
ação tão delicada 
e perigosa como a 
atual. O desgoverno 
Bolsonaro se mostra 
totalmente perdi-
do, sem ações con-
cretas em favor do 
povo brasileiro, onde 
ele tenta, através de 
frases de efeito e re-
tóricas inaceitáveis, 
criar uma cortina de 
fumaça escondendo 
os fatos e os fato-
res da crise política, 
econômica, jurídica 
e social.
Até as abelhas es-
tão morrendo devido 
aos agrotóxicos que 
o governo liberou re-
centemente.
A “VAZA JATO” é um 
claro exemplo de 
que quem deveria 
preservar a Justiça 

Brasileira e punir os 
culpados pelos cri-
mes apontados, se 
mostrou comprome-
tida com as realida-
des dos fatos, e ago-
ra vemos o Ministro 
da Justiça Sérgio 
Moro e sua equipe 
de promotores com 
o “rabo preso” gra-
ças aos vazamentos 
que o site jornalístico 
The Intercept Brasil, 
publicou as reais in-
tenções destes.
Veja a matéria que 
segue que foi publi-
cada dia 12/08/2019, 
no site BRASIL DE 
FATO. Lembramos 
que isto são FATOS, 
por isso e mais ou-
tros absurdos como 
este, ameaçam a 
nossa democracia e 
o Brasil como conhe-
cemos:

Nova série de diálo-
gos divulgada nesta 
segunda-feira (12) 
pelo site The Intercept 
Brasil mostra procu-
radores da Operação 
Lava Jato em Curiti-
ba (PR) e São Paulo 
orientando movimen-
tos de direita a pres-
sionar o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e 
o Congresso Nacio-
nal, de acordo com os 
interesses políticos 
da Força Tarefa.
Grupos como Vem 
Pra Rua, Nas Ruas, 
Movimento Brasil Li-
vre (MBL), Instituto 
Mude e Movimento 
Brasil Melhor rece-
biam orientações so-
bre como pressionar 
ministros do supremo 
e parlamentares.
Isso aconteceu, se-
gundo o Intercept, 
em ao menos quatro 
ocasiões: na vota-
ção do projeto das 

“10 medidas contra a 
corrupção” na Câmara 
(novembro de 2016); 
na escolha do substi-
tuto de Teori Zavaski 
como relator da Lava 
Jato para acusados 
com foro privilegiado 
(janeiro/fevereiro de 
2017); na definição 
do voto do ministro 
Alexandre de Mora-
es sobre uma questão 
envolvendo prisão 
em segunda instância 
(jan/fev de 2018), que 
indiretamente provo-
caria efeitos sobre o 
caso do ex-presiden-

te Lula; e nas vésperas 
do julgamento do ha-
beas corpus do pró-
prio Lula para não ser 
preso enquanto tives-
se direito a recurso, 
em março de 2018.
De acordo com os diá-
logos divulgados pelo 
site, em várias ocasi-
ões Deltan Dallagnol, 
chefe da Lava Jato, 
usou a procurado-
ra Thaméa Danelon 
como “laranja” para 
transmitir aos movi-
mentos as orienta-
ções de como proce-
der em cada situação.

os fatos

Um dos grupos tinha 
ligação direta com o 
chefe da Lava Jato: o 
Mude, onde o procu-
rador chegou a atuar 
como diretor informal. 
O Mude – Chega de 
Corrupção foi criado 
em Curitiba para co-
letar assinaturas em 
favor das “10 medi-
das”.
Entre os organizado-
res do movimento es-
tão membros da Igreja 
Batista do Bacacheri, 
a mesma frequentada 
por Dallagnol e onde 
ele eventualmente faz 
sermões.
Num grupo de Tele-
gram criado entre o 
procurador e o pes-
soal da igreja, eles 
debatem o risco de a 
imprensa descobrir 
que o instituto seria 
na verdade uma “fa-
chada” criada pelo 

“Dr. Deltan” para “fa-
zer pressão nos de-
putados”. Dallagnol 
havia feito uma visita 
à redação da Folha 
de S.Paulo acom-
panhado de um alto 
executivo da agência 
de publicidade Opus 
Múltipla, que era 
contratada do Mude 
para a campanha das 
“10 medidas”. Os in-
tegrantes do grupo 
temiam que os jor-
nalistas ligassem os 
pontos e descobris-
sem a trama.
Isso não aconteceu 
e Dallagnol não só 
deu prosseguimen-
to ao planejado como 
ampliou o leque de 
alianças com os mo-
vimentos.
“Caros, votação será 
adiada para terça-
-feira. Agora temos 
que adotar uma es-
tratégia forte, de di-
ferentes frentes. Uma 

delas será colocar 
500 pessoas no Con-
gresso. Já alinhei isso 
com o MUDE e eles 
têm capacidade para 
fazer isso”, escreveu 
ele no grupo “Parcei-
ros 10 Medidas MPF” 
na manhã de 17 de no-
vembro de 2016.
À tarde, Thaméa 
Danelon respondeu: 
“Já acionei o VPR 
[Vem Pra Rua], nas 
Ruas, Brasil Melhor, 
Brasil Livre”.
A pressão sobre o 
Congresso não deu 
resultado. As medi-
das foram aprovadas 
sem os pontos que a 
Lava Jato considera-
va fundamentais. Mas 
a “parceria” se man-
teve e seria usada em 
outras ocasiões – a 
primeira delas dois 
meses depois, com a 
morte do ministro Te-
ori Zavaski.

fachada

Sócias e sócios do SindServ

Em vossas mãos 
mais uma edição 
da nossa Folha do 
Servidor. Jornal im-
portante que busca 
levar aos sócios do 
sindicato bem como 
a toda categoria, as-
suntos fundamentais 
para nossa formação 
e informação. De-
vemos ser, além de 
competentes, cons-
cientes daquilo que 
é importante para 
nossa capacitação. 
Pois como sempre 
afirmamos, somos a 
categoria de traba-
lhadores mais impor-
tante da sociedade, 
justamente por ga-
rantirmos a cidada-
nia de toda a popu-
lação. Nesta edição 
trouxemos algumas 
das repercussões do 
escândalo da “Vaza 
Jato”. Ações ina-
dequadas e ilegais 
tomadas pela força 
tarefa da “Lava Jato” 
que comprometeram 
toda a legalidade e 
idoneidade da Jus-
tiça aplicada neste 
caso, acompanhe a 

matéria. Nesta edi-
ção também falamos 
dos parceiros do sin-
dicato que oferecem 
tantas vantagens 
aos sócios, além de 
apresentarmos par-
ceiros novos que 
serão muito úteis a 
todos os servidores 
municipais. Confira!
Buscamos levar a 
Folha do Servidor 
em todas as repar-
tições da Prefeitura 
Municipal de Barue-
ri. Caso o sócio te-
nha dificuldades em 
pegar seu exemplar, 
ligue para o sindicato 
(4163-4050), e nos 
informe para poder-
mos adequar melhor 
nossas equipes de 
entrega dos jornais.
Estamos sempre 
melhorando nos-
sa representação e 
valorizando sempre 
mais nosso traba-
lhador. Boa leitura 
e usem dos nossos 
serviços e continuem 
colaborando com as 
melhorias do sindi-
cato.
Abraços a todos!

Eduardo Assarito
Presidente SindServ
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“Coisa de Deus”“

“

Teori era da 2 Turma do STF quan-
do o avião bimotor em que viajava 
caiu no litoral de Paraty (RJ), em 
19 de janeiro de 2017. Para o seu 
lugar, como relator da Lava Jato 
nos casos envolvendo foro pri-
vilegiado, deveria ser escolhido 
outro membro da 2� Turma. Na 
época, o colegiado era formado 
por Gilmar Mendes. Dias Toffo-
li, Ricardo Lewandowski e Marco 
Aurélio Mello.
Nenhum dos quatro era da con-
fiança dos procuradores da Lava 
Jato e a máquina de pressão co-
meçou a funcionar.
Patricia Fehrmann, cofundado-
ra do Mude, escreveu no grupo: 
“tem muita gente perguntando 
o q fazer. O VPR é um desses”. 
Dallagnol ironiza: “Não pode-
mos nos posicionar. Queimamos 
a pessoa rsrsrs”.
Na sequência, porém, o procu-
rador e seus colegas passam a 
trabalhar com duas estratégias: 

articular para que Luís Roberto 
Barroso assuma a vaga de Za-
vaski na 2� Turma e usar os mo-
vimentos para pressionar contra a 
regra de definir o relator por sor-
teio.
Em 1� de fevereiro, Dallagnol 
pediu ao Mude que comparti-
lhasse nas redes um artigo que 
atacava Mendes, Lewandowski e 
Toffoli, sugerindo ao pessoal do 
movimento que orientasse o Vem 
Pra Rua a fazer o mesmo.
“Só não me citem como origem, 
para evitar melindrar STF”, res-
saltou o procurador na mensa-
gem trocada com Patricia Fehr-
mann.
No dia seguinte, o ministro Ed-
son Fachin, que acabou cobrindo 
a vaga de Zavaski na 2� Turma, 
foi sorteado como relator. Não era 
Barroso, que seria “ótimo”, mas 
estava de bom tamanho: “Fa-
chin foi coisa de Deus”, escreveu 
Dallagnol.

“Jeito elegante de pressionar”“

“

A parceria com os movimentos 
volta a acontecer um ano depois, 
em janeiro de 2018, quando o 
ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, deveria dar seu voto so-
bre um caso envolvendo prisão 
em segunda instância. O voto de 
Moraes era indiferente (o STF já 
havia formado maioria em favor 
da prisão), mas poderia influen-
ciar em outro caso que em breve 
chegaria à corte: o de Lula.
Por isso, Dallagnol e outros pro-
curadores se apressaram em ga-
rantir que Moraes não decepcio-
nasse.
Nesse episódio, Dallagnol orien-
tou um assessor do MPF a buscar 
na internet vídeos com declara-
ções de Moraes favoráveis à pri-
são em segunda instância. De-
pois de um dia inteiro procurando 
nas redes, o assessor enfim en-

controu um vídeo com o conteúdo 
desejado, cortou, editou e enviou 
para Dallagnol, que, entusias-
mado, reagiu em maiúsculas: 
“HAHAHAAH SENSACIONAL! VC 
É DEMAIS!!!
Na sequência, pediu a Thaméa 
Danelon, braço da Lava Jato em 
São Paulo, que repassasse o ma-
terial para “VPR e outros movi-
mentos, para usarem se acharem 
bom”.
O VPR publica o vídeo e a pró-
pria Thaméa compartilha, usando 
um texto em que diz que Moraes 
“certamente vai votar pela pri-
são…não teria razão para mudar 
de opinião…”. Dallagnol aprova o 
texto: “Boa Tamis, acho que é por 
aí. É uma mensagem que deposi-
ta confiança e ao mesmo tempo 
empareda”. Depois, conclui: “Um 
jeito elegante de pressionar rs”.

“Colocava todos na barraca 
e metralhava kkkk”“

“

Em março de 2018, Dallagnol e 
Thaméa voltam à carga. Com o STF 
perto de decidir se Lula poderia ser 
preso mesmo tendo direito a um 
último recurso, os dois procurado-
res articulam um abaixo-assinado 
favorável à prisão.
“Se Vc topar, vou te pedir pra ser 
laranja em outra coisa que estou 
articulando kkkk”. Thaméa assen-
tiu e Dallagnol continuou:
“Um abaixo assinado da popula-
ção, mas isso tb não pode sair de 
nós… o Observatório vai fazer. Mas 
não comenta com ng, mesmo de-
pois. Tenho que ficar na sombra e 
aderir lá pelo segundo dia. No pri-
meiro, ia pedir pra Vc divulgar nos 

grupos. Daí o pessoal automati-
camente vai postar etc”, disse ele, 
referindo ao Observatório Social, 
outra organização sediada em 
Curitiba.
Tudo sai conforme o previsto e o 
chefe da Lava Jato volta a alertar: 
“Temos que cuidar pra não pare-
cer pressão. Se não estivéssemos 
na LJ, o tom seria outro kkkkk. Ia 
chutar o pau da barraca rs. Depois 
chutava a barraca e eles todos tb 
kkk”.
A procuradora paulista se em-
polga com a ideia: “Eu colocava 
todos na barraca e metralhava 
kkkk”.

Companheiras e 
companheiros. Es-
tamos ou não ca-
minhando para uma 

situação dramática 
onde não terá mais 
volta e se a demo-
cracia brasileira cor-

re ou não sérios ris-
cos de nos garantir 
um pais livre e justo? 

INSTITUTOS DE IDIOMAS PARCEIROS OFERECEM DESCONTOS 
NAS MENSALIDADES DOS SÓCIOS DO SINDICATO.

Os sócios do sin-
dicato perguntam 
sempre quais as no-
vidades que pode-
mos apresentar. Em 
relação as parcerias 
temos algumas novi-
dades que todos vão 
gostar e se interes-
sar bastante.
O sindicato já possui 
parcerias de muito 
sucesso no que se 
diz respeito a es-
colas de idiomas. É 
uma satisfação ver 
que servidores e fi-

MAIS PARCEIROS QUE VOCÊ VAI QUERER USAR!

SEMI JÓIAS INCRÍVEIS PARA 
VOCÊ USAR OU ATÉ REVENDER

O SINDSERV Barueri, 
também fechou uma 
parceria com a KCA 
Sem joias e Aces-
sórios, que fornece 
15% de desconto em 
todos os produtos 
da loja, para os seus 
associados e depen-
dentes mediante a 
apresentação de ho-
lerite, declaração ou 
carteira de sócio.
 A Kca Beauty, é uma 
empresa especiali-
zada em sem joias e 

acessórios para mu-
lheres e homens que 
querem produtos 
de qualidade e bom 
gosto. O maior ob-
jetivo da empresa e 
levar a você beleza, 
satisfação e quali-
dade, confira as ten-
dências e lindas co-
leções.
A empresa também 
disponibiliza uma 
forma de Renda Ex-

tra com uma exce-
lente margem de 
lucro, por meio da 
compra de produtos 
com 50% de descon-
to no alto atacado, 
para saber mais in-
formações e condi-
ções, o atendimento 
é presencial na loja 
física, nosso ende-
reço é avenida santa 
Úrsula, 35 – centro 
de Barueri.

Caso queira entrar em 
contato, seguem nos-
sos outros canais de 
atendimento:
LOJA FÍSICA BARUERI 
/ Whatsapp / Cel. (11) 9 
7538 4681
Av. Santa Ursula, 35 - 
Centro, Barueri - SP, 
CEP: 06401-220
Segunda - Sexta: 
09.00 - 19.00 / Sábado: 
09.00 - 18.00 

https://www.facebook.com/kcabeauty
https://www.instagram.com/kca_beauty/

lhos de servidores 
estão aprendendo 
algum outro idioma e 
se qualificando para 
as exigências da vida 
moderna. Muitos só-
cios e filhos dos só-
cios fazem cursos 
de idiomas há muito 
tempo aqui em Ba-
rueri e em municí-
pios vizinhos. Todos 
sabem a importância 
de estudar um novo 
idioma. Como isto é 
importante nos dias 
de globalização.

Nossos parceiros 
KNN, localizado na 
Avenida Municipal, 
239, no Jardim Sil-
veira é um antigo 
parceiro dos servi-

dores e seus filhos e 
netos. Atende crian-
ças, jovens e adultos 
e mantém ainda mui-
tas atividades extra-
curriculares que são 

um sucesso. Se você 
estuda ou já estu-
dou na KNN (antiga 
Birkmeier e Birkley 
, ex-parceiras que 
ocupavam o mesmo 

Um outro institu-
to de idiomas muito 
conhecido do sócio 
é a Wizard Idiomas. 
A Wizard Idiomas 
tem uma longa his-
tória com o Sindica-

to. Sempre participa 
dos eventos e traz 
promoções exclu-
sivas que agradam 
em cheio ao sócio e 
a sua família. Os só-
cios põem escolher 

endereço) , ou se 
pretende se matricu-
lar, ligue para: 4552-
1141 e tire suas dúvi-
das.

vários endereços 
para estudar algum 
idioma e aproveitar 
o material didático e 
suas tecnologias. Se 
interessar ligue para: 
4198-3154 unida-
de Barueri centro; 
4194-6922 unidade 
Jd. Paulista; 4191-
7481 unidade Tam-
boré e 4195-6387 
unidade Carrefour.

Agora, uma outra 
Escola de Idiomas 
nos procurou a fim 
de oferecer nova 
parceria: a CCAA 
Cursos de Inglês e 
Espanhol. A CCAA 
oferece também 
uma série de van-
tagens aos alunos 

em dois endereços: 
em Carapicuíba ligue 
para maiores infor-
mações 4184-7875 
e aqui em Barueri li-
gue 4199-0765, se 
informe melhor so-
bre os endereços, 
valores, descontos 
e tudo mais. O dife-

rencial da CCAA é um 
teste que o aluno faz 
quando termina seus 
estudos chamado 
de “TOEFL-ITP” de 
reconhecimento in-
ternacional. Além de 
ser a própria institui-
ção que organiza as 
festas de formatura 
dos alunos. A CCAA 
possui também li-
vros de textos e de 
exercícios além de 
Plataforma Digital.

Estas Instituições re-
alizam também ativi-
dades extra-classe 
onde os alunos se fa-
miliarizam com a cul-
tura dos países que 
estão aprendendo 
determinado idioma. 
Mas a melhor manei-
ra de conhecer mes-

mo as escolas de 
idiomas parceiras é 
visitar pessoalmen-
te. Mas sem dúvida 
não podemos deixar 
de adquirir mais co-
nhecimentos e qua-
lidade de vida.
Não seria maravi-
lhoso você bilíngue 

ou poliglota? É um 
sonho possível e não 
está longe da nossa 
realidade.
Servidores e familia-
res tem consciência 
disso!

Tirem  suas próprias conclusões

Fonte: www.brasildefato.com.br
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CANJA DE GALINHA

Ingredientes

0430

    1/2 kg de coxinha da asa
    1 cebola
    4 dentes de alho
    1 cenoura grande
    1 tablete de caldo de galinha
    1/2 xícara de arroz
    salsinha a gosto
    1 colher (sopa) de óleo
    1 e 1/2 litro de água fervente

1- Tempere cada pedaço de frango com 
sal a gosto.

2- Em uma panela de pressão, coloque 
o óleo, o frango, a cebola, o alho e o 
caldo de galinha.

3- Deixe fritar por alguns minutos e 
acrescente a água fervente.

4- Acrescente o arroz e a cenoura, cor-
rija o sal e tampe a panela.

5- Abaixe o fogo assim que a panela 
atingir a pressão e deixe cozinhar por 
20 minutos.

6- Finalize salpicando salsinha e sirva.

Modo de Preparo  

Servidor em foco
 AGOSTO  DE 2019 - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR | pg 06

MESTRE CUCA
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CORRESPONDENTE BANCÁRIO DA CAIXA FEDERAL
 É PARCEIRO SINDSERV !!

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Ligue nos telefones:

 11 976499647
11 4706-1613.

Ou vá pessoalmente para:

 Edifício Betatrade,
Rua Caldas Novas, 50 

 Sala 28, 2°andar
 Barueri, Centro

Cep: 06404-301. 

MATOS DINIZ ACESSORIA E CRÉDITO
CORRESPONDEN-
TE BANCÁRIO DA 
CAIXA FEDERAL É 
PARCEIRO SIND-
SERV !! MATOS DI-
NIZ ACESSORIA E 
CRÉDITO O corres-
pondente bancá-
rio da Caixa, Matos 
Diniz , estabeleceu 
uma interessante 
parceria para os só-
cios do sindicato. 
Um correspondente 
bancário, vinculado 
a Caixa Econômica 
Federal, que já tem
experiência em 

atender aos Servi-
dores Municipais de 
Barueri , principal-
mente em questões 
imobiliárias, agora 
oferece um grande 
leque de serviços e 
oportunidades. Ser-
viços como Conta 
Corrente (individu-
al e conjunta pes-
soa física e jurídica), 
Cheque Azul , Conta 
Poupança, Crédito 
Imobiliário, Imóveis 
da Caixa, Seguros 
variados,Consórcio, 
CAP Aluguel, Reno-

vações e Portabili-
dade de CRÉDITO 
CONSIGNADOS, e 
muito mais produtos 

Da Esquerda para a 
Direita - Alessandra 
Matos - Proprietária do 
CCA Matos Diniz Asses-
soria e Crédito. Paulo 
Garcia - Gerente de Ha-
bitação AG0738 Barueri. 
Gisele Gonçalves - 
Gerente Geral AG0738 
Barueri. Ana Paula 
Paschoalini - Gerente 
de Canais e Negócios SR 
Osasco. Bárbara Di-
niz - Proprietária do CCA 
Matos Diniz Assessoria e 
Crédito.

e serviços que to-
dos os funcionários 
da Prefeitura po-
dem adquirir.

“disseram”
“Pretendo beneficiar 
filho meu, sim. Se eu 
puder dar um filé mig-
non para o meu filho, 
eu dou, mas não tem 
nada a ver com o filé 
mignon essa histó-
ria aí. É aprofundar o 
relacionamento com 
a maior potência do 
mundo”.

Fico triste quando 
alguém me ofende, 
mas, com certeza, eu 
ficaria mais triste se 
fosse eu o ofensor... 
Magoar alguém é ter-
rível! - Chico Xavier

“Se o Eduardo não ti-
vesse o papai como 
presidente da Repú-
blica, ele teria a mí-
nima chance de ser 
indicado para alguma 
embaixada no plane-
ta Terra? Óbvio que 
não”. - Gustavo Be-
bianno, ex ministro 
e linha de frente de 
Bolsonaro.

“Nem em meus me-
lhores sonhos...”
Daniel Alves sobre 
sua estreia com gol 
decisivo no Mo-
rumbi na vitória do 
São Paulo contra o 
Ceará.

“É lícito afirmar que 
são prósperos os po-
vos cuja legislação se 
deve aos filósofos.” – 
Aristóteles

“Nunca despreze as 
pessoas deprimidas.
A depressão é o últi-
mo estágio da dor hu-
mana.”
Augusto Cury

Jair Bolsonaro es-
quecendo do nepo-
tismo ao indicar seu 
filho embaixador do 
Brasil nos EUA.
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