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Servidor em Foco

Como num piscar de olhos vimos os dias passando (ou voando) e já 
estamos no mês de março. 
Para nós, baruerienses, este é um mês especial. A cidade comemora 61 
anos de emancipação e crescimento contínuo. Uma cidade dinâmica 
que se transforma dia a dia, buscando a excelência na prestação de 
serviço aos seus cidadãos. 
Este mês também deve ser lembrado por uma data especial: o dia 8, 
Dia Internacional da Mulher, que depois de muita luta, tem o direito 
de estudar e votar, trabalha e divide o mercado profissional com o ho-
mem. Cuida dos filhos, da casa, do marido e de si mesma. 
Nesta edição vamos abordar mais dois pontos importantes, a questão 
do imposto sindical “descontado dos nossos salários neste mês” e a 
qualificação dos professores da rede. 
De todas as formas esta revista visa levar informação e entretenimento 
aos servidores baruerienses, além de ter se tornado uma ferramenta 
importante para nós servidores municipais. 
Desejamos uma boa leitura e deixamos aqui nosso carinho especial à 
cidade de Barueri e à todas as servidoras: mães, médicas, enfermeiras, 
inspetoras, mulheres que cuidam tão bem de nós e da nossa cidade. 

Boa leitura! 

Eduardo Assarito
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Sindical

Mulheres em Destaque 
Seminário Mulheres em Destaque foi um Sucesso

A Federação dos Sindicatos dos Servi-
dores Públicos Municipais do Estado 
de São Paulo FESSPMESP  em parce-
ria com a União Social do Movimento 
Afrodescendente de Nova Odessa – US-
MANO realizaram a 2ª Edição do semi-
nário Mulheres em Destaque. O evento 
ocorreu na cidade de Tatuí/SP.
O Seminário Mulheres em Destaque 

surgiu da necessidade de valorizar o tra-
balho das mulheres que ao longo dos anos 
souberam mostrar seu valor e conquistar 
seu espaço. O seminário tem ainda o ob-
jetivo de homenagear as mulheres que se 
destacaram pelo seu trabalho e ao mesmo 
tempo discutir assuntos que dizem respeito 
ao seu dia-a-dia, gênero e raça.
Neste ano, entre as homenageadas as sin-

Dia 18 de fevereiro, a magistrada 
Patrícia Birchal Becattini, da 11ª Vara 
do Trabalho de Brasília, negou pedido 
de liminar da FUPESP em ação que 
pedia a anulação do ato administrativo 
de concessão de registro e Carta Sindical 
para a Federação dos Sindicatos dos 
Servidores Públicos Municipais do 
Estado de São Paulo – FESSPMESP. 
Na ação, a FUPESP requeria, ainda, a 
proibição da realização de qualquer ato 
ligado a atividade sindical.
A sentença, que fulminou a pretensão 

dicalistas Maria Cláudia Adum – Pre-
sidenta do Sindicato dos Servidores 
de Tatuí e Diretora da Secretaria dos 
Assuntos da Mulher; Vali Aparecida 
Barbosa – Presidenta do Sindicato dos 
Servidores de Tietê e a Diretora do Sin-
dicato dos Servidores de Americana Eli-
sete Soares Matos. 
Para coordenadora do setor público da 
Força Sindical Cristina Helena Gomes o 
evento atingiu os objetivos e teve a par-
ticipação de representantes de diversos 
segmentos da sociedade. “Foi muito pro-
veitoso, a participação da mulher sindicalis-
ta e donas de casa às palestras com temas 
específicos, inclusive com a participação 
da juíza do trabalho Silvia Cristina Martins 
Kyriakaky, serviu para mostrar o quanto as 
mulheres cresceram e o quanto tem de 
crescer” disse a coordenadora.
Para o 3º Seminário que acontece em 
março do próximo ano, o objetivo é am-
pliar a participação das mulheres e quem 
sabe ao invés de o seminário ocorrer em 
dois dias, realizá-lo em três ou quatro dias. 

descabida, é claríssima: “Não há invasão 
de base territorial ou qualquer outra hi-
pótese que atente contra a unicidade sin-
dical e tampouco contra a anterioridade 
do registro”.
Com isso, a Federação dos Sindicatos 
dos Servidores Públicos Municipais do 
Estado de São Paulo reafirma sua legi-
timidade, ganhando ainda mais força 
para cumprir seu papel de representar a 
categoria e continuar em sua trajetória 
de crescimento, ascensão, conquistas e 
crescente respeitabilidade.

Nosso presidente Aires Ribeiro para-
beniza a coerência da decisão judicial: 
“Foi uma sentença firme e muito cla-
ra, não deixando qualquer resquício 
de dúvida sobre a legitimidade da nos-
sa Federação”. Ele faz uma projeção 
otimista: “A sentença da 11ª. Vara da 
Justiça do Trabalho de Brasília é mais 
um suporte concreto para nosso trabalho. 
Certamente, saímos ainda mais fortes 
dessa disputa decidida, com sabedoria, 
pela Justiça”.
Informações no Tel.: (19) 3621.6187

Fez-se a Justiça
Fesspmesp tem legitimidade reafirmada e garantida pela Justiça, mais uma vitória judicial, que 
amplia e consolida a legitimidade da nossa Federação
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Homenagem à Servidora
Toninho Furlan oferece café da manhã às servidoras
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

Alô Câmara

Uso de celular em sala
de aula deve ser 

proibido em Barueri 

Está em tramitação na Câmara Municipal 
de Barueri Projeto de Lei nº 027/2010, 
que proíbe o uso de aparelho celular e 
equipamentos eletrônicos nas salas de 
aulas das escolas municipais de Barueri. 
A propositura foi apresentada pelo vere-
ador Miguel de Lima (PDT) durante ses-
são ordinária de terça-feira, 9, e deve ser 
votada nas próximas sessões. 

Dr. Antonio propõe curso 
de primeiros socorros para 
profissionais da educação

Preocupado com a saúde dos alunos ma-
triculados na rede municipal de ensino de 
Barueri, o vereador Antonio Carlos Mar-
ques, o Dr. Antonio (PDT), apresentou 
na sessão de terça-feira, 9, o Projeto de 
Lei 026/2010, que dispõe sobre a implan-
tação de um curso de primeiros socorros 
para profissionais de educação. O objeti-
vo é treinar os funcionários das escolas 
municipais de Barueri para atender casos 
de emergências envolvendo os alunos. 
Projeto está em tramitação na Câmara 
Municipal de Barueri.

Comemorado no dia 8 de março, o Dia 
Internacional da Mulher não passou em 
branco na Câmara Municipal de Barue-
ri. O presidente da Casa, vereador An-
tonio Furlan Filho, o Toninho Furlan 
(PMDB), organizou um café da manhã 
especial para as funcionárias. 
O vereador destacou a sua gratidão e o 
seu respeito às mulheres que trabalham 
para o bom funcionamento da Câma-
ra. “Deixo aqui meus sinceros votos 

de apreço e respeito. É uma homenagem 
simples para pessoas que têm caminhado 
ao meu lado nestes anos. Obrigado pelo 
companheirismo e parabéns pelo seu 
dia”, felicitou Toninho Furlan.   
Frutas, guloseimas, bolo e a alegria das 
homenageadas não faltaram na manhã 
de segunda-feira, 8. O café foi uma ma-
neira encontrada por Toninho Furlan, 
representando todos os vereadores, para 
homenagear as mulheres baruerienses.



Falando de leis

Contribuição Sindical
Sindserv esclarece dúvidas sobre a finalidade e destino da 
contribuição sindical dos servidores municipais

No próximo dia 31 de março, todos os 
servidores municipais de Barueri, inde-
pendente do regime jurídico, terão des-
contado de seu salário o equivalente a 
um (1) dia de serviço, a título de Contri-
buição Sindical, para o custeio do siste-
ma confederativo.
A fim de esclarecer aos servidores sobre 
o desconto, tecemos alguns comentá-
rios, inclusive apontando a legislação, fi-
nalidade e para onde vai o dinheiro que é 
descontado da folha do servidor. 
De acordo com o disposto na Instrução 
Normativa/MTE n.º 01/2008, os ór-
gãos da administração pública federal, 
estadual e municipal, direta e indireta, 
independentemente do regime jurídi-
co a que pertençam, deverão recolher a 
contribuição sindical prevista no artigo 
578, da CLT, de todos os servidores e 
empregados públicos. Deverá ser des-
contada a importância correspondente à 
remuneração ou subsídio de um dia de 
trabalho, excetuadas as parcelas de natu-
reza indenizatória. 
A contribuição sindical é um tributo federal 
nos termos da Constituição Federal (art. 8º, 
IV) e da CLT (arts. 578 e 579), que substi-
tuiu a antigo “imposto sindical”.
O art 8º, IV, dispõe que: a assembléia 
geral fixará a contribuição que, em se tra-
tando de categoria profissional, será des-
contada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da con-
tribuição prevista em lei, já o art. 578 da 
CLT prevê o pagamento de contribuição 
aos sindicatos pelos que participam das 
categorias econômicas, profissionais ou 
de profissões liberais representadas pelas 
referidas entidades, sob a denominação 
de “contribuição sindical”.       
Portanto, todos os trabalhadores (públi-
cos e privados), civis ativos, com víncu-

lo efetivo ou temporário (estatutário ou 
CLT), inclusive servidores comissionados 
sem vínculo efetivo, incumbindo aos seus 
respectivos empregadores, no caso de Ba-
rueri, a Prefeitura Municipal, a Câmara 
Municipal, bem como às autarquias FIEB 
e IPRESB, a obrigação de retenção e re-
colhimento, conforme prevê a Instrução 
Normativa do Ministério do Trabalho e 
Emprego de n.º 01/2008.
O valor da contribuição é calculado con-
forme consta na CLT (artigos 580 e 582). 
O valor considera o somatório da remu-
neração do mês de março (exceto ver-
bas indenizatórias como a gratificação 
de férias, por exemplo) dividido por 30, 
correspondendo a 1 (um) dia de trabalho, 
sem gerar qualquer tipo de abatimento 
(IPRESB, INSS ou IRRF).
Estão isentos os servidores inativos, os 
Advogados Públicos (Procuradores do 
Município, Procuradores Autárquicos e 
Fundacionais e Defensores Públicos), cuja 
contribuição anual à OAB substitui a con-
tribuição sindical, nos termos do artigo 47 
do Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Lei Federal nº 8.906/94.
A contribuição sindical destina-se a custear 
o sistema sindical nacional, sendo repartida, 
conforme art. 589, CLT, às entidades sindi-
cais, conforme abaixo:
5% para a confederação correspondente;
10% para a central sindical;
15% para a federação correspondente;
60% para o sindicato respectivo; e
10% para a “Conta Especial Emprego e 
Salário”
Conforme se verifica acima, o SindServ 
recebe apenas 60% do valor total descon-
tado do servidor, sendo o restante distri-
buídos para outros entes.
Importante esclarecer, que o valor da con-
tribuição sindical repassado ao SindServ 
é investido durante o ano na manutenção 

do sindicato, complementando as men-
salidades que são pagas pelos sócios, 
soma-se um montante que custeia as 
nossas despesas.
Nossa estrutura tem um custo bastan-
te elevado, e que todas as despesas do 
sindicato são pagas com os recursos 
provenientes das mensalidades sindicais, 
contribuição sindical, de anúncios na 
revista do sindicato e parcerias, sendo 
que o SindServ oferece aos servidores 
municipais, além de uma equipe de 14 
funcionários, 02 advogados, 01 psicólo-
ga, que  atuam buscando o bem estar do 
nosso servidor. A maioria dos serviços 
oferecidos pelo sindicato são GRATUI-
TOS alguns deles inclusive para qualquer 
membro da categoria de servidores mu-
nicipais de Barueri.
Contamos ainda com uma Clínica 
Odontológica instalada nas dependên-
cias do sindicato que oferece serviços de 
alta qualidade e preços acessíveis, além 
de convênios com farmácias, plano de 
saúde, posto de gasolina, entre outros.
Nossas despesas não param por aí, o 
SindServ paga ainda impostos tais como, 
INSS, FGTS, pagamos ainda aluguel, 
água, energia elétrica, telefones e mesmo 
assim ainda conseguimos manter a dis-
posição de nossos associados um clube 
com piscina e churrasqueira, no Jardim 
Paulista, onde o associado paga apenas 
um valor simbólico para sua utilização.
Com isso, damos esclarecimentos à nos-
sa categoria mostrando total respeito 
e justificando nossa preocupação em 
representar dignamente os Servidores 
Municipais de Barueri. Estamos à dispo-
sição para maiores informações. *
 
José Raimundo Neto
Diretor SindServ

Sindserv 20106
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Celular roubado
Bloqueio de chip e aparelho são fundamentais 
para diminuir o número de furtos e roubos

Caso seu telefone seja roubado ou fur-
tado, com este número em mãos é pos-
sível bloquear o aparelho e manter o la-
drão longe de fotos, mensagens e vídeos 
pessoais. 
Quem já teve o celular roubado ou fur-
tado sabe que, com o avanço da tecno-
logia, além do aparelho, também são 
levadas fotos, mensagens, vídeos e até 
senhas pessoais. Uma pesquisa realiza-
da pela Secretaria de Segurança Pública 
apontou o celular como um dos objetos 
mais roubados no centro de São Paulo. 
Em 2009 foram cerca de 1700 ocorrên-
cias por mês nas delegacias eletrônicas. 
Com o número de série (também conhe-
cido como IMEI) em mãos é possível blo-
quear, além da linha, o aparelho, tornando-
o inutilizável – mesmo que o ladrão troque 
o chip. Mas atenção: é preciso guardar este 
número antes que o celular seja roubado. 
Ter acesso ao IMEI é simples, basta digi-
tar *#06# e discar. O número aparecerá 
na tela. Anote e guarde. “Hoje em dia 

Tecnologia

tenho conhecimento de como adquirir o 
número de série do celular, mas infeliz-
mente na época eu não sabia”, conta Ellen 
Bueno, estudante e estagiária de Direito, 
de 20 anos. 
A estagiária foi assaltada com o irmão em 
uma festa na casa do vizinho, seis anos 
atrás. “Eu e meu irmão havíamos acaba-
do de comprar nossos celulares, jun-
tamos muito tempo nosso dinheiro 
pra comprar celulares de última 
geração, que na época eram os 
que tiravam fotos”, conta. 
Ellen conta que durante 
cerca de três semanas ligou 
na delegacia para ver se ha-
viam encontrado seu apare-
lho. “Até que um dia o Dele-
gado me ligou dizendo que haviam 
encontrado meu celular com um outro 
criminoso, e que quem me roubou, teria 
trocado o aparelho por drogas”, diz. 
De acordo com ela, quando pegou o 
celular de volta encontrou fotos, men-
sagens, ligações e números de um dos 

Com o número de 
série (IMEI) em mãos 

é possível bloquear 
a linha e o aparelho, 

tornando-o inutilizável 
mesmo que o ladrão 

troque o chip

Você sabe qual é o número de 
série (IMEI) do seu celular? 

Caso o celular seja roubado, entre em 
contato com a operadora e bloqueie 
seu chip. Essa atitude impedirá que o 
ladrão utilize seu número para reali-
zar outros crimes. 
Depois disso é preciso fazer um Bo-
letim de Ocorrência. Caso não seja a 
mão armada, com violência ou ameaça 
(roubo), é possível realizá-lo pela in-
ternet no Estado de São Paulo (www.
ssp.sp.gov.br/bo). 
Após algumas horas ou no dia seguinte 

você receberá por e-mail o BO. Impri-
ma e assine. Com o número do BO e 
do IMEI em mãos, entre em contato 
com a operadora novamente.
Informe o acontecido e diga que de-
seja bloquear seu aparelho. O aten-
dente solicitará uma cópia do Boletim 
de Ocorrência por e-mail ou fax. Siga 
os passos que o atendente lhe indicar 
e em pouco tempo seu aparelho estará 
bloqueado e inutilizável em todas as 
operadoras de telefonia do país.*

assaltantes. “A polícia coletou tudo, e isso 
acabou ajudando a polícia em outras inves-
tigações”, afirma. Segundo ela, a quadrilha 
atuava sempre em festas e já era procurada 
pela polícia. *

Como proceder? 



Destaque

Barueri
Alguns dos servidores mais
antigos falam sobre os 
61 anos da cidade
No mês de aniversário da cidade de Barueri, alguns dos servidores antigos prestam 
sua homenagem ao município. Sob diferentes pontos de vista, eles nos falam sobre o 
desenvolvimento de Barueri no cenário estadual e nacional e as principais mudanças 
que observaram nos últimos 20 anos de Barueri. De cidade dormitório para líder 
em geração de empregos na região Oeste, são duas décadas servindo a cidade e o 
munícipe barueriense com muito orgulho.

Aniversário de
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“[Barueri] tinha ares de cidade do interior, com poucos recursos. O 
ponto de encontro era o Largo São João, onde praticamente todos se 
conheciam. Hoje é essa fantástica cidade, desenvolvida, que presta 
serviços de qualidade aos seus moradores, referência em todo o Brasil. 
Muito me orgulha ter participado dessa evolução como servidor e 
morador de Barueri”
Luiz Braçal é servidor municipal desde maio de 1979. Hoje é diretor 
do Departamento de Tributos Imobiliários, na Prefeitura.  

“Conhecíamos a maioria dos funcionários e sabíamos os nomes de todos 
os servidores. Tínhamos pouquíssimas ruas asfaltadas e mais ou menos 
umas três escolas infantis”

Luiz Carlos Inocêncio é servidor municipal desde agosto de 1980. 
Hoje é diretor de Departamento Técnico. 

“Graça à Deus, [Barueri] primeiramente se tornou um município 
conhecido [...]Era um lugar precário, ninguém conhecia, agora a olhos 
nus podemos ver o progresso, crescimento e desenvolvimento em todas 
as áreas. Realmente não tenho palavras para expressar o amor que tenho 
por Barueri, pelo Prefeito Rubens Furlan e pelo povo barueriense que 
se uniram e chegou aonde está. Viva Barueri com os seus 61 anos de 
emancipação”. 

Amarilis Avellar é servidora municipal desde outubro de 1980. Hoje 
trabalha no Departamento Técnico de Licitações.

“Barueri era uma cidadezinha muito, muito pequenininha. Todos os 
funcionários se conheciam, não tinha Boulevard, era uma cidade pacata. 
As escolas eram todas do Estado, hoje são todas municipalizadas, 
grandes, modernas. A Prefeitura, era no prédio antigo, os vereadores só 
tinham uma sala para atender. A cidade já era boa, está ficando e vai ficar 
melhor ainda. Qual cidade tem distribuição de brinquedos no final do 
ano? Barueri está cada dia melhor!”

Divina Aparecida Silva é servidora municipal desde setembro de 
1982. Hoje trabalha no Ganha Tempo de Barueri. 

Sindserv 2010 9
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No mês de março comemoramos o dia 
da mulher, por isso, me proponho a es-
crever sobre este ser tão belo e especial, 
ser este com o qual desde bem cedo te-
mos contato ao sermos embalados nos 
braços carinhosos de nossa mãe.
O dia 8 de março foi instituído a fim de 
celebrar os feitos econômicos, políticos 
e sociais que foram alcançados pela mu-
lher. A proposta do Dia Internacional da 
Mulher foi iniciada na virada do século 
XX, durante o processo de industrializa-
ção e expansão econômica, que levou a 
grandes protestos sobre as condições de 
trabalho. As mulheres empregadas em 
fábricas de vestuário têxtil foram prota-
gonistas de um desses protestos em 08 
de março de 1857 em Nova Iorque. O 
protesto requeria melhores condições de 

trabalho e salários iguais aos dos ho-
mens. Porém o que levou mesmo 

a essa data ser comemorada 
mundialmente foi o incêndio 

Você Redator

provocado na fábrica da Triangle Shir-
twaist, em Nova Iorque, em 25 de março 
de 1911. Onde foram registradas cerca de 
146 mortes. Segundo relatos, cerca de 129 
trabalhadoras foram trancadas e queima-
das vivas. O incêndio da fábrica Triangle, 
é até hoje, o pior incêndio da história 
de Nova Iorque. Depois desse episódio, 
muitos outros protestos foram feitos, e 
um que se destacou foi o de 1908, onde 
15.000 mulheres marcharam sobre a cida-
de de Nova Iorque exigindo a redução da 
carga horária, melhores salários e o direi-
to de voto. Sendo assim, o primeiro Dia 
Internacional da Mulher seguiu-se em 28 
de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos 
após uma declaração do Partido Socialista 
da América. Em 1910, ocorreu a primeira 
Conferência Internacional sobre a mulher 
em Copenhague, dirigida pela Internacio-

nal Socialista, e assim, o Dia Internacio-
nal da Mulher foi estabelecido.

Falar da Mulher na atualidade é 
descrever a mãe, a filha, a esposa, 
a professora, a profissional... Que 
bem cedo sai de casa, beija o filho e 
o marido, enfrenta a árdua jornada de 

trabalho ora como execu-
tiva, ora como doméstica. 

Em inúmeras profissões 
onde sempre deixa seu toque 

de organização, amor e sensibi-
lidade.

É esta Mulher que ao fim de um 
exaustivo dia retorna ao seu lar para 

cumprir uma segunda jornada nos afa-
zeres domésticos, na educação dos filhos 

e na dedicação ao lar.
Quanta garra tem a mulher, mãe, estudan-
te, educadora, amiga. Que se desdobra em 
duas, três ou mais jornadas, que luta, que 
sonha e busca seus objetivos.
Ao longo destes anos é notória a ascensão 
da mulher na sociedade, mercado de tra-

balho, política, relações sociais. Diaria-
mente deparo-me com notícias que nos 
mostram esta realidade como a eleição 
da governista Laura Chinchilla, a primei-
ra presidente mulher da Costa Rica em 
8 de fevereiro deste ano; o pioneirismo 
da presidente do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJ-AL), desembargadora Elisa-
beth Carvalho do Nascimento, que assu-
miu em março deste ano, por um período 
de cinco dias o cargo de governadora do 
Estado em substituição ao governador 
Teotonio Vilela Filho; a desembargadora 
é a primeira mulher a assumir o governo 
de Alagoas. Ela já tinha feito história, em 
2009, como a primeira mulher a presidir 
o Judiciário alagoano. 
Quantas conquistas a mulher alcançou 
ao longo destes anos, quantas ainda es-
tão a serem alcançadas se olharmos a re-
alidade da violência contra a mulher no 
Brasil onde a cada minuto 15 mulheres 
são espancadas e estes são dados que 
vêm crescendo a cada ano ( segundo 
pesquisa Data Senado de Fev/2009) ou 
ainda de uma forma global atentarmos 
para a violência sofrida pelas mulheres 
nos países muçulmanos.
Muito já se avançou quer no direito com 
o surgimento da Lei Maria da Penha que 
visa amparar e proteger a mulher que so-
fre violência. 
A passos largos caminhamos a fim de 
alcançarmos a verdadeira isonomia entre 
os sexos de forma que a redação do ar-
tigo 5º da Constituição seja um fato na 
sociedade brasileira.
Parafraseando Luis Alves, eu diria: “dia 8 
de março é apenas um dia das mulheres, 
isso não basta, pois todos os dias são dias 
de comemorar e homenagear as mulheres 
de nossa vida”. Parabéns mulheres!*
Sara Costa Marques, Assessora de Chefia na 
EMEF Levy Gonçalves de Oliviera

Mulher
Todo dia é dia de homenagear a mãe, esposa, filha...
as mulheres de sua vida!
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Praticamente sem alterações desde 1994, 
em breve as cédulas do Real chegarão à 
mão do consumidor em novo formato.
A novidade é que prometem ser mais se-
guras em relação a falsificações, pois os 
elementos gráficos foram redesenhados 
a fim de facilitar a verificação da autenti-
cidade das cédulas. 
Com tamanhos diferenciados e marcas 
táteis em relevo, a nova família de cédu-
las atenderá melhor as necessidades de 
deficientes visuais, que enfrentam difi-
culdade em reconhecer os valores das 
notas atuais. 
As primeiras notas a serem lançadas 
serão as de R$ 100 e de R$ 50, que de-

Capital

Novas Cédulas 
Mais segurança para deficientes visuais 
maior dificuldade para falsificação

mandam maior se-
gurança. A substi-
tuição será feita aos 
poucos, à medida 
que as cédulas em 
circulação forem 
retiradas. 
No primeiro semes-
tre de 2011, serão 
lançadas as notas de 
R$ 20 e R$ 10. 
O projeto está sen-
do desenvolvido 
pelo Banco Central  
desde 2003 em par-
ceria com a Casa da Moeda do Brasil.*
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Servidor em Foco

Cursos de Reciclagem
Desde março o CAP voltou a realizar os 
cursos de reciclagem e aprimoramento 
para os professores da rede municipal 
de ensino.  Além dos cursos já existentes 
(artes, informática, expressão corporal, 
libras e contador), específicos para os 
professores PEBII (Professor de Ensi-
no Básico Nível II), este ano o CAP vai 
oferecer também aulas especiais de por-
tuguês, matemática e inglês. 
Os cursos acontecem às segundas, ter-
ças, quintas e sextas-feiras, das 13h às 
15h30, e das 19h às 21h30. Mais de 1800 
professores passarão pelos cursos. 

Ciclo de Palestras
Entre os meses de março e junho, o 
CAP (Centro de Aperfeiçoamento para 
Professores) oferece aos professores da 
rede pública um ciclo de palestras com o 
tema “A Arte de Ensinar”, com o Pro-
fessor Dr. Gabriel Perissé. 
As palestras tem por objetivo mostrar 
o verdadeiro papel do educador na for-
mação do aluno, indicando como a cria-

tividade e sensibilidade do docente pode 
contribuir para o desenvolvimento dos 
talentos dos discentes.
A arte de ensinar requer do educador ima-
ginação, domínio da linguagem e senso 
dialógico, afinal o professor precisa en-
sinar para alunos com os mais variados 
comportamentos sem distinção.
Para a coordenadora de Planejamento, 

Novidades do CAP para 2010
Cursos e palestras para aperfeiçoamento dos educadores

Desde o dia 16 o CAP 
voltou a realizar os 

cursos de reciclagem 
e aprimoramento para 

os professores 

Professor Dr. Gabriel Perissé ministrando a palestra “A arte de ensinar”

Auditório do Centro de Aperfeiçoamento para Professores

Rosalia Ribeiro Martins, a Secretaria 
“presa pela qualidade da ensino”, afinal 
os professores da rede já possuem uma 
formação, e aprovação em concursos pú-
blicos, “o que a secretaria questiona não é 
o conhecimento que o professor tem. Es-
tamos nos empenhando nesse momento 
na qualidade e no como o educador passa 
o conhecimento já adquirido”, diz.*
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Prata da Casa

Gil Cardoso
“Sou o verdadeiro Prata da Casa”
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Prata da Casa

Gilberto Cubas Cardoso, de 34 anos é 
guarda de patrimônio da EMEF Este-
van Placêncio há 11 anos. Para ele, o 
emprego como servidor público “endi-
reitou” sua vida. Fã de rock, afirma que 
é apenas “consumidor” de música, pois 
não toca nenhum instrumento. Com 
mais de quatro mil CD’s em seu quar-
to e uma parede repleta de DVD’S de 
shows e “alguns filmes”, Cardoso tem 
mais de 40% do corpo tatuado a afirma 
que esse jeito o faz ser mais “amigo” 
dos adolescentes que lida no dia a dia 
do trabalho. 

O “verdadeiro” Prata da Casa
Cardoso nasceu e cresceu em Barue-
ri. Estudou na EMEF Alexandrino da 
Silveira Bueno por 14 anos e conta que 
hoje, além dele, seus irmãos e cunhada 
trabalham na prefeitura. De acordo com 
ele, os pais possuem diploma de mora-
dores mais antigos do município. “Sou o 
verdadeiro Prata da Casa”, brinca. 

Exército
O roqueiro serviu o exército por 12 me-
ses, no Segundo Batalhão de Guardas de 
Osasco. Para ele esse tempo foi um “di-

Gil Cardoso
Rock e amizade com os alunos

visor de águas” em sua vida. Engana-se 
quem pensa que ele odiou: “No quartel 
a gente aprende a ser homem, dar valor 
a tudo, comida da mãe, cama para dor-
mir”, afirma. Ao sair, ganhou medalha 
de Honra ao Mérito. 

A música 
“Não tem um dia que eu não escu-
te música”, fala o roqueiro sobre sua 
paixão. A paixão começou a crescer 
quando tinha nove anos e seus primos, 
na época “punks dos anos 80”, o ins-
piraram. Algum tempo depois, com 12 
anos, a música tomou maior proporção 
em sua vida, por influência do cunhado 
e da irmã, que lhe deram uma vitrola. 

Adolescentes
Para Cardoso, a música e sua profissão 
estão relacionadas na hora de lidar com 
os alunos da EMEF onde trabalha. De 
acordo com ele, “esse jeito” e as tatua-
gens aproximam os alunos dele, o que 
torna a confiança mais fácil dos adoles-
centes. “Não é fácil lidar com o adoles-
cente hoje em dia”, diz. “Mas eu troco 
muita idéia com eles”. 

O rock
Cardoso conta que mesmo com “esse 
jeito”, sempre foi consciente e fez sua 
primeira tatuagem com 25 anos. “Não 
bebo, não fumo nem uso drogas, dou 
muita idéia nos alunos”, afirma com 
orgulho. Ele diz que, nos shows que 
frequenta fica na “água mineral”, e lida 
com muitos adolescentes. Fã de Se-
pultura – e com uma tatuagem com o 
autógrafo do vocalista Derrick –, faz 
parte do fã clube da banda e já foi até 
Minas Gerais em um jogo beneficente 
do grupo.*
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Poeta do Povo

A Deus eu peço inspiração nesse dia
Para mais uma tarefa, concluir e entregar
Quero falar da nossa maravilhosa cidade
Que em  março de 2010, 61 anos completará
Pois é, foi naquele ano de 1949 que Ela nasceu
Quando o saudoso Nestor de Camargo resolveu
A essa cidade,que era pobre e dormitório governar

Depois do Nestor, outros Prefeitos surgiram
Todos tentando Barueri, fazer você deslanchar
Mais não havia quase receita naquela época
Que pudesse em muita coisa, a acrescentar
Preocupado o falecido Bittencourt, profetizou 
Dizendo, empresas que se instalarem aqui eu vou 
Durante muitos anos, de seus impostos isentar

Daí em 83 entra em cena, o jovem prefeito Furlan
Que com afinco começa, a nossa cidade governar
Mais na volta da sua posse, ele foi obrigado
Veja só, de barco ao rio Barueri mirim atravessar
Mais esse flagelo todo, o nosso prefeito superou
Que com muita competência, Barueri transformou
De um município dormitório, a uma cidade exemplar

Contar todas as transformações, que Barueri recebeu
Daria um livro de boas histórias, eu posso te assegurar
A mais de 27 anos, o seu crecimento foi muito além
Do que todas as expectativas poderiam apontar
Parabéns a todos, que lhes reconstruíram desse jeito
Parabéns Barueri e ao Furlan, nosso atual prefeito
Porque você minha cidade, mais um ano comemorará

Feliz Aniversário Barueri
Dia 26 de março
Por: José Aparecido 

Sindserv 201018
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Comportamento
Comportamento

Todos os dias somos 
bombardeados com imagens 

de mulheres com corpos incríveis. 
Esse e outros motivos tem levado 
cada vez mais garotas e mulheres 
a sofrerem de desordem alimentar.
Manter dietas restritivas, ingerir la-
xantes e diuréticos, fazer exercícios 
compulsivamente e até provocar vô-
mito são sintomas de bulimia e ano-
rexia. Em ambos os casos a pessoa 
está com seu peso ideal ou abaixo 
dele e se sente gorda. 
Se você apresenta esses sintomas ou 
conhece alguém assim, saiba que o 
Hospital das Clínicas de São Paulo 
oferece tratamento psicológico gra-
tuito. As inscrições podem ser fei-
tas em qualquer época do ano, sem 
limite de vagas, pelo telefone (11) 
3064-3186. A terapia é individual e 
semanal, com cerca de 50 minutos 
por sessão. 
Pacientes com compulsão alimentar 
e obesidade também são atendidos 
e são tratados com psicoterapia em 
grupo, 120 minutos por semana. A 
alta ou continuidade varia de acordo 
com o caso. 
O trabalho é oferecido desde 2002 
e integra o projeto de assistência e 
pesquisa da área de psicologia para 
auxiliar as pessoas que apresentam 
distorção da imagem corporal ou in-
satisfação com o corpo.*

Anorexia e Bulimia
Distorção da imagem corporal

Sindserv 2010 19
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Vida Sustentável

Testes em animais
Vários produtos que consumimos diariamente são 
testados em animais antes de serem comercializados

“Os animais não estão aqui para nos 
servir. É nosso dever respeitá-los e 
protegê-los como seres vivos”, é o que 
afirma sobre testes em animais o site do 
Projeto Esperança Animal (www.pea.
org.br). Através deste site é possível 
descobrir quais empresas testam ou não 
seus produtos em animais. 
Os testes são feitos em gatos, cachor-
ros, macacos, coelhos, ratos e cabras e 
visam provar que determinadas subs-
tâncias não fazem mal aos humanos. 
Porém, além de submeterem os ani-
mais a testes com morte certa, vale 
lembrar que existem diferenças entre o 
corpo humano e animal. Muitas vezes 
o que não afeta os animais testados 
pode afetar aos humanos.
De acordo com o PEA, “toda e qual-
quer empresa tem o dever de nos infor-
mar sobre o produto que estão venden-
do, desde a matéria prima, fabricação, 
até os testes”. A organização não go-
vernamental luta pela informação clara 
aos consumidores de que o produto é 
ou não testado em animais. 
“A abolição total dos testes em animais 
depende única e exclusivamente de nós 
consumidores. Hoje, com as informa-
ções disponíveis, podemos escolher en-
tre produtos testados e não testados em 
animais”, dizem. 
O site também publica fotos de animais 
em laboratórios, divulga protestos on-
line, conta os casos de alguns animais e 
promove a adoção, entre outros. 

Saiba mais:
 
www.gocrueltyfree.org (em inglês)
www.petitiononline.com/cfm91082/
petition-sign.html - Petição on-line 
para que a ANVISA obrigue os fa-
bricantes e distribuidores de cosméti-
cos que não testam seus produtos em 
animais a adicionar a informação do 
lado de fora das embalagens. 
Livro: A verdadeira Face da Expe-
rimentação Animal, Sergio Greif e 
Thales Tréz, editora Fala Bicho.

Os testes mais comuns:

Teste de irritação dos olhos: Feito com 
coelhos e sem anestésico, é utilizado 
para medir a ação dos ingredientes quí-
micos encontrados em produtos de lim-
peza e em cosméticos. O produto é apli-
cado nos olhos dos animais conscientes, 
que ficam imobilizados.

Teste de irritação dermal: Consiste 
em imobilizar o animal enquanto subs-
tâncias são aplicadas em peles tosadas. 
São observados sinais de enrijecimento 
cutâneo, úlceras, edema etc.

Teste LD 50: Serve para medir a 
toxicidade dos produtos. Atra-
vés de uma sonda gástrica os 
animais ingerem uma determi-
nada quantidade da substância 
testada. São utilizados ca-
chorros, gatos, ratos, coelhos, 
cabras e macacos. Aqueles 
que sobrevivem são sa-
crificados.

Pesquisas 
Dentárias: Os ani-
mais são submeti-
dos a uma dieta com 
açúcares durante três 
semanas ou têm bac-
térias introduzidas em 
suas bocas para esti-
mular a decomposição 

Produtos para o cabelo, maquiagem, pasta de dente, amaciantes 
de roupa. Esses são produtos de uso comum e diário. Mas você 
sabia que antes de serem comercializados, algumas marcas tes-
tam esses produtos em animais?

dos dentes. Depois disso, são subme-
tidos a testes odontológicos. São usa-
dos macacos, cães e camundongos. *

Vida Sustentável
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Consumidor
Consumidor

Entre uma loja e outra ou na compara-
ção entre referência e genérico, a dife-
rença de preço dos medicamentos pode 
chegar a 1400%, de acordo com pesqui-
sa realizada pela Fundação Procon de 
São Paulo em parceira com a Secretaria 
da Saúde. A pesquisa é referente ao pri-
meiro bimestre de 2010. 
O levantamento envolveu 103 itens 
(62 de referência e 41 genéricos), em 
15 estabelecimentos farmacêuticos 
distribuídos pelas cinco regiões da ci-
dade de São Paulo. 
A conclusão é que a pesquisa de preço 
antes da compra é fundamental ao con-
sumidor, pois os valores dos produtos 
podem ter grandes variações de um es-
tabelecimento para outro (confira o qua-
dro), inclusive por ocasião de descontos 
especiais e promoções.

1ª Maior Diferença 1.415%

Medicamento
Hidantal (Fenitoína)

Apresentação
100 mg. - 25 comprimidos

Maior preço (Referência)
R$ 6,06 
(Drogão - Região Sul)

Menor preço (Genérico)
R$ 0,40 
(Farmalife - Centro)

Diferença valor absoluto: R$ 5,66

Por serem produzidos em 
diversos laboratórios, os 
medicamentos genéricos 
são, em geral, mais baratos. 
Mas é bom lembrar que o 
mesmo “genérico” pode 
apresentar preços dife-
rentes.
Assim como 
a c o n t e c e 
com as pes-
quisas de 
material es-
colar, ovos de 
páscoa entre 
outros, a Fundação Procon- 
SP manterá a pesquisa de me-
dicamentos em sua rotina de 
atividades. Os relatórios serão 
publicados bimestralmente.*

Diferenças encontradas

2ª Maior Diferença 964,55%

Medicamento
Voltaren (Diclofenaco Sódico)

Apresentação
50 mg. - 20 comprimidos

Maior preço (Referência)
R$ 20,12 
(Drogaria São Geraldo - Região Oeste)

Menor preço (Genérico)
R$ 1,89
(Drogaria Campeão - Centro)

Diferença valor absoluto: R$ 18,23

3ª Maior Diferença 879,19%

Medicamento 
Tylenol (Paracetamol)

Apresentação
200 mg/ml - gotas 15 ml

Maior preço (Referência)
R$ 14,59
(Drogasil- Região Norte, Drogão e 
Droga Raia - Região Sul)

Menor preço (Genérico)
R$ 1,49 
(Drogaria Campeão - Centro)

Diferença valor absoluto: R$ 13,10

Medicação
Diferença em preço de remédios 
pode chegar a 1400%
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Mens Sana

Caps
Centro de Atenção Psicossocial
Saúde Mental e Trabalho

Eis aqui dois pilares fundamentais 
de nossa existência. Dois temas 

que nos são caros constituem uma 
problemática complexa e significam 
muito para a humanidade. O trabalho 
é central na constituição do humano e 
tanto pode ser fonte de prazer como de 
sofrimento. Pode ser nossa salvação e 
nosso calvário, o fato é 
que não vivemos sem ele.
A saúde mental no tra-
balho é uma área de es-
tudos e atuação que ana-
lisa o quanto ou como a 
organização do trabalho 
está afetando a saúde 
mental do trabalhador. 
No início do século pas-
sado, a preocupação era 
com as condições físicas 
de trabalho, que eram 
precárias e provocava 
muitos danos à saúde 
física do trabalhador. 
Houve um grande avan-
ço ao longo do século – 
tanto tecnológico quanto 
na organização dos tra-
balhadores - e as condi-
ções físicas melhoraram 
muito. Hoje, a grande 
preocupação é com a 
saúde mental. O número cada vez 
mais elevado de profissionais afasta-
dos do trabalho por problemas psíqui-
cos, principalmente na área da saúde, 
educação e segurança pública tem 
chamado a atenção dos governantes 
e dos especialistas e tem exigido me-
didas de intervenção nesta área. 
Uma das grandes preocupações do 
momento é o burnout, que vem sendo 
estudado pela OMS – Organização 

Mundial da Saúde e OIT – Organiza-
ção Internacional do Trabalho porque 
é um fenômeno internacional, afasta 
um número elevado de profissionais 
do trabalho e aumenta muito os custos 
com a saúde.  
O conceito burnout surgiu nos Estados 
Unidos, na década de 70, e o sentido 

literal é “estar esgotado”, “queimado”. 
Hoje é estudado no mundo inteiro e a 
causa do grande interesse que desper-
tou está relacionada com seu alto custo, 
pois reflete diretamente na produtivida-
de através das faltas dos funcionários, 
das horas de trabalho perdidas, no des-
perdício de material de trabalho e no 
custo com assistência médica. Vale a 
máxima: é melhor prevenir do que reme-
diar. Porém, antes de falarmos em como 

prevenir, precisamos entender o que é e 
como se manifesta.
A síndrome de burnout é definida por 
vários autores como uma das conse-
qüências mais marcantes do estresse 
profissional. Embora haja muitas dis-
cordâncias, dois pontos são consen-
so: 1. Caracteriza-se por apresentar 

exaustão/esgotamento 
emocional, despersonali-
zação, avaliação negativa 
de si mesmo, depressão e 
baixa realização no traba-
lho; 2.  É entendida como 
uma resposta ao estres-
se vivido por um longo 
tempo no trabalho, vai se 
instalando de forma lenta 
e gradual, afetando pro-
gressivamente o indivi-
duo e a organização.
Veja bem, burnout não é 
sinônimo de estresse nem 
de depressão.  Repito, a 
síndorme de burnout é 
uma das conseqüências 
do estresse crônico vivido 
no trabalho, cujo proces-
so pode ser entendido da 
seguinte forma: começa 
com uma condição na 
qual as demandas de tra-

balho são maiores que os recursos ma-
teriais e humanos existentes, ou seja, 
em função de um esforço excessivo 
que o trabalhador faz para responder 
as solicitações do seu trabalho; esta 
situação será fonte de estresse para o 
trabalhador que vai fazer um esforço 
para se adaptar emocionalmente; se 
esta situação permanece ao longo do 
tempo, o trabalhador começa a sentir 
os sinais de tensão, irritabilidade, an-
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siedade, fadiga e desinteresse pelo tra-
balho; a partir daí vão sendo desenvol-
vidas estratégias de defesa, isto quer 
dizer que, para se defender do sofri-
mento, o trabalhador retira seu afeto, 
começa a apresentar atitudes de dis-
tanciamento emocional, indiferença, 
cinismo e rigidez. Esta indiferença é 
o que caracteriza a despersonalização, 
que é o desenvolvimento de sentimen-
tos e atitudes negativas e cinismo em 
relação às pessoas que serão atendidas 
pelo seu trabalho. O profissional co-
meça a olhar o “usuário” do serviço de 
forma desumanizada, rotulada negati-
vamente. Na área da saúde, por exem-
plo, o profissional perde o interesse, a 
empatia e o próprio respeito pelo usu-
ário. Mas devemos entender que isso 
é devido ao endurecimento afetivo, é 
uma defesa. 
O esgotamento, decepção e perda de 
interesse pela atividade de trabalho 
surge nas profissões que trabalham em 
contato direto com usuários/clientes, 
em prestação de serviços como a saú-
de, educação e segurança e os profis-
sionais mais afetados são enfermeiros, 
professores e policias.   

Então, como prevenir ou 
combater o burnout?

Eu sei que permanece uma pergunta: 
Isso tudo não é pit, frescura ? Não! O 
sofrimento no trabalho afeta a saúde do 
trabalhador, repercute no ambiente de 
trabalho e causa impacto na organiza-
ção como um todo. É sério e pode le-
var a morte. Claro que o pit existe, mas 
nem tudo é pit. E como vamos saber 
quando se trata de uma coisa ou outra? 
Para isso existem os profissionais, as 
pessoas preparadas tecnicamente para 
lidar com o problema. Procure ajuda de 
um profissional, não tenha vergonha. 
E também não pense que psicólogo ou 
psiquiatra é para doido, sobre isso fala-
mos em outra ocasião.
Existem medidas institucionais, gover-
namentais e individuais que ajudam a 
prevenir o problema. Do ponto de vis-
ta individual, o trabalhador deve tomar 
alguns cuidados como: tirar férias re-
gularmente, o descanso é fundamental; 
ser seletivo, ter prioridade na realização 
das tarefas; reduzir o tempo dedica-
do as tarefas secundárias “negativas” 

e, principalmente, separar o que são 
problemas seus e o que são problemas 
da instituição. Muitas vezes o traba-
lhador não vai conseguir resolver um 
problema no trabalho porque não de-
pende apenas dele, depende de outros 
fatores e até de outras pessoas tam-
bém, não se trata de um problema seu, 
de um problema pessoal e sim de um 
problema da instituição. É importan-
te ter clareza disso e não tomar para 
si problemas que não lhe pertencem, 
pois esta é uma fonte de grande sofri-
mento. Alguns autores relacionam as 
pessoas idealistas e com sentimentos 
de altruísmo como mais suscetíveis 
a desenvolver esta síndrome, embora 
haja controvérsias é bom ter cautela, 
pois estamos diante de um problema 
relevante que exige atenção e cuidado 
por parte de todos nós.*   
 

Até a próxima!

Marilde Batista Novelli
Psicóloga clínica, escritora e pesqui-
sadora em Saúde do Trabalhador.
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Saúde

Proteção solar e câncer 
de pele: por que o 
uso do protetor solar 
diariamente é importante 
para saúde?

A proteção solar diária é 
essencial

Para especialistas, a exposição solar 
diária pode trazer danos maiores do 
que a exposição apenas durante as fé-
rias. O bronze, apontado como “sinal 
de saúde”, além de não passar de um 
aviso que a pele está machucada, pode 
causar, além de manchas e envelheci-
mento precoce, danos à saúde, como 
câncer de pele. Segundo dados do Inca 
(Instituto Nacional do Câncer), esse 
é o tipo mais incidente de câncer no 
Brasil. A única forma de nos proteger 
é a proteção solar. Estima-se que em 
2010, pelo menos 120 mil pessoas de-
verão desenvolver algum tipo de cân-
cer de pele.

O que é FPS, UVA e UVB?

O fator de proteção solar (FPS) quan-
tifica a proteção contra as queimadu-
ras solares, causadas pelos raios UVB. 
A radiação ultravioleta B (ou UVB) é 
responsável pela maioria dos efeitos 
que dão origem ao câncer na pele e 
é mais incidente das 10h às 16h. Os 
danos são cumulativos e podem trazer 
problemas até 20 anos depois da ex-

Proteção solar diária
Indispensável no inverno e no verão

posição. A radiação UVA tem a mesma 
intensidade durante todo ano. Ela induz 
o foto-envelhecimento e está relacio-
nada ao desenvolvimento do melano-
ma maligno. Mesmo em dias nublados 
(o famoso “mormaço”) ou com chuva, 
cerca de 80% da radiação atravessa as 
nuvens e alcança nossa pele. 

O protetor solar ideal

Na hora da compra devemos ficar aten-
tos aos rótulos. Os principais itens que 
devem ser observados são o número 
de registro na Anvisa e a data de va-
lidade. No site www.portal.anvisa.gov.
br é possível confirmar se o número é 
verdadeiro. Além disso, um dermatolo-
gista deve informar a melhor fatoração 
para sua pele. 

Vitamina D 

A produção de vitamina D é estimulada 
pela exposição ao sol e previne a osteo-
porose, o raquitismo e alguns tipos de 
câncer. Porém, já foi comprovado que 
o uso contínuo do filtro solar não impe-
de produção desta vitamina. 

Cuidados

• O protetor solar deve ser usado 
todos os dias; 
• Áreas sensíveis como  
o rosto necessitam 

de cuidado redobrado; 
• Guarda-sóis devem ser de algodão e 
de cor clara. Cores escuras absorvem 
radiação e calor, enquanto tecidos de 
nylon não protegem da radiação solar; 
• A aplicação deve ser feita 30 minutos 
antes da exposição ao sol;
• Maquiagem com filtro solar não pro-
tege no verão;
• O filtro solar manipulado é suscetí-
vel à variação do meio ambiente, como 
temperatura e umidade; 
• Quando se cuida da pele até os 18 
anos, cerca de 85% dos casos de câncer 
podem ser evitados;
• Bebês devem ficar protegidos sempre 
que expostos ao sol. Use sombrinhas, 
chapéus, roupas apropriadas e consulte 
um médico para lhe indicar o protetor 
solar mais adequado.*
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Viva a Vida

A água de coco é considerada um soro 
vegetal. Por isso é ideal para repor o 
líquido perdido depois de atividades 
físicas e para recuperação em casos de 
desidratação. 
Recomendada durante a gravidez, além 
de aliviar o enjôo e azia, é rica em mag-
nésio, ingrediente cujo ser humano pre-
cisa para conservar a tensão muscular. 
O magnésio contribui para a formação e 
crescimento de tecidos, por isso o liquido 
auxilia em uma gestação mais saudável.  
Além de refrescante, possui sais minerais 
como sódio e potássio, que regulam o 
equilíbrio dos líquidos no organismo. A 
deficiência de potássio prejudica o cres-
cimento, enfraquece os ossos e provoca 
a diminuição dos batimentos cardíacos. 
Rica em vitaminas A, B1, B2, B5 e C a 
água de coco ajuda a hidratar e amaciar 
a pele, previne rugas, reduz o nível de 
colesterol e controla a pressão arterial.
Também é conhecida por combater a 
verminose infantil, prevenir e auxiliar 
no tratamento da artrite, tratar de úlcera 
estomacal, combater a prisão de ventre 
e reduzir a febre – nesses casos não se 
recomenda ingestão do liquido gelado. 
Além de tudo, possuí poucas calorias: 
cerca de 19 por 100 mililitros. 

Benefícios da Água de Coco
Ela evita a desidratação e o desgaste físico

Recomendações

O liquido é recomendado a pessoas que 
passaram por cirurgias, principalmen-
te relacionadas ao sistema digestivo, ou 
diarréia, para re-equilibrar o organismo. 
Durante o tratamento de quimioterapia, 
os pacientes apresentam sintomas desa-
gradáveis que dificultam a ingestão de 
bebidas. A água de coco, além de ter boa 
aceitação durante o tratamento, também 
ajuda na ingestão de vitaminas. 
A água de coco é recomendada para en-
jôos ou náuseas, principalmente durante 
a gravidez e em viagens marítimas. Deve 
ser tomada aos goles para diminuir a sen-
sação de mal estar. 
O líquido age como “desintoxicante” e, 
segundo conceitos naturalistas, favorece 
a cura de inflamações. 

Por que coco verde?

Quando o coco está verde, possui muita 
água no seu interior e a parte carnosa é 
mole e pouco desenvolvida. Á medida 
que o coco vai amadurecendo, a parte 
carnosa se torna mais consistente e a 
água diminui. 
Rica em vitaminas e minerais a água de 
coco é considerada um isotônico natu-
ral. Ela evita a desidratação e o desgaste 
físico e, mesmo engarrafada ou em cai-
xinhas, pode ter seus benefícios preser-
vados por até 60 dias.
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Mestre-Cuca

Panini de Linguiça
Rende 2 porções

Modo de preparo:

Corte as linguiças ao meio e frite-
as em um pouco de azeite. Quan-
do estiverem quase no ponto, 
acrescente à frigideira o pimen-
tão, cortado em tiras finas. Tampe 
e deixe cozinhar até o pimentão 
ficar macio. Reserve.
Tempere a ricota com pimenta, 
sal e azeite e monte os paninis. 
Corte o dente de alho ao meio e 
esfregue nas fatias de pão. Recheie 
os sanduíches com a linguiça, o 
pimentão e a ricota e leve-os ao 
fogo (pode ser na mesma frigidei-
ra utilizada) para tostar. Quando 
os dois lados estiverem dourados, 
retire do fogo e sirva.*

Ingredientes:

3 linguiças toscanas pequenas
1 pimentão vermelho
3 colheres de sopa de ricota
4 fatias de pão italiano
1 dente de alho
Pimenta Calabresa, Sal e Azeite, 
para temperar
Rúcula, para acompanhar

Mestre-Cuca
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Entretenimento

“Vi ela”, “pobrema”, “mais maior”, “me-
nas”. Mesmo sabendo a forma correta de 
falar, quantas vezes já não nos pegamos 
falando errado? Esses erros comuns do 
português e a causa deles são abordados 
e discutidos pela mostra “Menas: o certo 
do errado, o errado do certo”, no Museu 
da Língua Portuguesa. Com o slogan “se 
alguém usou uma palavra, ela existe”, a 
exposição é provocativa e também dis-
cute a amplitude e criatividade da forma 
como nos comunicamos. O museu fica 
próximo a Estação Pinacoteca, a pouco 
tempo de Barueri, e a exposição aconte-
ce até o dia 27 de junho.
 
Museu da Língua Portuguesa
De terça a domingo, das 10h às 18h; 
até dia 27 de Junho. 
Estação da Luz, Praça da Luz, s/nº
Centro - SP
Ingressos: R$ 6,00
Mais informações pelo 3326-0775

Símbolo da Pop Art
Exposição lembra Andy Warhol na Estação Pinacoteca

Mostra aborda erros 
linguísticos

Virada Cultural terá atrações internacionais

dia 20 de abril e estará disponível até o 
dia 23 de maio. O artista é lembrado pe-
las gravuras de Marilyn Monroe e pelas 
latas de sopa Campbell’s, elementos que 
marcaram a chamada “arte pop”. Pou-
cos sabem, mas Warhol vai muito além 
de cores fortes e sedução: o artista tam-
bém abordou em suas obras a violência 
contra os negros, miséria, homossexuali-
dade e a sociedade do espetáculo. 

Andy Warhol, Mr. América
Abertura dia 20, às 11h; de ter. a dom., 
das 10h às 18h, até 23/5
Estação Pinacoteca, Largo General 
Osório, 66, Centro, SP 
De R$ 3 a R$ 6, grátis aos sábados
Mais informações pelo 3335-4990

roa, Bebel Gilberto, Sepultura, Pitty, 
Cordel do Fogo Encantado, Detonau-

tas, Cachorro Grande entre outros, 
também são presença ga-

rantida durante o final 
de semana.  Neste 

ano, o evento será 
realizado em várias 
cidades do estado, 
como Araçatuba, 
Araraquara, Cara-
guatatuba, Franca, 
Indaiatuba, Jun-

diaí, Mogi Guaçu, 
Piracicaba, Santa Bár-

bara d’Oeste, São Car-
los, Sorocaba, e na Região 

Metropolitana da Baixada San-
tista. Para consultar a agenda com-
pleta, acesse o site oficial do evento: 
www.viradacultural.org * 

Promovida pelo Governo do Estado 
desde 2007, a Virada Cultural pro-
move, durante um final de sema-
na, shows e apresentações 
gratuitas por todo o 
estado de São Paulo. 
Neste ano o final 
de semana será 
durante os dias 
22 e 23 de maio. 
Atrações inter-
nacionais, como 
Mano Chão, Yann 
Tiersen, Cat Po-
wer e Mudmoney 
tem presença confir-
mada. As atrações brasi-
leiras prometem agradar todos 
os gostos musicais. Paralamas do Su-
cesso, Titãs, Zeca Baleiro, Toquinho, 
Arnaldo Antunes, Demônios da Ga-

Localizada na Estação da Luz, há cerca 
de 45 minutos de Barueri, a Estação Pi-
nacoteca exibe a mostra “Andy Warhol, 
Mr. América”. A exposição foi aberta no 
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Vinte anos felizes

Dois amigos jogam conversa fora no boteco:
- Eu e minha mulher fomos verdadeiramente 
felizes durante vinte anos.
- E depois, o que aconteceu?
- Nos conhecemos e nos casamos.

Sogra 

Duas mulheres vão pedir justiça ao Rei Salomão. 
Apontam para o bonito rapaz e o acusam de 
haver jurado se casar com a filha de cada uma. 
Salomão, sempre justo, sentencia:
- Guardas! Cortai esse rapaz ao meio e dai a cada 

donzela uma metade. 
- Louvo a vossa justiça, majes-

tade. -admite a pri-
meira mãe, com um 

sorriso feliz.
- Não majestade!!! -deses-

pera-se a segunda. - Melhor 
que ele seja entregue à que 
não é minha filha!
Salomão, sempre sábio, 
volta-se para a primeira 
mãe e decide: 

- Que este jovem seja marido de tua filha, pois tu 
que concordaste em vê-lo cortado em dois és a 
legitima e verdadeira sogra!

Piada Caçando Alienígenas

O sujeito era apaixonado por discos voadores 
e seres do outro mundo. Vivia lendo tudo o 
que se publicava a respeito desse assunto, tan-
to que ficou fanático e vivia na expectativa de 
encontrar algum alienígena.
Toda a noite saía a rondar por lugares esmos 
para ver se encontrava um extraterrestre.
Certa noite, numa de suas excursões noturnas, 
avistou um vulto de cabeça bem 
grande, braços longos, per-
nas curtas, rentes ao chão.
Emocionado, com voz 
embargada, ele falou:
- Luiz Oliveira, fazendo 
contato!
E o ser estranho 
respondeu:
- Severino da Silva, 
fazendo coco!
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SAÚDE

ACADEMIAS

INTERMÉDICA:

PRONTO SOCORRO E HOSPITAL BARUERI
Fone: 3155-2200

CENTRO CLÍNICO INTERMÉDICA - ALPHAVILLE

Fone: 4196-4196

NÚCLEO DE SAÚDE - SINDSERV

BIO HERVAS

BARUERI Fone: 4198-8753.
JANDIRA Fone: 4789-1978

DROGRARIA 24 DE JULHO

Fone: 4198 - 4401 e 4163 - 3722.
Loja 2 - Fone: 4163-6278

ARM ODONTOLOGIA
Fones: 3515-5400

Fone: 4194-4128 / 4194-1996
EMAGRECENTRO

Fone: 4163-3364.

COLÉGIO E CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ANGLO
Fone:4208-7373

ASSINCO INFORMÁTICA

Fone: 4198-2190.

Rua Duque de Caxias, 55 (Clínica médica e pediatria).

Rua Duque de Caxias,148 - Centro.
- Av.Carmine Gragnano,180 - Centro.

Rua Ministro Rafhael
de Barros Monteiro, 197.Jd. dos Camargos.

Rua Oscar Kesselring, 101- Belval.

Rua Campos Sales, 538. cs 06.

Rua Jandira Guerra, 145 – Centro – Barueri.

Loja 1 -

(cardiologia, clínica
médica, ginecologia, obstetrícia, mastologia, ortopedia, pediatria, serviços
radiológicos e eletrocardiograma).

-

O único plano odontológico com Clareamento Dental!

Al. Amazonas, 868 -
Alphaville -
20% turma de noturno / 10% turma diurno

.

Alameda Amazonas, 329 - Alphaville.

Av. Henrique Gonçalves
Batista, 196. Jd. Belval. Barueri.

Rua São Fernando,59 - Jd.Júlio -
Barueri.

Rua da Consolação, 881 - Consolação - São Paulo - SP.

Rua Francis Dhornett, 120 – Jardim Silveira - Barueri.

(além de odontologia e psicologia, também
fonoaludiologia).

. Al. Araguaia, 840 Alphaville.

Fone: 4163-4050

MIRO DROGARIA

Fone: 4198-4696

OPTICA CENTER

DROGARIA HENRIQUE

WIZARD IDIOMAS

one:4195-3500

PUC/COGEAE

Fone: 3124-9600.

MIPS INFORMÁTICA

ACADEMIA BOA FORMA

Fone: 4194-0727

/
/ .

R. Damião Fernandes, 105

de desconto somente nos medicamentos manipulados

De 5% a 10% de desconto nos medicamentos / Não possui desconto para
perfumaria / Entrega Grátis.

De 3% a 5% de desconto nos medicamentos   Não possui desconto para
perfumaria   Somente na Unidade do Jd. Belval

Descontos especiais para associados / Parcelamento facilitado em até 6x no
cartão de crédito / Exame oftalmológico grátis para sindicalizados.

Só possui o beneficio do desconto em folha, não fornecendo nenhum
desconto nos valores dos medicamentos.

20% de desconto na matricula e 40% nas mensalidades / Aulas
demonstrativas grátis (ligar para agendamento) / Desconto concedido
também para dependentes

Desconto de 10% (no parcelamento) nos cursos de Extensão, Aperfeiçoamento
e Especialização / Desconto concedido também para dependentes.

Descontos especiais para sindicalizados ( o valor do desconto depende se
é para manutenção ou compra de máquinas)

Desconto de 20% em qualquer atividade.

20% /

Fone: 4198-5588 - 4198-8488

Desconto
concedido em qualquer unidade mediante apresentação da carteirinha de
sócio.

Desconto concedido em qualquer unidade
mediante apresentação da carteirinha de sócio.

Desconto de 10% em todos os cursos

. Rua Antonio Chalupe,195 -
Vl. Boa Vista - Barueri.

z

EDUCAÇÃO

Rua São
Fernando,113 - Jd.Júlio - Barueri. Fone: 4201-1446

F

INFORMÁTICA

LAZER / TURISMO

CINEMARK

HOPI HARI

WET'N WILD

PLAYCENTER

PARQUE DA MÔNICA

PARQUE DA XUXA

POUSADA - ÁGUAS DE IGARATÁ

JOFISA- HOTÉIS POUSADAS E CHALÉS

GRUPO 3 TURISMO E EVENTOS
Fone: 4195-

8623

LOJAM SUPERMERCADOS

Fone:4194-0410

CEROI CORRETORA DE SEGUROS
Fone:4198-4162.

Fone:4198-4162.

HINO DE COSMÉTICOS

Fone: 3656-8104 e 6793-2744

-

- Passaportes no Sindicato

- Ingressos no Sindicato

- Passaportes no Sindicato

- Passaportes no Sindicato

- Passaportes no Sindicato

Junto à represa com 19 suítes, piscina, sauna, quadra esportiva, salão de jogos,
Playground, Restaurante, bar, tirolesa, circuito de arvorismo, parede de escalada.
www.aguasdeigarata.com.br

Litoral e campo.

Praça dos Gerânios, 10, sala 1, Centro Comercial Alphaville.

-

Rua Duque de Caxias, 248 -Centro - Barueri

Descontos Especiais aos Associados
www.hinodeonline.net/327169 / www.hinodevip/327169 - e-mail: barbosa-
osmar@ig.com.br

Ingressos à venda no Sindicato com desconto

.

Av. Zélia, 586 Pq. dos Camargos -
Barueri.

(Informações no SindServ)

COLÔNIAS / POUSADAS

MAIS PARCEIROS

Desconto de 5% para pagamento a vista / Desconto concedido mediante a
apresentação da carteirinha de sócio

Rua Domingos Crudo, 176.

Rua Campos Sales, 6 - Centro - Barueri.

Desconto de 10% para sindicalizados / Desconto concedido mediante a
apresentação de carteirinha de sócio -

Descontos especiais para sindicalizados (depende da peça).

Desconto de 50% nas consultas e 10% para banho, tosa e cirurgia.

BINHO SAPATARIA -

ERICOLOR

Fone: 4198-6168

AUTO MOTO START

Fone: 4706-4010 / 4163-7110

PISOM - MODA FEMININA

Fone: 4163-5487

CLINICA VETERINÁRIA BUENOVET

Fone: 4163-1823 / 8263-1897

INSTITUTO DA COSTURA

SALA 8 CABALEIREIROS

OLIVEIRA RELOJOARIA E CHAVEIRO

Brinquedos, Informática e Presentes-

Rua da Prata,46 - Jd.dos Camargos -
Barueri.

Rua: Campos
Salles, 460.

Rua
Copo de Leite, 16 - Jd.Flórida - Barueri.

Fone: 2854-5463 Desconto de 15%

Desconto de 25% nas mesalidades - Matrícula gratuita.

Rua Santo Antonio, 212 Centro - Barueri

Av. Henriqueta Mendes Guerra, 808 - Jd São Pedro.

Praça João Batista,S, 48, , Vl Universal - Barueri, SP - CEP 06407-050
Fone: (11) 4163-2295

Receba a Revista online
cadastre-se no site

sindservbarueri.com.br

Nossos Parceiros






