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Servidor em Foco

Esta é a nossa primeira edição da Revista do Servidor do ano. Estamos 
apresentando aos leitores e leitoras da nossa revista, uma nova  propos-
ta. Novos artigos, nova diagramação e novas atitudes. A revista procura 
tornar-se cada vez mais um instrumento de informação, um veículo de 
comunicação entre o Sindicato e os associados e uma fonte de cultura e 
conhecimento para a sociedade.
A nossa nova coluna “Mens Sana”, por exemplo, trará  todos os meses, 
interessantes artigos escritos por especialistas em saúde e equilíbrio men-
tal, pois sabemos que os Servidores Públicos sofrem alto grau de estresse, 
além de desgaste físico e mental.
Temos um compromisso com a “Sustentabilidade”, e você poderá saber 
se ajuda ou atrapalha o Planeta Terra em  suas atitudes corriqueiras.
O nosso Destaque, será a volta às aulas em nossa cidade e a preocupação 
com a segurança de nossos estudantes. Milhares de alunos estão voltando 
e com eles seus Professores e Professoras, como a Professora Aparecida 
Marisa, nossa Prata da Casa desta edição. 
Que este ano nos seja maravilhoso, cheio de conquistas e realizações e 
avanços para nossa Categoria e para nosso povo.
Esperamos que apreciem a nossa nova Revista do Servidor
Boa leitura! 

Eduardo Assarito
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Este Ano Promete!
2010 O Ano da Odisséia

Nós trabalhadores estamos confi-
antes neste ano que se inicia.
A Diretoria  do SINDSERV tem 
um ano cheio pela frente. Em 2010 
os novos rumos que a economia 
mundial apontam, nos levam o 
olhar para um lugar que nunca vi-
mos: SUSTENTABILIDADE.
Mas o que é Sustentabilidade?
É um conceito sistêmico, relaciona-
do com a continuidade dos aspectos 
econômicos, sociais, culturais e am-
bientais da sociedade humana.
Propõe-se a ser um meio de 
configurar a civilização e atividade 
humanas, de tal forma que a 
sociedade, os seus membros e as 
suas economias possam preencher 
as suas necessidades e expressar o 
seu maior potencial no presente, 
e ao mesmo tempo preservar a 
biodiversidade e os ecossistemas 
naturais, planejando e agindo de 
forma a atingir pró-eficiência na 
manutenção indefinida desses ideais.
A sustentabilidade abrange vários 
níveis de organização, desde a vizinhan-
ça local até o planeta inteiro.
Para um empreendimento humano 
ser sustentável, tem de ter em vista 
4 requisitos básicos. 
Esse empreendimento tem de ser:
ecologicamente correto; economi-
camente viável; socialmente justo; e
culturalmente aceito.
Ser SUSTENTÁVEL, portanto re-
quer uma ação individual, ou seja, 

Sindical I

aquilo que você faz sozinho, acom-
panhado com uma ação coletiva, aquilo 
que muita gente faz junto, por exem-
plo: governos, empresas,  organiza-
ções não governamentais, e sindica-
tos. E é ai que entra o SINDSERV.
Em 2010, nós os diretores do Sindi-
cato, temos o compromisso com a 
sustentabilidade. Ou seja, vamos lutar 
sempre mais e mais para que os interesses 
da categoria sejam preenchidos ple-
namente, globalmente.

am diretamente em nosso cotidiano: 
vencimentos, benefícios e atuações 
laborativas, entre outras. Vamos co-
brar dos vereadores uma atuação 
mais próxima.
A nossa revista já começa repagi-
nada. Com nova diagramação, está 
ainda mais bonita! Novos conteúdos 
que levam as mais variadas informa-
ções úteis e necessárias para nossos 
exigentes leitores. Os textos serão 
mais aprofundados e reflexivos, pois 
a exigência de nossos leitores é muito 
alta,  já que somos pessoas em sinto-
nia com o mundo.  
Estaremos elaborando um sistema de 
seleção do lixo produzido em nossa 
sede. Será separado o lixo seco (re-
ciclável) do lixo úmido (orgânico), 
e estes terão um destino adequado 
sugerido pelos ambientalistas. Além 
disso, estaremos mais atentos com o 
consumo de água e luz de nossa sede.
A nossa agenda de reuniões e en-
contros será cada vez mais agitada 
e atualizada,  já temos uma reunião 
muito importantes com as Câmaras 
Temáticas de Educação e Segurança 
Pública e palestra sobre Terceirização 
na área de saúde com a presença do 
professor da USP e ex-membro da 
OIT Luis Lesse, que será realizada no 
auditório do Jornal Diário da Região, 
em Osasco, e é claro, todos sabere-
mos o que foi discutido e as decisões 
tomadas no encontro.*

Em 2010, 
o Sindserv tem um 

compromisso com a 
Sustentabilide 

Precisamos melhorar a comunicação 
com os nossos associados e com a 
categoria em geral.
Neste ano, novos meios de comuni-
cação serão desenvolvidos, pois nos-
sos associados e nossa categoria pre-
cisam de um sindicato mais atuante e 
próximo às necessidades e expectati-
vas coletivas.
Outra atuação em que estaremos 
melhorando será nossa vigilância na 
Câmara Municipal, pois muitas das 
decisões por lá tomadas, influenci-
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Câmara da Federação
Discute Educação e Segurança Pública

Os membros das Câmaras Temáticas 
de Educação e Segurança Pública da 
Federação dos Sindicatos dos Servi-
dores Públicos Municipais do Estado 
de São Paulo – Fesspmesp, voltaram 
a se reunir na cidade de Cosmópolis 
- SP, no dia 13 de janeiro, no Plenário 
da Câmara Municipal a partir das 9 
horas, a Câmara Temática de Segu-
rança Pública está trabalhando para 
a realização de um seminário estadu-
al, no qual o tema principal será a 
aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 534/02), que dis-
põe sobre o poder de polícia para as 
guardas. “A PEC já foi aprovada pelo 
Senado, falta agora à aprovação dos 
deputados. Precisamos fazer pressão 
a fim de que a aprovação ocorra o 
mais rápido possível”, disse o presi-
dente da Câmara Cláudio Onofre do 
Sindicato de Amparo.

No seminário, a Federação vai sugerir 
a criação de um estatuto regionalizado 
para as guardas e também a transfor-
mação delas em autarquias. Os direitos 
e deveres dos GCMS e a municipaliza-
ção da Segurança Pública serão outros 
pontos a serem discutidos no semi-

nário, ainda sem data definida. A in-
tenção da Federação é fazer deste ato 
um preparatório para o 1º Congresso 
Nacional dos Guardas Municipais.

Sindical II
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PEC 534/02 que 
prevê Poder de Polícia 

para Guardas já foi 
aprovada pelo Senado

A Câmara de Educação está dis-
cutindo a participação dos Sindi-
catos e Federação na elaboração 
do novo modelo educacional para 
o País (Conferência Nacional da 
Educação - Conae 2010). 
No último encontro foram discutidas 
questões referentes aos seis eixos da 
Conferência:
1) Papel do Estado na garantia do 
direito à Educação de qualidade  or-
ganização e regulamentação da Edu-
cação Nacional; 2) Qualidade da 
educação, gestão democrática e aval-
iação; 3) Democratização do acesso 
e permanência e sucesso escolar; 
4) Formação e valorização dos pro-
fissionais da educação; 5) Financia-
mento da educação e controle social; 
6) Justiça social, educação e trabalho 
- inclusão, diversidade e igualdade. *

Demutran, Defesa Civil e Guarda Municipal
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Alô Câmara

Já na primeira sessão ordinária do ano os 
parlamentares já anunciam a prioridade: 
dar continuidade ao trabalho de desen-
volvimento sócio-econômico de Barueri.
Na terça-feira, 2 de fevereiro, a partir das 
9h30, os vereadores de Barueri voltam a se 
reunir no plenário da Câmara Municipal. 
Será a primeira sessão ordinária de 2010. 
Para o presidente Toninho Furlan 
(PMDB), este ano o trabalho visa 
complementar o objetivo do Legis-
lativo barueriense de implementar 
ações voltadas ao desenvolvimento 
sócio-econômico da cidade.
“Nosso objetivo é estar cada vez mais 
próximo da população para conhecer de 
perto as suas necessidades. Para isso, va 
mos manter o nosso compromisso de 
trabalhar em unidade com o Poder Ex-
ecutivo para prosseguir com o progresso 
de Barueri”, destacou Toninho Furlan. 
Ano passado, mais de 1900 proposituras 
tramitaram no plenário, entre 158 Proje-
tos de Lei, 20 Projetos de Lei Comple-
mentar, oito Projetos de Resolução, três 
Projetos de Decreto Legislativo, 1533 In-

dicações, 198 Requerimentos e 17 Moções. 
“Espero que seja um ano ainda mais 
próspero, com muitas realizações. Vou 
trabalhar para que a cidade continue se 
desenvolvendo com a mesma rapidez e 
que muitas obras sejam realizadas”, ga-
rante Josué Pereira de Lima, o Jô (PTB).

Trabalho em conjunto
Para o vereador Eduardo Augusto Co-
rona Gatti (PSB), “o objetivo também 
é manter o sistema de unidade, na qual 
o Poder Legislativo atue sempre em 
fusão com o Executivo pelo cidadão 
e pelo desenvolvimento municipal em 
todos os seus segmentos”, enfatizou.
Concorda com essa perspectiva Sérgio 
Baganha (DEM), que também exaltou a 
importância de se cumprir o que foi anun-
ciado no início deste mandato. “Barueri é 
uma cidade que não para de crescer e, por 
isso, o intuito é investir cada vez mais em 
infraestrutura, saúde e educação”.
E as áreas de saúde e educação tam-
bém são a prioridade de José de Melo 
(DEM), que destaca esses segmentos 

como os mais importantes para con-
solidar o desenvolvimento de Barueri. 
“Esse é o meu objetivo: trabalhar 
sempre pela população e para oferecer 
qualidade nos serviços de saúde e 
educação, base de uma cidade desen-
volvimentista”, ponderou. 
Jânio Gonçalves (PMDB), acredita na con-
solidação de um trabalho social e sério. “De-
sejo que 2010 seja um ano de trabalho con-
tínuo em prol dos menos favorecidos. Que 
os trabalhos sejam feitos com dignidade, 

Vereadores de Barueri anunciam
perspectivas para 2010
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 O intuito é investir 
cada vez mais em 

infraestrutura, saúde
e educação

sinceridade e amor, tudo pelo povo”, afirma.
O vereador José Francisco de Lima, o Zé 
Baiano (PMDB), também apontou suas 
perspectivas: “Vamos trabalhar junto 
com o prefeito Rubens Furlan [PMDB] 
para que a cidade de Barueri continue 
crescendo e se destacando no Brasil”, as-
sinalou.

Ano eleitoral
Jô ainda lembra que as expectativas 
também versam sobre as eleições 
federais. Ele considera importante que 
candidatos da cidade sejam eleitos para 
que a população tenha representantes na 
Câmara dos Deputados
Para Chico Vilela (PTB), é importante que 
este ano seja tão produtivo quanto o passa-
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do e, para isso, os parlamentares precisam 
saber dividir as suas responsabilidades. 
“Vamos encarar um ano cheio de 
compromissos políticos e temos que 
nos empenhar para eleger os candi-
datos da cidade para estarmos bem 
representados no cenário político 
nacional. Espero que todas as metas 
sejam alcançadas”, finalizou. 

Novos experientes
Os vereadores que estão em sua 
primeira legislatura assinalam que 2010 
tende a ser mais expressivo. Segundo 
Carlinhos do Açougue (DEM): “va-
mos acelerar o passo, trabalhar mais, 
com mais qualidade e aumentar o número 
de projetos. Eu espero que haja ainda mais 
união, para que o trabalho saia perfeito”.
Zetti Bombeirinho (PSB) também se 
classificou ansioso para recomeçar as 
sessões ordinárias. “Estou empolga-
do para o retorno, quero colocar em 
prática o que aprendi no ano que pas-
sou. Pretendo melhorar meu trabalho 
e apresentar novos projetos.”
Miguel de Lima (PDT), que também 
assumiu uma cadeira da Casa de Leis 
barueriense em 2009, destacou ainda 
que o ritmo das sessões devem con-
tinuar aceleradas.   “Espero que as 
sessões sejam ainda mais proveitosas, 
objetivas e que tratem de assuntos 
relacionados à Câmara Municipal e à 
cidade de Barueri”, diz. 
Uma das prioridades anunciadas por 
Luiz Carlos de Souza, o Luizinho 
(PSB), é a promoção de atividades 
voltadas à conscientização dos estu-
dantes de Barueri. Para o parlamentar, 
“é importante estabelecer projetos 
que envolvam jovens, famílias e a co-
munidade em ações que enfoquem o 
resgate da cidadania e dos valores fa-
miliares”, apontou. 
Melhorar ainda mais as condições 
de vida do barueriense é o intuito do 
“Mandato Popular”, como classifica 
o Professor Agnério (PT). “É um ano 
de grandes melhorias no Brasil e lutarei 
para que seja também em Barueri. Con-

vidamos os cidadãos para conquistar e 
fazer valer os seus direitos”, realçou.  
Fechando a sessão das expectativas 
dos novos e já experientes parlamen-
tares, Antonio Carlos Marques (PDT),  
acredita que, juntamente com o apoio 
de sua equipe, “vai trabalhar com muita 
dedicação e doação”. 
Selos de excelência
A Câmara Municipal de Barueri tam-
bém tem sido exemplo para adminis-
trações públicas de todo o Brasil. É 
a primeira a receber a certificação de 
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 
9001, e a pioneira ao conquistar o selo 

Autoridades 
celebram 5 anos 
do Ganha Tempo

Os vereadores Jô, Miguel de Lima 
e Carlinhos do Açougue presti-
giaram café da manhã que reuniu 
funcionários do órgão e autori-
dades da região.
Na manhã de sexta-feira, 29, o Ganha 
Tempo de Barueri comemorou an-
tecipadamente cinco anos de fun-
cionamento – completados em 31 
de janeiro. 
Para marcar a data, um café da 
manhã reuniu autoridades munici-
pais, entre elas o prefeito Rubens 
Furlan (PMDB) e os vereadores 
da Câmara Municipal de Barueri, 
Josué Pereira Silva, o Jô (PTB), 
Miguel de Lima (PDT) e Sebastião 
Carlos do Nascimento, o Carlinhos 
do Açougue (DEM) e o presidente 
do SindServ Eduardo Assarito.
Representando o Legislativo, o 
vice-presidente Jô valeu-se da pala-
vra e parabenizou os funcionários 
pelo bom atendimento que ofere-
cem à população. O vereador tam-
bém citou a importância do Ganha 
Tempo para os moradores de Ba-
rueri e para as cidades vizinhas.
Jô terminou seu discurso agra-
decendo ao prefeito Rubens Furlan 
pelo empenho em transformar a 
cidade de Barueri na melhor cidade 
do Estado de São Paulo.*
Fotos: Thiago Wagner
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Vamos acelerar o 
passo, trabalhar mais, 
com mais qualidade 

e aumentar o número 
de projetos. Eu espero 

que haja ainda mais 
união, para que o 

trabalho saia perfeito

de Responsabilidade Social SA 8000.
Autoridades de todo o país têm vis-
itado as instalações do prédio para 
conhecer de maneira mais efetiva a 
infraestrutura barueriense. Ano pas-
sado, a Casa de Leis recebeu a recer-
tificação ISO 9001:2008. 
Este ano, uma das principais metas é con-
quistar o selo ISO 14000, que estabelece 
as diretrizes para a gestão ambiental                                                                                                
dentro de empresas privadas e públi-
cas. O objetivo é diminuir o impacto 
ao meio ambiente.*

Serviço:
Câmara Municipal de Barueri
Alameda Wagih Salles Nemer, 200,
Centro Comercial Barueri
Sessões Ordinárias às terças-feiras, 
a partir das 9h30
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Erro Médico
Mais Processos na Justiça

Infelizmente tem-se veiculado com 
freqüência na imprensa, a ocorrên-
cia de mortes e sequelas ocasionadas 
por erros médicos. Muitos destes 
noticiários dão conta de que as víti-
mas tem sido, em sua grande maio-
ria, mulheres que procuram por 
cirurgias plásticas e, geralmente 
na busca por preços e condições 
facilitadas de pagamento, acabam 
por submeter-se a serviço de pro-
fissionais inexperientes e que não 
atuam na área, sendo que o preço 
final é extremamente alto.
Nos últimos anos, o número de pro-
cessos envolvendo erro médico em 
geral (não somente aqueles advindos 
de cirurgias plásticas) que chegaram 

ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
aumentou 200%. Enquanto em 2002 
foram 120 processos, em 2008, segun-
do dados do STJ até outubro/2008,  
já eram 360 novos processos por esse 
motivo, a maioria recursos questionan-
do a responsabilidade civil do médico. 
Para essas causas, a Justiça tem sido o 
melhor caminho para tentar amenizar 
o problema. O STJ tem assegurado a 
pacientes lesados por erros médicos 
três tipos de indenização: danos ma-
teriais (gastos e prejuízos financeiros), 
danos morais (trauma e dor moral a 
que foi submetido) e danos estéticos 
(causados à sua aparência).
Também influencia na indenização o 
tipo de erro médico, que pode ser im-

perícia (médico que atua fora de sua 
especialidade), negligência (não realizar 
de forma correta os procedimentos) e 
imprudência (realizar procedimentos 

Falando de leis

Aproveitamos este 
espaço para informar 

que a Lei Complementar 
n°  238, de 19 de 

Novembro de 2009,  
reformulou o Estatuto 

dos Servidores Públicos 
de Barueri. 
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sem respaldo científico ou esclarecer o 
paciente dos riscos).
  
Relação de consumo 
Mas para recorrer à Justiça, o paciente 
deve conhecer seus direitos e o pro-
cedimento para fazer isso. O Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) diz 
que, ao procurar um médico, forma-se 
um vínculo contratual entre ele e o pa-
ciente. No caso de erro médico, além 
do médico responsável pelo procedi-
mento, o hospital (ou clínica médica) 
e até o plano de saúde também podem 
responder pelo caso.
No caso do profissional, o Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) 
presume que a responsabilidade é 
subjetiva e cabe ao paciente provar a 
culpa - para isso é importante ter tes-
temunhas e documentos como pron-

médico é exigido, pela Lei Civil e o Có-
digo de Ética, que atue com  perícia, 
diligência, prudência, com esforço e 
técnica nos limites de sua ciência, não 
sendo vinculado ao resultado. 
Lembremos ainda que especialmente 
nos casos de cirurgias plásticas, não 
devemos esquecer que se tratam acima 
de tudo de cirurgias, com os riscos 
inerentes a estes procedimentos.
Concluindo temos que a responsabi-
lidade civil dos médicos repousa na 
culpa, sendo indispensável que se 
demonstre o nexo de causalidade en-
tre o fato ilícito imputado ao médico 
e/ou hospital, e o dano ou prejuízo 
imposto ao paciente. Portanto, sem 
que haja a prova eficaz da culpa do 
médico não há que se falar em respon-
sabilidade civil.

mulheres que procuram 
por cirurgias plásticas 
e, geralmente na busca 
por preços e condições 

facilitadas de pagamento

tuário médico, exames e 
provas periciais. Apesar 
disso, quando o paciente 
escolhe o médico no guia 
do plano de saúde (ou 
por meio de hospital), 
cabe à empresa com-
provar que não cometeu 
o dano. Mas é bom lem-
brar que o prazo máximo 
para acionar a Justiça  é de 
cinco anos, conforme esta-
belece o CDC. 
Porém uma ressalva é ne-
cessária, lembremos que os 
contratos firmados entre pa-
ciente/médico, não se trata 
de contrato de prestação de 
serviços de resultados, pois ao 

Enquanto em 2002 
foram 120 processos, em 
2008, segundo dados do 
STJ até outubro/2008,  

já eram 360 novos 
processos

Se você precisa de um serviço médi-
co, peça informações aos seus ami-
gos e parentes, um profissional in-
dicado é sempre melhor, traz maior 
confiança, que é a palavra chave nesta 
relação. 

Andréia M. Dourado
Departamento Jurídico SindServ.  



Sindserv 2010

De Volta Às Aulas
Estamos Todos Presentes!

Como em todos os anos, o início 
do mês de fevereiro indica não só 
que os tamborins dos carnavalescos 
mais animados já estão quentes e 
preparados para os quatro de dias folia 
e de muito samba. O mês de fevereiro 
indica também o início das aulas.
Vou perguntar para você leitor, qual 
seria a prioridade que você teria se 
fosse Presidente da República? Para 
qual setor da nossa tão necessitada 
sociedade você daria mais atenção 
para construir um país melhor?
Acredito que nestes segundos de 
leitura o seu cérebro já projetou 

milhares de conjecturas mentais para 
responder essa questão. Eu acredito 
que a maioria dos leitores que se preo-
cupam com o futuro do país, escolheu 
a EDUCAÇÃO.
Claro que temos várias outras 
grandes prioridades, como a saúde 
e a segurança públicas, saneamento 
básico, meio-ambiente, etc. Mas se 
projetarmos esta mesma análise para 
um futuro não tão longe, veríamos 
que se nossa população tivesse aces-
so garantido a uma educação pública 
digna, todos os outros problemas so-
ciais (inclusive os econômicos) seriam 

mais fáceis de se resolver. Concorda?
O problema não é apenas ter o aces-
so garantido à escola. O problema é 
se a escola garante uma educação de 
qualidade aos que lá estão. Levanto 
uma outra questão. O que se faz tão 

Destaque
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O que se faz tão necessário 
para que se garanta uma 

educação pública de 
qualidade para TODOS os 

estudantes do país?
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necessário para que se garanta uma 
educação pública de qualidade para 
TODOS os estudantes do país?
É ai que começam os problemas. 
Vivemos em um país enorme. Com 
muitas diferenças culturais, sociais e 
econômicas. Por exemplo: as prio-
ridades que os estudantes da cidade 
de Berilo (MG) enfrentam, são as 
mesmas dos nossos estudantes de 
Barueri? Como todos sabem, e foi 
divulgado na grande imprensa do 
nosso Estado, a cidade de Berilo (que 
é uma das mais carentes de recursos 
do Brasil), recebeu uma grande ajuda 
da população da nossa cidade, pois 
a situação lá estava (e ainda está) ca-
lamitosa. Ajuda como ambulância, 
cestas-básicas, roupas e... livros! As 
escolas do Acre e do Paraná são iguais? 
Precisam das mesmas coisas?
Para resolver esse problema, o Gover-
no Federal (atrasado, na verdade) criou 
a Lei de Diretrizes e Bases. Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Ou seja, a Educa-
ção no Brasil,  possuía diretrizes que, 
respeitando essas diferenças aponta-
das acima, garantia uma base educa-
cional mínima de padrão e qualidade. 
Pois bem. Uma outra medida tomada 
pelos governantes foi a de diminuir a dis-
tância entre ESCOLA  X  GOVERNO. 

Isso foi feito através da MUNICI-
PALIZAÇÃO da Educação. 
O governo municipal assumiria o 
compromisso com a Educação (que 
era  estadual), em troca de repasses de 
verbas e vantagens fiscais. O prefeito e 
o secretário de educação estabeleceriam e 
comandariam, portanto, o destino da 
educação em suas cidades. E uma 
das medidas que estamos notando, 
é a de melhor ar a segurança dentro 
do ambiente da escola. Estamos per-
cebendo que algumas das escolas do 
município estão recebendo (outras já 
tinham) catracas de segurança, ou seja, o 
aluno passará sua carteirinha de estudante 
no visor da catraca, e, só assim, adentrará 
à escola. Dá para se imaginar os motivos 
que levaram tal medida a ser tomada. 
Melhor para nós, pois temos uma sensa-
ção de segurança para nossas crianças.
Muitos de nós, Servidores Públicos, 
temos filhos que estudam em Baru-
eri.  Temos em nossa cabeça o modelo 
apresentado em nossas escolas. Acom-
panhamos as reuniões com os professo-
res, sabemos antecipadamente o cardápio 
das merendas que serão servidas no mês.  
Sabemos que os projetos desenvolvidos 
nas escolas, atendem as expectativas de 
uma educação moderna e exigente. 
Mas, infelizmente, tal modelo não re-
flete a realidade de outros municípios. 
Não pensem que a maioria das escolas 
do Brasil possuem o mesmo padrão das 
escolas de nosso município.
Em fevereiro, todos os anos, mais 
de 60 mil alunos retornam às aulas, 

nos vários níveis (mater-
nal, pré-escola, funda-

mental, médio, técnico), 
em 79 escolas da nossa cidade. 

Somos mais de 2 mil educadores, 
entre professores, orientadores, co-

ordenadores, diretores, supervisores, 
assumindo uma escola de qualidade e 

que virou modelo no Brasil. Sem falar 
dos inspetores, cozinheiras, merendeiras, 

auxiliares, guardas...
As escolas são construídas de manei-

ra que geograficamente e no número 
de Unidades, atendam toda a demanda. 
Portanto, os alunos não precisam sair 
de perto de suas casas para estudarem. 
Além disso, há cerca de 113 ônibus e 28 
vans escolares que transportam aqueles 
que moram longe ou possuem neces-
sidades especiais.
Finalmente, leitor, em nossa cidade, 
fica bem claro e evidente a força do 
trabalhador do setor público. É nítida 
a qualidade de nossa mão-de-obra. 
Por isso o nosso Sindicato tem muito 
trabalho pela frente. É nossa obriga-
ção sempre batalhar por melhores 
condições de trabalho e salários para 
os servidores que tanto trabalham. 
Temos o melhor argumento possível: 
a qualidade dos serviços prestados 
para a nossa população.
EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGU-
RANÇA, , HABITAÇÃO, MEIO-
AMBIENTE, PLANEJAMENTO, 
OBRAS, ETC, nós somos trabalha-
dores dedicados, o SINDSERV  é 
seu parceiro nesta batalha!

“Enquanto puder contribuir 
com o desenvolvimento do 

ensino de nossa cidade, tenho 
certeza que continuarei alegre 
em trabalhar nessa secretaria”, 
disse o secretário de Educação 

de Barueri, Celso Furlan.”

11
Fonte: site da prefeitura municipal de barueri



Sindserv 2010

Educação: trabalhadores que estão atrasados na escola podem 
estudar no próprio local de trabalho

EJA: Educação de Jovens e Adul-
tos - trabalhadores das indústrias de 
Barueri, que estão atrasados na es-
cola, podem estudar no próprio lo-
cal de trabalho. 
O Projeto da Secretaria de Educa-
ção em parceria com a secretaria de 

Trabalhadores das 
Indústrias de Barueri, 
que estão atrasados na 
escola, podem estudar 

no próprio local de 
trabalho

O aluno Eduardo Rocha Lauren-
tino, da 8ª série F da Emef  Rita de 
Jesus (Parque Imperial), unidade 
mantida pela Secretaria de Educa-
ção da Prefeitura de Barueri, con-

quistou a primeira medalha nacio-
nal de Barueri na Olimpíada 
Brasileira de Física 2009. 
Ele, que já havia conquis-
tado a medalha de ouro 
na premiação das escolas 
públicas, conseguiu desta 
vez a menção honrosa. 
É a primeira vez que 
um aluno barueriense 
realiza este feito.  
Além da conquista 

de Eduardo, a es-
cola ganhou metade 

das medalhas de ouro 

indústria, comércio e trabalho no sen-
tido de oferecer educação de jovens e 
adultos – de Ensino Fundamental – 
alfabetização, 1º. segmento – 1ª. a 4ª. 
séries, e 2º. segmento – 5ª. a 8ª. séries, 
para os funcionários e prestadores de 
serviços das empresas de Barueri.

As aulas são oferecidas dentro da em-
presa com professor contratado pela 
prefeitura, podendo acontecer nos 
períodos manhã, tarde ou noite.
Os alunos são matriculados e certifi-
cados, oficialmente pela secretaria de 
educação.”

possíveis na Olimpíada Brasileira 
de Física (OBF 2009), programa da 
Sociedade Brasileira de Física (SBF). 
Estudantes de 8ª série da unidade 
ganharam duas medalhas de ouro, 
além de outras duas de prata, uma de 
bronze e três de menção honrosa.    
O belo resultado da Rita de Jesus é 
consequência de um projeto especial 
de Matemática e Física, tocado pelo 
professor Luis Henrique de Oliveira. 
Com atividades pós-aula, envolven-
do pelo menos 70 alunos, o profes-
sor ministrava aulas especiais quatro 
vezes por semana, durante uma hora. 
Além das provas simuladas aplicadas 
no projeto, cada aluno deveria estu-
dar a matéria pelo menos duas horas 
em casa, por dia.*

Estudante de Barueri conquista premiação

   12 Sindserv 2010
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Internet
Cursos online podem ajudar crescimento profissional
Ainda que exista a relutância de algu-
mas pessoas em não utilizar a inter-
net, não há como negar que a cada 
dia mais ela diminui distâncias e sim-
plifica a vida de muita gente.
Hoje é possível compartilhar e ar-
mazenar cada vez mais informações 
através da internet. Há quem econo-
mize tempo e dinheiro estudando em 
casa, com o computador. Graduação, 
pós graduação e até cursos extracur-
riculares podem ser encontrados na 
web. Antes de se matricular é impor-
tante verificar se o curso é reconhe-
cido pelo Ministério da Educação 
(MEC), para não correr o risco de ser 
enganado. 
Mas quem estuda em casa precisa ser 
determinado e organizar seus horári-
os. O curso será tão “puxado” quan-
to um presencial. Existem prazos a 
serem cumpridos e algumas vezes as 
provas são presenciais. 
Os acessos também são controlados 
pela instituição, que através do login 
sabe quando o aluno entrou e quanto 
tempo permaneceu no site. As faltas 
e notas são controladas pela entrega 
de atividades no prazo. Em outras, 
são vídeo aulas que fazem o lugar do 
professor. 
Algumas universidades fora do país 
ainda oferecem cursos extracurricu-
lares e de pós-graduação. Tornando 
possível ter um diploma de uma insti-
tuição renomada sem precisar gastar com 
hospedagem, alimentação, documen-
tação e passagens.*

Tecnologia

13



Sindserv 2010

Cerca de 25% dos trabalhadores sen-
tem, após o término das férias, sintomas 
como cansaço, desânimo, alterações 
no sono e dores de cabeça. Segundo a 
International Stress Management As-
sociation no Brasil (ISMA-BR) os sin-
tomas podem fazer parte da chamada 
“depressão pós-férias”.   
Estamos retornando de nossas férias 
para mais um ano letivo, nossos alu-
nos aguardam ansiosamente para saber 
quem serão seus professores e nós (pro-
fessores) também ficamos imaginando 
como serão nossos alunos, como ire-
mos trabalhar com eles, qual o mate-
rial didático que iremos utilizar, enfim, 
o que os nossos alunos esperam de 
nós ou vice-versa? Às vezes ficamos 
imaginando como será a nova escola 

Você Redator

exemplo, numa aula 
de filosofia, levan-
do nossos alunos 
a pensar sobre sua 
presença na escola, 
sobre a importân-
cia de estudar, so-
bre a necessidade 
de conviver com as 
diferenças, sobre a 
importância de res-
peitar seus colegas 
e seus professores.  
Temos clareza que em toda as disciplinas 
tais perguntas são levantadas, mas para 
nós que lecionamos filosofia, essa pratica 
torna-se algo mais comum e corriqueira.
É bem verdade que os primeiros dias de 
aula é só correria como, por exemplo, 
professores procurando sua classe ou a 
sala de aula, alguns perdidos na fila, ou 
aqueles que até esquecem o jaleco em 
casa. Sabemos que durante as férias o 
nosso corpo relaxa, mudamos nossa roti-
na completamente, e até esquecemos qual 
o dia da semana ou data do mês. Por con-
ta disso, o retorno às aulas parecer meio 
traumáticos para alguns.  Isso tudo pode 
ser resultados do que alguns especialistas 
chamam de depressão pós-férias Aproxi-
madamente 25% dos trabalhadores sofre 
de algum tipo de depressão pós-férias, é 
o que indica uma pesquisa realizada pela 
International Stress Management Asso-
ciation no Brasil (Isma-BR), associação 
internacional que estuda métodos de pre-
venir e tratar o estresse. Em 250 trabalha-
dores entrevistados, o estudo indica que 
uma semana após o retorno das férias, 

de 20% a 25% das pessoas relatam estar 
com o mesmo nível de estresse de antes 
das férias. Ou seja, “os mesmos sinto-
mas de cansaço, depressão, desânimo 
para vestir uma roupa, alterações no 
sono e dores de cabeça”, explica a dou-
tora em psicologia e presidente da Isma-
BR, Ana Maria Rossi. 
Mesmo assim, por incrível que pareça, 
sentimos falta daquele barulho da escola, 
daqueles alunos gritando em nossos ou-
vidos, do nosso “humilde status” de edu-
cador, da alegria que as crianças ficam 
em nos ver chegando na fila na “hora da 
entrada”, do aluno que ao final do ano 
letivo aprendeu a ler e a escrever, enfim, 
do aluno que aprendeu a filosofar.
Essa é a rotina de quem trabalha na e 
ducação, pois, por mais que contamos 
os dias para o recesso, feriados, pontos 
facultativos, ou então, as férias chega-
rem, é melhor acordar, pois as aulas já 
não começaram, estão para começar. 
Um feliz 2010 a todos!*
Edecarlos Brisola, professor de Filosofia da 
EMEF Onofra da Silva

Depressão Pós-férias
Pesquisa revela a dificuldade de trabalhadores e estudantes
em enfrentar a volta da rotina
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Uma semana após o 
retorno das férias, de 

20% a 25% das pessoas 
relatam estar com o 

mesmo nível de estresse 
de antes

que iremos lecionar, como serão nossos 
novos colegas, ou ainda, o que o nosso 
chefe (diretor) espera de nós? Todas es-
sas indagações fazem parte das imensas 
dúvidas que nós, pobres seres humanos 
(educadores), colocamos constante-
mente quando estamos diante de algo 
que é novo. Às vezes, aproveitamos esses 
questionamentos para debater, por 
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Os especialistas dizem que desde o 
primeiro salário é preciso guardar 
pelo menos 30% dos ganhos. Esse 
valor pode servir de ‘quebra-galho’ 
no caso de imprevistos, como de-
semprego, ou para uma aposenta-
doria mais tranqüila. Realizar sonhos 
como a casa própria ou uma viagem 
ao exterior também são possíveis 
com dedicação. 
Mas antes de começar é preciso tra-
çar objetivos e estratégias, criando 
uma “filosofia de investimento”, 
para que o caminho seja mais fácil e 
as falhas mais difíceis.

Conheça o seu Perfil
É importante saber fazer alguns ques-
tionamentos, como: o que você quer 
com o investimento? Aonde você 
quer chegar? Prefere guardar dinheiro 
na poupança, com lucros menores, 
mas sem o risco de perder dinheiro, 
ou investir em ações com maior lucro 
e risco? No que você acredita ou desa-
credita? Quais são suas reações com as 
altas e baixas do mercado? Você está 
preparado para enfrentar dificuldades? 
Está preparado para lidar com dinhei-
ro? Essas perguntas irão lhe auxiliar a 
decidir qual é a melhor forma de in-
vestir. É primordial refletir sobre essas 
questões para encontrar o investimento 
ideal. 
Horizontes
Você deve construir uma 

Capital

filosofia para delinear sua estrutura 
de tempo. Um plano bem claro deve 
estar em sua mente.

Quanto maior o risco, 
maior a recompensa
Um investidor deve aceitar riscos. 
Você está preparado para isso? 
Quanto maior o risco, maior o re-
torno. Quem não quiser investir na 
poupança, deve ter como regra fun-
damental aceitar o conceito de risco 
/recompensa, aumentando o seu re-
torno esperado com o aumento do 
risco. Não espere ficar rico sem risco 
algum. Isso não existe. Você precisa 
estar preparado desde o início a su-
portar riscos dos mais diversos.
As opções de investimento dis-
poníveis são muitas e por isso as 
dicas são tão importantes. Escolha 
aquele investimento que mais se en-
caixa aos seus objetivos, prazos e 
tolerância.
Na duvida procure seu banco 
e tenha mais informações 
sobre fundo de inves-
timentos, torne suas 
decisões mais 

Investimentos 
É primordial definir prazos, expectativas, planos, metas, etc.

claras e intuitivas. 
Mais informações podem ser 
encontradas no site da Caixa 
Econômica Federal (www.caixa.gov.
br) e no site Como Investir (www.co-
moinvestir.com.br).*

 Antes de começar é 
preciso traçar objetivos e 
estratégias, criando uma 
filosofia de investimento
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Servidor em Foco

Quem prometeu cuidar melhor da 
saúde e conhecer melhor o seu cor-
po em 2010 não pode perder essa: 
a Secretaria de Saúde de Barueri 
programou uma série de palestras 
e atividades de prevenção à saúde 
em todas as 16 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
espalhadas pelo 
Município. 
Esses eventos têm 
como objetivo in-
formar e atualizar os 
munícipes sobre cuida-
dos com a saúde e os ser-
viços oferecidos pelo serviço 
público de saúde. 
Os eventos são realizados todos os 
dias e tratam de assuntos como pre-
venção ao diabetes e hipertensão, 
câncer de colo do útero (exames de 
papanicolaou), câncer de mamas, 
doenças sexualmente transmissíveis 
(DST/AIDS), métodos contracep-
tivos, planejamento familiar, aleita-
mento materno, ginecologia, teste 
de gravidez, atendimento às ges-
tantes, pós-parto, saúde da criança, 
alimentação adequada, psicologia, 
fonoaudiologia, saúde bucal, tuber-
culose e noções de higiene sanitária, 
entre outros.
Para se inscrever e participar das 
atividades, consulte a programação 
e os horários na UBS mais próxima 

da sua casa. 
Atividades como grupos de 
caminhada para adultos, idosos e crian-
ças; sessões de desenvolvimento da 
fala e da escrita para crianças; cozi-
nha experimental; grupos de terapia 
ocupacional com cursos de crochê, 
tricô, desenho, canto, violão, tear 
e origami; além de oficinas de artes 
plásticas também estão programadas 
para os moradores dos bairros próxi-
mos às UBS.
Informações através do telefone: 
4199-3100 (Ramal 3127).

Ciclo de Palestras
Unidades Básicas de Saúde realizam palestras
e atividades de prevenção

Os eventos são 
realizados todos 

os dias e tratam de 
assuntos  como câncer, 
doenças sexualmente 

transmissíveis, 
alimentação adequada, 

entre outros
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Professora Marisa
Uma vida dedicada à Educação

Prata da Casa

1.    18   
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Pioneira na educação de Barueri, 
Aparecida Marisa Rosa nasceu em 
São José do Rio Pardo, no interior de 
São Paulo. Veio para a cidade a pro-
cura de trabalho, quase quatro déca-
das atrás, em 1974 e acompanhou de 
perto o crescimento do município. 

Carreira
“Nasci para dar aula”, diz. Ao chegar 
na cidade, 36 anos atrás, era profes-
sora eventual da EMEF Alexandrino 
da Silveira Bueno. Cinco anos depois, 
tornou-se efetiva. “Tinha uma lei que 
se você ficasse cinco anos sem faltas, 
passavam você ao cargo de professor 
efetivo”, explica. Sempre com muita 
dedicação, esse foi apenas o início da 
carreira de Marisa.  
Quando o ensino passou a ser mu-
nicipalizado na cidade, cerca de onze 
anos atrás, Marisa se tornou fun-
cionária da EMEF Levy Gonçalvez 
de Oliveira, no Parque Imperial. “Ba-
rueri foi muito bom pra mim”, diz. 

Ensino
Marisa demonstra orgulho ao falar 
do desenvolvimento da cidade e da 
educação no município. “A gente tem 
respaldo na secretaria, escolas moder-
nas”, diz. A professora conta que nun-
ca trabalhou em escolas que utilizam 
como sistema de ensino o período 
integral, mas aprova, como mãe e pro-
fessora. “A criança fica o dia inteiro 
dentro da escola, se alimentando e 
com segurança. Barueri é a primeira 
cidade da região a fazer isso”.

Dedicação
O orgulho também não deixa de apa-
recer ao falar sobre a carreira: “Sem-
pre cheguei adiantada, nunca faltei 
um dia na escola”. A dedicação talvez 
seja o segredo do sucesso e reconhe-
cimento de Marisa. Como todo bom 
professor, exige o melhor dos alunos: 
“Não sou brava, mas gosto das coisas 
corretas”, diz. 

Ex-alunos
Com os olhos marejados, Marisa fala 
dos ex-alunos e diz que é maravilho-
so acompanhar o crescimento deles. 
“Tenho alunos que hoje são colegas 
de trabalho, diretores de escola, o 
presidente do SindServ  Eduardo As-
sarito também foi meu aluno”, relem-
bra. O seu filho, José Antônio, de 23 
anos, também estudou na EMEF 
Alexandrino, mas a professora 
nunca quis lecionar o filho.  Não quis 
“misturar” as coisas. 

Passado
A professora conta que no tempo em 
que era estudante, ainda em São José 
do Rio Pardo, a “educação era dife-
rente, mais rígida”. Lembra da infân-
cia e adolescência e o medo de “fazer 
coisa errada”. “Tinha me do de pas-
sarem na minha casa e contarem para 
minha mãe e meu pai”. Mas as co-
branças para que o estudo fosse leva-
do à sério, eram compensadas: “Se a 
gente aprontava, não tinha matinê, 
uma roupa nova que a gente gostava... 
A escola era bem mais firme”, diz. 

Expectativas
A professora espera que em 2010 
tenha sempre boas notícias dos alu-

nos e ex-alunos. “Que eles tenham 
cargos bons, sucesso profissional, 
tudo”, diz. Também tem como ex-
pectativa que neste ano os novos 
alunos sejam como os últimos, que 
segundo ela, não deram trabalho. O 
esporte também faz parte de seus 
planos e já está na pré-torcida pelo 
Brasil na Copa do Mundo. Mas a 
mudança do Barueri entristeceu 
a professora: “Eu era torcedora”, 
diz. Outro desejo é que os políticos 
“tenham acertos e lembrem dos pro-
fessores financeiramente também”. 
“Acho que todos os professores e 
funcionários públicos merecem”, 
completa. “Que o ano aqui em Ba-
rueri seja um sucesso!”, espera.*

Dedicação e Responsabilidade na 
Carreira de Servidor Público
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Tenho alunos que 
hoje são colegas de 

trabalho, diretores de 
escola, o presidente 

do SindServ  Eduardo 
Assarito também foi 

meu aluno
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Poeta do Povo

Mais uma história muito comovente
Que Eu, Poeta  do povo vou iniciar aqui
Com muita tristeza aqui Eu confesso
Que esse é um momento cruel pra definir
Veja, uma tragédia gigantesca aconteceu
É que milhares de seres humanos morreu
Lá na capital de Porto Príncipe, no Haiti

Foi o mais sofrido, país das Américas
Que nessa grande catástrofe, veio a ruir
Com um saldo de milhares de vitimas
Sendo quase duzentos mil mortos, contados ali
Foi triste e lamentável, o que aconteceu
Até a brasileira Zilda Arns, também morreu
Juntamente com seus compatriotas, no Haiti

Foram centenas de milhares que morreram
Vidas ceifadas, em grandes quantidades ali
O mundo inteiro sofreu com essa tragédia
E aqui no Brasil, desde a Oiapoque ao Chuí
A todos, e aos 1300 militares que foram lá
E também aqueles que puderam colaborar
De uma maneira, ou de outra para o Haiti 

Tremores de até 7 graus, na escala Richter
Afetaram grandes prédios, que vieram a cair
Alguém lá de um soterramento, cantarolou
De tão feliz, por ser salva, aquela vítima chegou até a sorrir
Pois é, a vida termina mais cedo ou mais tarde
Você Lembra, o que aconteceu com o Lombardi
Que nem estava doente, e nem tão pouco no Haiti

A Agonia do Haiti
Por: José Aparecido 
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O UNICEF no Brasil está recebendo doações para as vítimas do terremoto no Haiti. As doações podem ser feitas em favor 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância, no Banco do Brasil; agência 3382-0; conta-corrente nº 404700-1. O CNPJ do 
UNICEF é 03744126/0001-69. Mais informações sobre as doações pelo telefone 0800 601 8407
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Novas tecnologias
Jovens passam cerca de 11 horas conectados

Os pais que veem filhos em frente 
ao computador e a televisão, não 
ficarão chocados: de acordo com 
pesquisa realizada pelo Kaiser Family 
Foundation, estudantes americanos 
passam quase todo o tempo que es-
tão acordados conectados a algum 
tipo de mídia.

Há cinco anos, o tempo em que 
os jovens passavam “ligados” era 

ção de novas tecnologias, que muda 
a forma dos jovens receberem in-
formações. Cerca de 41% prefere 
se informar pela internet ou celu-
lar e muitas vezes, rever o que foi 
transmitido pela TV em sites como 
Youtube (www.youtube.com), onde 
vídeos sobre os mais variados assun-
tos são compartilhados. 
O conteúdo recebido pelos jovens 
também é maior, mas o tempo em frente 
ao televisor diminuiu. Em 1999, os 
jovens americanos passavam cerca de 
três horas assistindo TV. Dez anos 
depois o tempo caiu em 20 minutos 
nos Estados Unidos.
No Brasil, as coisas não são diferen-
tes: segundo pesquisa realizada no 
último ano pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
79,5% dos estudantes de 13 a 15 anos 
assistem TV por duas ou mais horas 
por dia. Com a disseminação de no-
vas tecnologias no país, o mesmo 
efeito também vem acontecendo no 

Segundo pesquisa 
realizada no último 
ano pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 
79,5% dos estudantes 
assistem TV por duas 
ou mais horas por dia. 

de seis horas e trinta minutos, au-
mentando uma hora no início 
de 2009. Pouco tempo depois, o 
número quase dobrou: onze horas 
é o tempo que o jovem ‘multitarefa’ 
passa assistindo TV, no computa-
dor, ouvindo música e no celular. 
Ou fazendo tudo ao mesmo tempo, 
como pais de adolescentes estão 
cansados de ver. 
O aumento no número está pro-
porcionalmente ligado a dissemina-

Brasil, e promete crescer. 
Para Camila Potenza Campos, de 19 
anos, estudante de publicidade que 
fica conectada o dia todo pelo ce-
lular, estar ligada rendeu a primeira 
experiência em sua área de atuação: 
“Recebi uma vaga de estágio por 
e-mail, mandei meu currículo e es-
tou lá até hoje”. 
A estudante passa o dia todo co-
nectada, mas principalmente pelo 
trabalho, que nunca para: “Meu 
chefe se comunica comigo das mais 
diversas formas, por e-mail, sites de 
relacionamentos... É uma necessi-
dade, não brincadeira”, diz.
Mesmo assim os pais não precisam 
se preocupar: os jovens entrevista-
dos não apontaram médias ruins. 
Apenas os usuários que passam 
mais de 16 horas conectados mostra-
ram baixo rendimento escolar. 
Além disso o tempo médio de lei-
tura continuou o mesmo, enquanto 
o de atividades físicas aumentou.*
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ONU Verde
O que você está fazendo para cuidar do meio ambiente?

Quem sempre achou que o Brasil 
não era ouvido pelo resto do mun-
do, pode provar o contrário com 
essa campanha. Para participar, bas-
ta fazer com o celular até três fotos 
ou um vídeo de trinta segundos. 
Um relato com até 100 palavras 
respondendo quais são suas ações 
e cuidados com o meio ambiente 

Vida Sustentável

também deve ser encaminhado pelo 
participante junto com os arquivos, 
no site da campanha (www.onuverde.
org.br), onde também é possível vo-
tar nas melhores mídias e aproveitar 
as idéias dos outros participantes.  
Depois de enviar suas sugestões, o 
participante receberá um certificado 
on-line, da ONU, com a frase: “Eu 
faço minha parte”.
A campanha ficará 
no ar até 1º de junho de 
2010, quando um Comitê 
de Seleção — composto por 
cinco representantes das agên-
cias e programas do 
Sistema ONU no Brasil — es-
colherá as 10 fotos e os cinco 
vídeos que melhor traduzam o 
tema da campanha. O resultado 
estará disponível nesse site a 
partir do dia 5 de junho.

As fotografias selecionadas serão 
divulgadas pela rede de comuni-
cação das Nações Unidas no Bra-
sil e no exterior, e os cinco vídeos 
vencedores serão veiculados pela 
MTV Pública.*

ONU promove 
campanha para saber 

como o brasileiro 
cuida do meio 

ambiente
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Liquidações
Preste atenção para não ser enganado

Trocar os móveis de casa, comprar um 
fogão ou uma geladeira novos, atualizar 
o guarda-roupa ou investir em eletro-
eletrônicos. A época é boa pra quem 
tem dinheiro e pretende gastar: as liquida-
ções que acontecem durante os primei-
ros meses do ano podem fazer o con-
sumidor economizar entre 20 e 80%. 
A queda nos preços acontece em prati-
camente todas as lojas. O objetivo é 
‘limpar’ o estoque das lojas; abrir es-
paço para os novos produtos e até con-
quistar outros clientes. 

É a chance para adquirir novos produ-
tos, talvez com maior qualidade e 
preços mais baixos.
Mas para não ser enganado o con-
sumidor deve ficar atento e conhecer 
seus direitos. É importante lembrar de 
detalhes como verificar se a loja ofe-
rece garantia ao produto com baixa no 
preço e se este se encontra em boas 
condições de ser comprado. 
Comprar mais do que o necessário ou 
se empolgar com o preço baixo e levar 
algo que não terá utilidade também são 

Consumidor
Consumidor

erros comuns do consumidor. 
No caso das roupas, muitas lojas cor-
tam as etiquetas – garantindo que o 
cliente não efetue mais tarde uma 
troca por uma peça da nova coleção. 
Nesses casos é primordial verificar se 
o item realmente serve no corpo e se 
não existem falhas, como zíper em-
perrado ou costuras mal feitas. 
Com eletroeletrônicos em pro-
moção, a atenção deve ser redobra-
da. É preciso verificar se os produ-
tos estão com preço mais baixo para 
a ‘limpeza’ dos estoques ou se está 
com algum defeito. 
Também é importante analisar se 
a compra não trará problemas no 
futuro: o Código de Defesa do 
Consumidor afirma que manual 
de instruções e nota fiscal devem 
acompanhar a compra. 
O produto deve ser testado na loja, 
antes da compra. Desta forma o 
consumidor evita só perceber que 
a nova aquisição não funciona só 
quando chegar em casa. 
Caso a compra seja efetivada por tele-
fone ou Internet e o produto apre-
sentar algum defeito, o consumidor 
tem um prazo de sete dias para pedir 
a troca, de acordo com o artigo 49 do 
Código de Defesa do Consumidor. *

Para não ser enganado 
o consumidor deve ficar 
atento e conhecer seus 

direitos.
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Pensando na saúde mental e físi-
ca dos nossos associados, fun-
cionários e leitores em geral, nós 
da Revista do Servidor, estamos 
inaugurando à partir desta edição, 
a coluna:
“MENS SANA”, que irá trazer 
textos e artigos diretamente liga-
dos com o nosso bem estar (físico 
e mental), dentro e fora de nosso 
local de trabalho.
Estaremos abordando assuntos 
atuais e pertinentes à nossa reali-
dade e que, com certeza, agregando 
mais informações úteis ao nosso 
dia-a-dia. 
Tais matérias serão escritas por 
médicos, psicólogos, pedagogos, 
psicopedagogos, que estão en-
volvidos entre outras atuações, 
diretamente no  diagnóstico e 
tratamento de patologias mentais, 
alcoolismo, dependência química, 
etc. em crianças e em adultos.
Este primeiro artigo, contém in-
formações iniciais sobre o próprio 
CAPS  e o atendimento deste. 
Nos próximos meses, portanto, 
estaremos publicando novos arti-
gos para que nós Servidores Pú-
blicos tenhamos mais condições 
de pensar e agir em direção a uma 
boa qualidade de pensamento e 
de saúde mental.

 1) O que é o CAPS?
O CAPS – Centro de Atenção Psicos-
social – é um dispositivo público e gra-
tuito, pertencente à Secretaria da Saúde 
de cada município, com unidades em 
municípios do Brasil inteiro. Atende cri-
anças, adolescentes e adultos com trans-
tornos mentais graves e persistentes. Em 
Barueri existem 3 unidades: o CAPSi 
TRILHA, para crianças e adolescentes; 
o CAPS II ESTAÇÃO, para adultos; 
e um terceiro CAPS também para 
adultos, o CAPS AD – CRAD, para o 

2) Para que serve o CAPS?
O CAPS i é um aparelho específico da 
Saúde, que atende crianças e adoles-
centes com transtornos mentais graves 
e persistentes. Mas existem em Barueri 
muitas UBS´s que oferecem atendimen-
to psicológico e psiquiátrico para tratar 
do sofrimento mental. Então quando 
uma criança deve ser encaminhada para 
o CAPS i e quando deve procurar uma UBS?
São atendidas no CAPS i as crianças 
diagnosticadas como psicóticas, es-
quizofrênicas, autistas, ou com uma 
desadaptação social importante, como 
por exemplo as crianças que estão fora 
da escola por um medo exagerado, pâni-
co, isolamento, que não conseguem se 
relacionar nem brincar com outras cri-
anças. Algumas apresentam um atraso 
significativo de seu desenvolvimento 
por conta de a doença ter eclodido em 
uma fase muito precoce da vida. Desse 
modo, algumas não falam, não olham, 
não respondem quando chamadas, não 
conseguem realizar tarefas cotidianas es-
senciais como ir ao banheiro sozinhas, 
comer, tomar banho. Por isso, os aten-
dimentos realizados no CAPS são de 
pequeno número, pois tratamos de ca-
sos graves e que necessitam de acom-
panhamento intensivo e especializado.*
Luiz Fernando Belmonte Mena
Psicólogo - CAPS

Mens Sana

Caps
Centro de Atenção 
Psicossocial
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Tratamos de casos 
graves e que necessitam 

de acompanhamento 
intensivo e 

especializado.

tratamento do uso abusivo de álcool 
e outras drogas.
No CAPSi os responsáveis são Maria de 
Fátima Ventura Pinto (Chefe de Equi-
pe Médica) e Luiz Fernando Belmonte 
Mena (Chefe de Divisão Técnica), que 
coordenam uma equipe multidisciplinar 
que atende crianças e adolescentes de 1 
a 18 anos incompletos.
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Saúde

Lavar as mãos antes das refeições, 
higiênizar e cozinhar bem os ali-
mentos é primordial para manter 
a saúde. Segundo estudo realizado 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
cerca de um em três surtos de in-
toxicação alimentar registrados no 
Estado estão relacionados a forma 
como os alimentos são preparados 
e consumidos nas residências. 
É importante prestar atenção a detalhes 
que muitas vezes são deixados para trás 
na hora da preparação. As mãos, os uten-
sílios e a superfície da pia devem sempre 
ser lavados com água e sabão, a cada 
preparo de alimento.

Preparo: 
– Alimentos que já foram desinfe-
tados devem ser separados daqueles 
que ainda serão preparados e a faca 
utilizada deve ser lavada toda vez 
que tocar alimentos que ainda não 
foram preparados.
– Frutas e verduras devem ser la-
vadas com água potável e higiêniza-
das com hipoclorito de sódio ou 
água sanitária, seguindo sempre as 
instruções do rótulo.
– Evite que pessoas doentes prepa-
rem alimentos que serão consumidos 
por outras. O alimento pode ser con-
taminado e a doença propagada. Além 
da intoxicação, diarréia, febre tifóide, 
hepatite A, gripes e resfriados, podem 
ser transmitidas dessa forma.

Cuidados:
– Latas de alumínio e garrafas de 
plástico que irão para a geladeira 
devem ser lavadas com água e sabão 
antes de serem guardadas. Além de 

ficarem estocadas em locais que po-
dem não ser adequados, esses objetos 
já foram tocados por outras pessoas 
antes de chegarem até sua casa.
– Utensílios de madeira, como tábuas 
de carne, devem ser lavados com água 
e sabão. Para evitar a proliferação de 
bactérias é importante que eles este-

estejam no balcão à temperatura 
ambiente. Eles devem ficar no re-
frigerador e serem reaquecidos an-
tes do consumo ou estarem em bal-
cão térmico em temperatura acima 
de 60°C. Sobremesas e bolos com 
cremes ou recheios úmidos devem 
permanecer em balcões refrigerados. 
A validade também deve aparecer em 
etiquetas. 
– Cuidado com conservas de carnes e 
vegetais de origem clandestina ou ca-
seira, pois podem ter sido feitas sem 
higiene e conter a toxina que causa o 
botulismo, além de outras bactérias 
que causam diarréia.
– Prefira maionese e outros molhos 
como catchup e mostarda em sachês 
industrializados. Quando guardados 
em frascos reutilizáveis sem refrigera-
ção, ficam expostos em mesas de bar 
e restaurante e podem estragar sem 
que seja percebido. Evite a maionese 
tipo “caseira”, feita de ovos crus, que 
estraga com maior facilidade. *

Intoxicação alimentar
Estudo da Secretaria de Estado da Saúde que a Intoxicação 
alimentar é mais frequente dentro de casa
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É importante prestar 
atenção a detalhes 

que muitas vezes são 
deixados para trás na 
hora da preparação. 

jam secos antes de serem armazena-
dos. Caso apresentem ranhuras  ou 
trincas, troque por um novo. 

Antes de comer:
– Os alimentos devem ser sempre 
reaquecer antes de ingestão, mesmo que 
tenham sido guardados na geladeira. 
– O interior de alimentos como carnes 
bovinas, suínas, aves, peixes, ovos ou 
produtos de origem animal devem ser 
cozinhados, assados ou fritos de forma 
que o interior do alimento fique aque-
cido para matar bactérias e outros mi-
croorganismos.

Fora de casa:
– Recuse canudinhos sem proteção. 
Além de poderem ser reutilizados, a 
forma com que são pegos pode con-
taminar o objeto. 
– Em padarias e estabelecimentos co-
merciais, não compre salgados que 
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Essa ação desintoxicante e o fato 
de melhorar a circulação sangüínea 
previnem o aparecimento da temida 
celulite.
- A água faz com que os intestinos 
trabalhem melhor, tendo um bom 
funcionamento
- Beber pelo menos 2 litros de água 
por dia evita rugas e o envelhecimento 
precoce.
- Ao contrário do que se pensa, a água 
com gás não dá celulite.
- Beber um copo de água em jejum, ao 
acordar, prepara o sistema digestivo 
para um novo dia.
- A água ajuda a controlar o apetite.
O corpo não possui condição de ar-
mazenar a água; por isso a quantidade 
de água perdida a cada 24 horas deve 
ser reposta para manter a saúde. Na 
maioria dos casos, recomenda-se dia-

riamente para os adultos, beber 
uma quantidade de 2,5 li-

tros por dia.*

Água, componente extremamente es-
sencial para os tecidos do nosso or-
ganismo. Ela constitui a maior parte 
do corpo, representa 60% a 75% do 
peso corporal de um adulto. Somente 
com esta quantidade de água o or-
ganismo funciona adequadamente.
A água pode ser fornecida através 

sumimos todos os dias é quase equiva-
lente a quantidade que se perde.
Quando o consumo de água não é su-
ficiente ou a perda de água é excessiva, 
os rins compensam conservando água 
e expelindo uma urina mais concen-
trada e ela torna-se mais escura em sua 
cor, porém a longo prazo pode preju-
dicar os rins.
Se você ainda tem dúvidas quanto aos 
benefícios da água, veja:
- A água tem 0 caloria, portanto não 
engorda 
- Contém nutrientes que não são en-
contrados em qualquer outro lugar.
- Hidrata naturalmente a pele, deixan-
do-a viçosa e bonita.
- Ajuda na desintoxicação do organis-
mo, aliviando o trabalho dos rins e evi-
tando assim a formação de pedras. 

Viva a Vida

Água é a fonte da vida 
Pessoas saudáveis, ingerem água pelo controle 
fisiológico através da sensação de sede

Sem água adultos 
podem viver até 10 dias 
e crianças podem viver 

até 5 dias

dos líquidos, dos alimentos e durante 
o metabolismo.
Uma pessoa pode sobreviver por 
várias semanas sem alimentos, porém 
sem água adultos podem viver até 10 
dias e crianças podem viver até 5 dias, 
em um clima moderado. 
Pessoas saudáveis, ingerem água pelo 
controle fisiológico através da sensa-
ção de sede, mas não é correto beber 
água somente quando sentimos sede. 
É aconselhável beber dois copos 
de água uma hora antes do café da 
manhã, do almoço e jantar, e con-
sumir alimentos ricos em água, tais 
como frutas e legumes.
O nosso corpo elimina água 
através dos rins pela urina, pelas 
fezes, pelo ar expirado pelos pul-
mões ou vapor de água perdido 
através da pele (suor), a quanti-

dade de água que con-
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Mestre-Cuca

Afogado de Chocolate
Receita Prática e Gostosa

Ingredientes
2 xícaras (chá) de água
2 xícaras (chá) de açúcar
3 colheres (sopa cheias) de choco-
late em pó
100 g de manteiga em temperatura 
ambiente
1 xícara (chá) de açúcar  
3 xícaras (chá) de farinha de trigo 
peneirada
3 colheres (sopa cheias) de choco-
late em pó peneiradas
1 colher (sopa bem cheia) de fer-
mento em pó
400 ml de leite
Manteiga para untar bem a fôrma

Modo de preparo
1º passo: em uma panela fora do 
fogo misture a água, o açúcar e o 
chocolate em pó. Leve a panela para 
o fogo médio por uns 5 minutos 
(ou até que ferva), desligue o fogo e 
reserve esta calda quente.

2º passo: em uma batedeira coloque 
a manteiga em temperatura ambiente 
e o açúcar e bata até se transformar 
em um creme, por aproximadamente 
5 minutos. Desligue a batedeira e 
acrescente 3 xícaras (chá) de farinha 
de trigo peneirada, 3 colheres (sopa 
cheias) de chocolate em pó peneira-
das, o fermento em pó e o leite.

3º passo: ligue a batedeira em velo-
cidade baixa (apenas para misturar 
os ingredientes) e depois aumente a 
velocidade e bata por mais ou menos 
3 minutos.

4º passo: distribua a massa numa 
fôrma para pudim grande (26 cm de 
diâmetro X 7 cm de altura), farta-
mente untada com manteiga.
Depois despeje a calda quente (reser-
vada acima) sobre a massa crua que 
está na fôrma.
Banhe totalmente a massa crua.

5º passo: leve a fôrma para o forno 
pré aquecido à 170º C e asse por 
mais ou menos 45 minutos.
Retire do forno e desenforme 
quente ou frio em um prato de ser-
vir mais fundo.

Dica: Cuidado na hora de desen-
formar o bolo assado pois dentro 
da fôrma haverá bastante calda e se 
não tiver cuidado, esta calda quente 
pode derramar.
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Entretenimento

O Parque Municipal Dom José em Ba-
rueri é uma ótima opção de lazer, com 
uma área de 90 mil metros quadrados.
O parque conta com diversos equi-
pamentos de lazer, como míni cidade 
com casas de bonecas e tanque de 
areia, playground, vinte churrasquei-
ras, pista de skate, centro de eventos, 
um lago com pedalinho, campo de 
futebol, quadras poliesportivas (bas-
quete, tênis, vôlei e futsal).

SERVIÇO
Parque Municipal Dom José
Endereço: Rua Ângela Mirella, s/nº, 
Vila Porto – Barueri
Horário: terça à sexta-feira, das 7 às 
20 horas, e aos sábados, domingos e 
feriados, das 7 às 19 horas. As segun-
das-feiras, o Parque Municipal é fecha-
do para os trabalhos de manutenção. 
Informações: 4198-5445

A Pinacoteca Municipal de Barueri 
tem um acervo que agrega obras 
oferecidas a título de doação por 
artistas expositores na Galeria Mu-
nicipal de Artes, obras originárias de 
Workshops com participação popu-
lar, peças resultantes das aulas das 
Oficinas Culturais, e as obras que 
foram premiadas nos salões Bienal 
de Aquarela e Salão Nacional de 
artes Plásticas realizados pela Secre-
taria de Cultura e Turismo.
A coleção apresenta segmentos de 
categorias partindo do Academis-
mo, Arte Moderna, Abstracionis-
mo, até a pesquisa Contemporânea, 
estilos representados por técnicas 
como o desenho, pastel, gravura em 
metal, xilogravura, aquarela em pa-
pel e seda, acrílica, óleo sobre tela, 
técnica mista, escultura terracota, 
ferro em solda.
A Pinacoteca Municipal de Barueri 
está localizada na rua Mônaco, 260 - 
Parque Santa Luzia - Barueri.*

Parque Municipal de Barueri
Local de Lazer e Diversão

Você Conhece a 
Pinacoteca Municipal 
de Barueri?

Que tal aprender dança de salão? Ou artes cênicas? Estão abertas as 
inscrições para os cursos das Oficinas Culturais de Barueri. Cursos 
como ballet, jazz, dança contemporânea, violão clássico, violão popular, 
violoncelo, violino, saxofone, clarinete, flauta doce, pintura, desenho, can-
to e coral estão programados.
As inscrições podem ser feitas no Ganha Tempo, na avenida Henriqueta 
Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro. As bibliotecas municipais também 
realizam as inscrições. Mais informações pelo telefone: 4199-1600.  

Início das inscrições para Oficinas Culturais
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Mãe é mãe
Rapaz chega em casa muito animado e diz 
para sua mãe que se apaixonou e quer se 
casar. A mãe inicia uma série de perguntas 
e ele faz a seguinte proposta: 
Mãe, vou trazer aqui amanhã três mulheres 
e você irá tentar adivinhar com qual delas 
eu irei me casar. 
A mãe acaba por concordar com o teste. 
No dia seguinte, ele leva para casa três 
mulheres lindíssimas. Elas sentam-se no 
sofá e ficam conversando com a mãe do 
rapaz durante um bom tempo.
Depois de horas de conversa entre elas o 
rapaz chega e pergunta:
Então mãe, você é capaz de adivinhar com 
qual eu vou me casar?
A mãe responde imediatamente:
Com a do meio.
O rapaz fica surpreso e pergunta:
É incrível mãe. Você acertou! Mas como é 
que adivinhou?
A mãe responde:
Não gostei dela...

29

O Louco Regenerado
Dois loucos tomavam sol na beira da piscina 
do manicômio até que um deles se jogou na 
água e afundou. Mais do que depressa o seu 
amigo, num ato heróico, pulou para salvá-lo.
No dia seguinte o diretor do manicômio foi 
falar com o “louco salva-vidas”:
Meu rapaz, eu tenho duas notícias para lhe 
dar! Uma boa e outra ruim: A boa é que 
você finalmente vai ter alta! Você salvou 
uma vida e então nós concluímos que você 
está curado!
O louco deu um sorriso de agradecimento. 
A notícia ruim é que o rapaz que você sal-
vou ontem se enforcou!
Não, doutor... Ele não se enforcou...
Como não? 
Nós o encon-
tramos en-
forcado com 
o seu próprio 
cinto, hoje de 
manhã!
Fui eu que o 
pendurei pra 
secar, doutor.
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Nossos Parceiros
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