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Sócias e sócios do SindServ

Eduardo Assarito
Presidente SindServ

É com um misto de 
sentimentos que re-
tornamos com a nos-
sa Folha do Servidor 
pós Corona vírus. 
Dedicamos esta edi-
ção aos nossos ir-
mão servidores que 
passaram ao plano 
espiritual e nos dei-
xaram suas histórias 
e seus legados. Nos-
sos sinceros senti-
mentos às famílias.
Esta edição é um 

marco do esforço do 
sindicato em manter 
a sede em funciona-
mento e os nossos 
serviços ativos.
Acompanhe nos-
sos passos e vamos 
juntos no enfrenta-
mento da pandemia 
e de seus reflexos 
sociais. Na próxima 
edição teremos mais 
ações e movimenta-
ção do SindServ. Boa 
leitura.

As pessoas em geral 
tem a preocupação 
de garantir por meio 
de seguro o seu ve-
ículo, a sua casa e 
seus bens, mas es-
quecem da garan-
tia aos seus ente 
queridos. Seguro de 
vida garante a inde-
nização nos eventos 
por causa natural ou 
acidental, podendo 
resultar na invalides 
parcial ou total, e 
até mesmo no fale-
cimento da pessoa. 
Por exemplo quanto 
contratamos o se-
guro de automóvel 
queremos nos res-

guardar de um roubo 
ou furto e de outros 
perigos que pas-
samos no dia a dia. 
Da mesma maneira 
precisamos ter a ne-
cessidade de garan-
tirmos a proteção da 
nossa vida e o ampa-
ro às nossas famílias 
para o caso de vir-
mos a sofrer algum 
acidente ou doença.
Quando o esteio da 
família vem a so-
frer uma invalides 
ou a falecer, além 
do trauma de per-
der um ente querido, 
momentaneamen-
te a família pode ser 

afetada por proble-
mas financeiros, e o 
seguro de vida pode 
dar um fôlego até 
que seus membros 
possam se reestru-
turar novamente. 
Visando esta prote-
ção o SindServ tem 
uma parceria com a 
Tokio Marine Segu-
radora e a Tonette 
Corretora de Segu-
ros em oferecer a 
seus associados um 
plano de seguro de 
vida com coberturas 
especiais de Morte 
Natural e Acidental, 
invalides por aci-
dente, invalides por 

Doença, cobertu-
ra em caso de morte 
do cônjuge e filhos, 
com cobertura em 
caso de falecimen-
to por Covid-19 e 
suas consequências, 
além do mais con-
corre semanalmente 
a um sorteio de R$ 
10.000,00. Nos últi-
mos anos várias fa-
mílias de associados 
tiveram o amparo da 
indenização de mor-
te tanto natural como 
acidental. Também 
tivemos associa-
da que foi sorteada.
Saiba mais:11 4163-
4050.

Vantagens do seguro
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NOSSA! UAU!  O QUE FOI ISSO? 
PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS – COVID 19 – 

ASSOLA O MUNDO e CAI EM CHEIO ENTRE NÓS, SERVIDORES.
Antes de mais nada, 
queremos começar 
esta edição, a pri-
meira edição da Fo-
lha do  Servidor de-
pois que o Covid-19 
estremeceu as bases 
da nossa vida coti-
diana.
Começar dedicando 
esta edição a TODOS 
OS SERVIDORES 
QUE PERDERAM A 
SUA VIDA NO COM-
BATE A PANDEMIA, 
OU OS COMPA-
NHEIROS E COMPA-
NHEIRAS QUE NÃO 
RESISTIRAM À DO-
ENÇA.Lamentamos 
muitíssimo mesmo. 
Quase todos tivemos 
casos na família, ou 
na família de amigos 
e parentes. É uma 
situação desespe-
radora. Isolamento 
social, máscaras, ál-
cool em gel e muita 
notícia ruim nas rá-
dios e televisão e na 
internet.
Podemos acompa-
nhar as notícias pe-
los meios de comu-
nicação e nas Redes 
Sociais, os nossos 
amigos, colegas de 
trabalho, conhecidos 
recentes e antigos, 

Esta pandemia que pelo próprio nome já diz, arrasou o mundo todo. Atingiu pessoas em todos os 
continentes. 

indo embora de uma 
hora pra outra, mui-
tas vezes sem uma 
despedida.
Simplesmente a 
sua luz se apaga e a 
história da sua vida 
chega ao fim. Sem 
despedidas, sem 
adeus, só a frieza da 
morte e a tristeza da 
saudade!
Nossos sentimentos!
Nós, temos a obriga-
ção de honrar estas 
vidas! Compensar 
estas mortes levan-
do a importância da 
conscientização dos 
cuidados mútuos, a 
relevância dos es-
tudos científicos, da 
EDUCAÇÃO E DAS 
CIÊNCIAS em nos-
sas vidas, e princi-
palmente destacar 
a IMPORTÂNCIA 
DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS NA GA-
RANTIA DA VIDA 
DA POPULAÇÃO. É 
NOSSA OBRIGAÇÃO 
COMBATER O NE-
GACIONISMO E O 
CONSERVADORIS-
MO SOCIAL.

Juntamente com o 
vírus, outra crise nos 
atingiu em cheio: a 
crise econômica. De-
semprego, redução 
salarial, quebra de 
contratos, falência 
no comércio, peque-
nas empresas e dos 
autônomos.  Caos 
global pela falta de 
insumos, equipa-
mentos, EPI’S (pro-
teção individual), 
respiradores e até 
remédios básicos. 
Ficou nitidamente 
escancarado o cres-
cimento da fome, 

CRISE ECONÔMICA
miséria, tristeza e 
desesperança do 
povo. Uma crise que 
ainda parece lon-
ge de ser controlada 
e muito mais longe 
ainda de ser rever-
tida. Esta crise eco-
nômica mundial, foi 
muito mais evidente 
aqui no Brasil e nos 
países mais pobres. 
Nos sentimos im-
potentes e inertes 
pois não há muita 
coisa que pode ser 
feita a curto prazo 
a fim de diminuir o 
sofrimento do povo 

pobre, aquele que 
mais sofre. Muitos 
trabalhadores es-
tão desempregados 
e passando fome. O 
auxilio emergencial 
oferecido pelo go-
verno federal, que 
a princípio seria de 
apenas 200 reais e 
graças à bancada 
progressista na Câ-
mara Federal, o valor 
passou a ser de 600 
reais. Obviamente é 
muito pouco para o 
trabalhador desem-
pregado ou neces-
sitado manter sua 

família e conseguir 
pagar as suas contas 
básicas como água 
e luz. O pior é que 
a crise continua e a 
pessoa “presidente” 

do Brasil já disse que 
vai continuar com 
o repasse reduzido 
(ainda não divulgou 
o valor) do auxílio 
emergencial depois 

de outubro. O Con-
gresso Nacional já 
acena a reação para 
estender o benefício 
até o fim do ano, no 
mínimo.
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Crise Emocional
A pandemia da co-
vid-19, doença 
causada pelo novo 
coronavírus, tem 
provocado sérios 
impactos na eco-
nomia, na saúde e 
modificado os há-
bitos da população 
em diversos países. 
O coronavírus ainda 
não possui vacina ou 
medicamento, e go-

vernos e cientistas 
estão numa corrida 
para decifrar e con-
ter a propagação do 
vírus que já atingiu 
159 países. Conse-
quências como mor-
tes, fechamento das 
fronteiras, a quaren-
tena e o reforço pelo 
distanciamento so-
cial podem nos fa-
zer sentir ainda mais 

medo, sobrecar-
regados e desam-
parados. Embora a 
ameaça seja real, o 
pânico e as emoções 
à flor da pele deixam 
a situação ainda pior. 
Confira algumas 
ações que você pode 
adotar para desen-
volver seu contro-
le emocional neste 
momento difícil:

Manter-nos apre-
ensivos e negar a 
situação só piora as 
coisas. Divulgar nos-
sos sentimentos nos 
ajuda a gerenciá-los, 
pois falar em voz alta 

diminui seu impac-
to sobre nós. Essa 
atitude também nos 
ajuda a nos conectar 
a compartilhar com 
outras pessoas que 
estão se sentindo 

NOMEIE SUAS EMOÇÕES

da mesma maneira. 
Isso normaliza nos-
sos sentimentos e 
nos ajuda a ter mais 
apoio.

Sim, os sentimen-
tos das crianças são 
reais e, como adul-
tos, podemos aju-
dar respeitando-os. 
Enquanto estamos 
lutando com nossas 
emoções, também 

APOIE AS CRIANÇAS EM SUAS EMOÇÕES

precisamos ajudar 
a gerenciar as de-
las. Não precisamos 
compartilhar tudo, 
mas se as crianças 
sentirem que temos 
medo de nos ex-
pressar, isso pode 

aumentar o nível de 
ansiedade dos pe-
quenos. Neste mo-
mento, precisamos 
ser autênticos e ge-
renciar nossas pró-
prias emoções. 

Durante os tempos 
de crise, notícias fal-
sas e boatos podem 
provocar ainda mais 

RECEBA NOTÍCIAS E ATUALIZAÇÕES 
DE FONTES CONFIÁVEIS

estresse e medo 
desnecessários. Ao 
aceitar apenas infor-
mações de especia-

listas e médicos, po-
demos fazer a nossa 
parte para conter o 
pânico. 

Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2020/03/5-atitudes-pa-
ra-manter-inteligencia-emocional-durante-pandemia-de-coronavirus.html

Enquanto pessoas 
infectadas estão de 
quarentena, muitos 
de nós terão dis-
tanciamento social 
e ficarão sozinhos 
mais do que esta-
mos acostumados. 
Esse é um bom mo-
mento para conver-

FAÇA USO CRIATIVO DO SEU TEMPO NO ISOLAMENTO

sar com parentes e 
aquele amigo com 
quem você não con-
versa há muito tem-
po. E-mail, texto ou, 
melhor ainda, ligar e 
ouvir a voz das pes-
soas. Isso ajuda a 
quebrar a sensação 
de isolamento e de 

estar sozinho. Outras 
atividades, como ler 
um livro, escrever ou 
aprender um idioma 
podem ajudar. Além 
disso, considere a 
meditação para libe-
rar a tensão. Nosso 
sistema imunológico 
agradece.

Nem tudo está no 
nosso controle, mas 
existem coisas que 
podemos fazer para 
aliviar riscos desne-
cessários. Converse 

FOCO NO QUE VOCÊ PODE CONTROLAR

com pessoas pró-
ximas e veja o que 
você pode fazer para 
ajudar. Ideias sim-
ples, como ajudar 
nas compras, dimi-

nuem o número de 
pessoas que preci-
sam ser expostas. Ao 
fazer isso, você tam-
bém fortalece suas 
conexões.

FAÇA UMA

AULA
DEMONSTRATIVA
AULAAULAAULAAULAAULAAULAAULAAULAAULAAULAAULAAULA
DEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVADEMONSTRATIVA

169,00*

169169169169169169,00,00,00*
CURSOS A PARTIR DE

DOMINE UM

NOVO
IDIOMA!

MATRICULE-SE JÁ!

Promoção válida 
até 30/08.

Barueri centro:  ( 11)  4198-3154
Jd. Paulista:  ( 11)  4194-6922
Carrefour:  ( 11)  4195-6387
Tamboré:  ( 11)  4191-7481

TELEFONES:
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Crise moral
Agora, o assunto é 
outro: a crise moral 
dos governos que 
são incapazes de 
sentir as reais neces-
sidades da popula-
ção.Sentimos o Brasil 
totalmente abando-
nado ao relento. Não 
temos uma liderança 
nacional. Não temos 
nem Ministro da Saú-
de há muitos meses e 
em plena pandemia 
tivemos dois minis-
tros médicos demi-
tidos por incompa-
tibilidade política 
com o “presidente”. 
Temos um ministro 
interino e o pior de 
tudo: um militar que 
não entende nada 
de medicina e muito 
menos de saúde pú-
blica.Não temos uma 
política controlada e 
direcionada no sen-
tido de atender as 
necessidades prin-
cipalmente do povo 

pobre. Várias e vá-
rias pesquisas feitas 
no Brasil e no mundo 
indicam que são os 
mais pobres os mais 
atingidos pelo vírus 
covi-19. Veja na in-
ternet tais pesquisas. 
Já que estão sendo 
assuntos constantes 
na mídia. Ao tomar-
mos conhecimento 
deste fato, e obser-
vando atentamente 
as medidas gover-
namentais, princi-
palmente do governo 
federal e do governo 
estadual, percebe-
mos que as medi-
das que estão sendo 
tomadas são total-
mente inadequadas 
e ineficientes. Prova 
disso são os números 
assustadores e de-
sanimadores dos al-
tíssimos números de 
contágios e de mor-
tes no Brasil, mais de 
mil mortes por dia, 

na média, é inadmis-
sível, não podemos 
nos calar perante as 
mortes dos nossos 
amigos, familiares, 
colegas de trabalho, 
pessoas que ama-
mos. Não podemos 
aceitar este descaso! 
Além disso, o “presi-
dente” repete várias 
vezes o seu descaso 
para com a pande-
mia e as dores do seu 
povo. Um homem 
deste é patriota? É 
papel do presiden-
te falar:” e daí? Você 
quer que eu faça o 
que?” quando sou-
be do alto números 
de brasileiros e bra-
sileiras morrendo e 
sofrendo? Quería-
mos que ele agisse 
como um verdadeiro 
presidente. Por isso 
quando escrevemos 
“presidente” entre 
aspas, é porque ele 
não tem atitude de 

um estadista que re-
presentaria a vonta-
de e o bem estar do 
seu povo. Então, é 
muito difícil aceitar 
uma pessoa destas 
comandando o nos-
so país. Não foi para 
isso que ele foi elei-
to! Sem falar do des-
monte que ele fez nas 
Agências de Vigilân-
cia Sanitária (ANVI-
SA), Institutos Fe-
derais de Pesquisas, 
Universidades Fede-

rais, etc.  Demissões 
de técnicos especia-
listas que tem res-
peito em todo meio 
acadêmico/cientista 
brasileiro sem moti-
vos claros. Militares 
ou pessoas desquali-
ficadas tentam assu-
mir tais responsabili-
dades sem nenhuma 
competência e sem 
sucesso. Por isso 
nada dá certo no 
combate à pandemia. 
No Estado de São 

Paulo somos o es-
tado com maior nú-
meros de contágios 
e mortes no Brasil. 
Consequentemente 
do mundo. E o nosso 
“governador” (entre 
aspas pelo mesmo 
motivo), ainda pensa 
no retorno presencial 
das aulas nas escolas 
paulistas, atendendo 
a pressão dos donos 
das escolas particu-
lares.

EM BARUERI
Barueri é um dos 
municípios paulistas 
mais atingidos pela 
covid-19. O núme-
ro de mortes e con-
tágios é bem alto e 
assustador. Barueri 
tem a vantagem de 
ser um município 
rico e que possui um 
invejável sistema 
de saúde disponí-
vel para a população 
da cidade, apesar 
de atender alta de-
manda de casos im-
portados de outros 
municípios.  Outra 
vantagem é que o 
prefeito da cidade, 
sempre foi morador 
de Barueri e se mos-
tra muito preocupado 
com o atendimento 
da saúde pública da 
cidade. Obviamente, 
tem suas falhas, mas 
em comparação com 
outros municípios a 
diferença de infra-
estrutura é grande , 
muito grande mes-
mo. Uma falha que 

podemos apontar foi 
com o relaxamento 
da cidade em rela-
ção ao distancia-
mento social. Quem 
anda pelas ruas da 
cidade, pelo centro, 
comércios, terminais 
de transporte públi-
co, etc, percebe que 
aqui não teve pan-
demia. Tudo normal, 
a única diferença é 
a clara evidência do 
uso de máscaras pe-
las pessoas nas ruas.
Segundo o prefeito 
Furlan, em postagem 
em suas mídias so-
ciais, isto se deve ao 
declínio do número 
de mortes e contá-
gios e o número de 
vacância nos leitos 
de atendimento da 
covid-19. Mas será 
que isso é o suficien-
te para trazer mais 
segurança e relaxar 
as restrições?

COMO O SINDICATO
ESTÁ AGINDO

Claro que sofremos 
muito com a pan-
demia também, não 
poderia ser diferen-
te.Tivemos colabo-
radores infectados, 
familiares, diretores, 
dependentes além 
de muitos sócios.
Mesmo assim, a sede 
ficou 100% parada 
apenas no começo 
da quarentena por 
duas semanas em 
abril. Depois disso, 
pela nossa respon-
sabilidade em exigir 
do poder público as 
melhores condições 
de trabalho possí-

veis aos servidores 
de Barueri, preci-
samos repensar os 
atendimentos pre-
senciais e o funcio-
namento da sede 
social. As comis-
sões que nos procu-
ram são atendidas 
em reuniões online. 
O pessoal da saú-
de exige uma aten-
ção especial, pelas 
características das 
suas funções. Como 
sabemos no início 
da pandemia a maior 
preocupação foi a 
questão dos itens 
do Equipamento de 

Proteção Individual 
– EPI’S – que esta-
vam em falta prati-
camente no mundo 
todo. Tivemos tam-
bém preocupações 
nas alterações em 
escalas de pessoal. 
Mudanças de horá-
rios e plantões cau-
sados pela falta de 
funcionários que es-
tavam – ou ainda es-
tão – afastados por 
atestados médicos. 
Sentimos e chora-
mos até hoje a falta 
dos amigos e ami-
gas que se foram, de 
repente. Ainda não 
tivemos acesso aos 
nomes dos nossos 
heróis que se foram, 
mas sabemos que 
são muitos, dignos 
trabalhadores que 
deixaram sua famí-
lia ao exercerem e 
dedicarem a própria 
vida à sua função em 
atender a população. 
Profissionais da 
saúde, médicos, en-
fermeiros, técnicos e 
auxiliares, motoris-
tas de ambulância, 

atendentes, pessoal 
de laboratório, far-
mácia, servidores do 
serviço funerário da 
prefeitura e outras 
categorias que cum-
priram e honraram 
sua vida. O Sindicato 
protocolou um Ofí-
cio (042489/2020), 
solicitando escla-
recimentos da Ad-
ministração sobre o 
retorno presencial 
das aulas em nosso 
município, que seria 
previamente anun-
ciada para começar 
em setembro, de-
pois adiaram o re-
torno para agosto. 
Entretanto, o mais 
provável é que não 
volta mais este ano, 
as aulas presenciais.
Sabemos da luta e 
do empenho DOS 
PROFESSORES E 
DO PESSOAL DA 
EDUCAÇÃO. Orga-
nizar as aulas online, 
aplicar o conteúdo 
adaptado, resga-
tar aqueles alunos 
que não consegui-
ram acesso online, 
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preparar aulas de 
reforço e se atuali-
zarem sobre as no-
vas demandas cau-
sadas pela covid-19 
no aspecto sócio/
pedagógico. Para 
os educadores e 
aqueles professores 
preocupados e en-
gajados nesta ques-
tão social que vai se 
agravar com a defa-
sagem da qualidade 
dos estudos. Como 
devem agir para que 
a diferença pedagó-

gica não se torne um 
fator que prejudique 
alunos das escolas 
públicas em relação 
aos da escola par-
ticular? O que de-
vem fazer e como se 
preparar para o real 
retorno às aulas pre-
senciais seja ela lá 
quando for? Estas e 
outras questões se-
rão discutidas num 
momento mais opor-
tuno. SINDSERV IN-
TEGRA COMISSÃO 
QUE VAI DEBATER 

SOBRE AS DIRETRI-
ZES DO RETORNO 
Sindicato indicou o 
Professor Juca Lima 
e a Advogada Dra. 
Andréia Dourado 
para integrarem Co-
missão Mista que vão 
definir as diretrizes 
para um possível re-
torno das aulas pre-
senciais. Nosso foco 
será obviamente a 
questão da segu-
rança e garantia da 
saúde e da vida dos 
profissionais envol-

vidos neste possível 
retorno. Sem perder 
de vista a preocupa-
ção com os cuidados 
também para com os 
estudantes do nos-
so município e das 
famílias correndo o 
risco de disseminar 
ainda mais o vírus. 
Na próxima edição 
da Folha do Servi-
dor, traremos mais 
detalhes sobre estas 
e outras ações que 
o sindicato está to-
mando.

SINDICATO ESTÁ DE PORTAS ABERTAS
Com muita calma e 
cuidado estamos de 
portas abertas aos 
nossos sócios e de-
pendentes e para 
toda a categoria de 
servidores munici-
pais. ATENDIMENTO 
DENTISTAS : As con-
sultas estão sendo 
realizadas. Só será 
feito o atendimento 

(seja qual for a es-
pecialidade), com 
agendamento de dia 
e hora. A sala está 
com acesso contro-
lado. O uso de más-
caras e álcool em gel 
é obrigatório por to-
dos. ADVOGADAS E 
PSICÓLOGA: Tam-
bém estão sendo fei-
tos. E também com o 

mesmo esquema de 
agendamento prévio 
das consultas. OU-
TROS SERVIÇOS: 
Como Seguradora 
Tonette, Banco Alfa, 
Planos de Saúde In-
terSaúde, tratamen-
to de beleza e esté-
tica Sandra Aleixo, 
a os atendimentos 
administrativos co-

muns do sindicato, 
também estão sen-
do feitos, mas NÃO é 
necessário agenda-
mento, porém a sala 
tem acesso contro-
lado e o uso de más-
caras e álcool em gel 
é obrigatório. Qual-
quer dúvida, ligue 
4163-4050 e fale 
com o seu sindicato!
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