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Sindical

1º de Maio 
História do Dia do Trabalhador

Vitória dos Servidores Brasileiros 
Senado ratifica a Convenção 151 da OIT

das as Marchas da Classe Trabalhadora a 
Brasília e unifica a pauta do sindicalismo 
brasileiro. Trata-se de uma das maiores 
vitórias desde a aprovação da legalidade 
da organização sindical no serviço pú-
blico, que aconteceu com a Constituição 
de 1988.
“A ratificação fortalece Sindicatos, Fed-
erações e Confederações com o direito à 
liberdade de expressão, de representar e 
ser representado, de participar, organizar 
atos que busquem a ampliação dos direi-

tos e melhorias nas condições laborais”, 
afirma o presidente da Fesspmesp, Aires 
Ribeiro.
Mais importante: a Convenção 151 faz 
com que os gestores públicos passem a 
respeitar as entidades como órgãos que 
representam a classe trabalhadora.
Lula - A medida passa pela sanção do 
presidente Lula, que dificilmente vetará, 
pois ele próprio enviou o projeto ao 
Congresso Nacional.

O Dia do Trabalho é comemorado em 1º 
de maio. No Brasil e em vários países do 
mundo é um feriado nacional, dedicado 
a festas, manifestações, passeatas, ex-
posições e eventos reivindicatórios. 
A História do Dia do Trabalho remonta 
o ano de 1886 na industrializada cidade 
de Chicago (Estados Unidos). No dia 
1º de maio deste ano, milhares de trab-
alhadores foram às ruas reivindicar mel-
hores condições de trabalho, entre elas, a 
redução da jornada de trabalho de treze 
para oito horas diárias. Neste mesmo dia 
ocorreu nos Estados Unidos uma grande 
greve geral dos trabalhadores.
Dois dias após os acontecimentos, um 
conflito envolvendo policiais e trabalha-
dores provocou a morte de alguns mani-
festantes. Este fato gerou revolta nos 
trabalhadores, provocando outros en-
frentamentos com policiais. No dia 4 de 
maio, num conflito de rua, manifestantes 
atiraram uma bomba nos policiais, provo-
cando a morte de sete deles. Foi o estopim 
para que os policiais começassem a atirar 
no grupo de manifestantes. O resultado 
foi a morte de doze protestantes e dezenas 

Mais uma conquista da unidade das 
Centrais Sindicais brasileiras: dia 30 de 
março, o Senado aprovou a ratificou da 
Convenção 151 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). A Convenção 
estabelece como princípio o direito à 
organização sindical e à negociação co-
letiva entre os trabalhadores públicos e 
seus gestores nas esferas municipal, es-
tadual e federal.
A ratificação da Convenção 151 (agora, 
falta a 158) foi bandeira presente em to-

“Fiquei feliz em passar no 
concurso e mais ainda em 
trabalhar aqui” 
Sidney Barbosa Amorim 
Leme de Oliveira, 18 anos, 
primeiro merendeiro da rede. 
Um exemplo para a classe 
trabalhadora.

de pessoas feridas.
Foram dias marcantes na história da luta 
dos trabalhadores por melhores condições 
de trabalho. Para homenagear aqueles que 
morreram nos conflitos, a Segunda In-
ternacional Socialista, ocorrida na capital 
francesa em 20 de junho de 1889, criou 
o Dia Mundial do Trabalho, que seria 
comemorado em 1º de maio de cada ano.
Aqui no Brasil existem relatos de que a 
data é comemorada desde o ano de 1895. 
Porém, foi somente em setembro de 1925 
que esta data tornou-se oficial, após a cri-
ação de um decreto do então presidente 
Artur Bernardes.
Fatos importantes relacionados ao 1º de 
maio no Brasil:
- Em 1º de maio de 1940, o presidente 
Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. 
Este deveria suprir as necessidades bási-
cas de uma família (moradia, alimentação, 
saúde, vestuário, educação e lazer)
- Em 1º de maio de 1941 foi criada a 
Justiça do Trabalho, destinada a resolver 
questões judiciais relacionadas, especifica-
mente, as relações de trabalho e aos direi-
tos dos trabalhadores.
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Barueri, 61 anos
Sessão Solene marca 61 anos de emancipação de Barueri

Alô Câmara

Evento na Câmara Municipal 
reuniu mais de 400 pessoas
Vereadores destacaram 
passado promissor da cidade 
e garantiram muito trabalho 
para este ano
 
Na manhã de sexta-feira, 26 de março, 
dezenas de autoridades militares, civis 
e eclesiásticas prestigiaram a Sessão 
Solene comemorativa do 61º aniversá-
rio de emancipação político-adminis-
trativa de Barueri, realizada na Câmara 
Municipal. No auditório, mais de qua-
trocentas pessoas lotaram o Plenário 
Vereador Wagih Salles Nemer. 
Após abertura da sessão pelo presiden-
te da Câmara, Antonio Furlan Filho 
(PMDB), o Toninho Furlan, os repre-
sentantes das bancadas discursaram 
relembrando da história de Barueri e 
garantindo ainda mais trabalho para 
este ano.
Professor Agnério Néri (PT) iniciou 
sua fala parabenizando toda a popu-
lação de Barueri e se referindo ao seu 
trabalho neste segundo ano como ve-
reador. “Nós somos Barueri, e dou à 
todos o meu trabalho. Vou trabalhar 
muito neste ano por uma cidade cada 
vez melhor”, finalizou. 
Já o parlamentar Jânio Gonçalves 
(PMDB) relembrou de como era Ba-
rueri há cerca de 30 anos e prestou 
homenagem aos anos de vida pública 
do prefeito Rubens Furlan (PMDB). 
“Desde 1971 que esta ‘flor vermelha’ 
me encanta. Cheguei a Barueri quando 
ela ainda era uma cidade dormitório, 
mas graças ao seu líder Rubens Furlan 
e ao seu trabalho progressista, o muni-
cípio hoje é um dos mais importantes 
do Estado”, encerrou. 
Em seu discurso, Miguel de Lima (PDT) 

sustentou a importância das autoridades 
que já passaram pela administração muni-
cipal, citando o empenho do prefeito Ru-
bens Furlan, a iniciativa da presidente do 
Fundo Social de Barueri, Sônia Furlan, e 
do deputado estadual Gil Arantes (DEM). 
“Não poderia deixar de citar os nomes 
de Arnaldo Bittencourt, Rubens Furlan 
e Gil Arantes, pessoas que contribuíram 
para o desenvolvimento social e econô-
mico da nossa cidade. Temos o privilégio 
de desfrutar as benesses de um passado 
glorioso. São 34 anos de gestão compe-
tente, transformando a cidade numa ver-

dadeira potência”, apontou. 
Miguel de Lima fez referência ainda 
ao trabalho social desenvolvido pela 
primeira-dama barueriense juntamente 
com o Executivo Municipal. “A cidade 
das oportunidades já se figura como o 
lugar de ações do Bem. Barueri é par-
ceira de entidades como o Graacc e a 
AACD, solidária de municípios pobres, 
como Berilo, e amiga da população ba-
rueriense, cuidando da infra-estrutura 
e oferecendo serviços de qualidade”, 
finalizou o vereador. 

Palestra sobre Responsabilidade Ambiental 
Foto: Ivan Nunes

Origens
Já o vereador Eduardo Gatti (PSB) foi 
buscar nas origens do município a expli-
cação para boa situação de Barueri. “A 
cidade das oportunidades não se furtou 
em aproveitar as oportunidades que a 
geografia proporcionou. Nossos gover-
nantes souberam aproveitar as riquezas 
do Rio Tietê e transformá-las em desen-
volvimento. Depois foi a vez de a Ferro-
via Sorocabana trazer mais progresso a 
Barueri e, hoje, contamos com a rodovia 
Castelo-Branco”.
O vereador ainda citou o filósofo Sócra-
tes durante a sessão solene descrevendo 

as “virtudes políticas” que um bom go-
vernante deve possuir. Segundo o Gatti, 
virtudes estas que podem ser atribuídas 
ao prefeito Furlan. “Fidelidade, lealda-
de, prudência, amizade, justiça, honra-
dez e generosidade, valores que encon-
tramos nos governantes de Barueri, em 
especial do nosso líder Rubens Furlan, 
que emana paz e prosperidade”.  
Na tribuna, Sérgio Baganha (DEM) 
também se valeu da história de Barue-
ri. O líder da bancada democrata não 
se limitou a firmar que o município 
começou o seu processo de crescimen-
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to sócio-econômico a partir de 1982, 
quando Rubens Furlan foi eleito pela 
primeira vez prefeito de Barueri. 
“A Barueri de hoje é resultado da ges-
tão diferenciada do prefeito Furlan, que 
há 34 anos vem implementando políti-
cas de desenvolvimento sustentável. 
Andamos pela cidade e podemos notar 
a infra-estrutura moderna e a qualida-
de de vida da sua população, que está 
satisfeita”, apontou. O democrata ain-
da elogiou o trabalho realizado pelas 
secretarias municipais, que têm atuado 
em sinergia com o perfil de Furlan.  
O último parlamentar a se manifestar 
durante a sessão solene, Francisco dos 
Reis Vilela (PTB), parabenizou a Pre-
feitura e todos àqueles que contribuem 
para o sucesso do município. 
“Estou há 41 anos na cidade e vejo 
claramente o quanto ela cresceu. Nes-
tes meus dez anos de Legislativo ba-
rueriense, sinto-me honrado em fazer 
parte deste governo competente e con-
tribuir para o progresso da cidade e dos 
seus moradores. Parabéns à todos”, fi-
nalizou Chico Vilela, que também fez 
questão de elogiar Sônia Furlan e o seu 
trabalho à frente do Fundo Social de 
Solidariedade e do Movimento “Ba-
rueri, Sou do Bem”. 

Reconhecimento 
Prefeito de Barueri durante dois man-
datos, Gil Arantes (DEM) também 
usou a tribuna para prestar suas home-
nagens a Barueri e sua população. “Os 
30 primeiros anos desta cidade foram 
muito difíceis. Mas hoje podemos co-
memorar esse desenvolvimento por 
causa da coragem, ousadia, inteligên-
cia e competência de Rubens Furlan, o 

que exigiu muito trabalho, dedicação e, 
principalmente, amor a esta cidade”, dis-
cursou Gil, que também se dirigiu a cada 
um dos vereadores baruerienses ressal-
tando o seu papel fundamental para o 
contínuo crescimento da cidade. 
A presidente do Fundo Social de Soli-
dariedade de Barueri também discursou 
durante a solenidade. Emocionando a to-
dos os presentes, Sônia Furlan comentou 
o trabalho social que vem realizando em 
parceria com a Prefeitura.
Sônia ainda agradeceu a população, que 
considera amiga e acolhedora, e tem 
contribuído para a promoção do maior 
governo social de Barueri. “Cada um 
tem um papel importante e todos contri-
buíram e contribuem para sucesso dessa 
cidade, desde o gari que deixa a cidade 
mais bonita, ao empresário. É um povo 
que a cada dia que passa mais me enche 
de orgulho”. 
 
História progressista
O último a discursar na sessão solene de 
aniversário de Barueri foi Rubens Fur-
lan. Da tribuna, o prefeito fez menção 
especial a Arnaldo Rodrigues Bitten-
court e Wagih Salles Nemer, os quais 
considera os homens mais importantes 
em sua carreira política. Também fez 
questão de agradecer aos vereadores da 
Câmara pelo apoio ao Executivo Muni-
cipal, e ao vice-prefeito Carlos Zicardi.
Falando sobre os dias atuais, reforçou 
que um dos maiores objetivos de seu 
governo é criar cada vez mais oportuni-
dades aos baruerienses. Ele falou sobre 
suas realizações nestes últimos cinco 
anos, em especial, os investimentos fei-

tos no ensino técnico na cidade, com a 
construção de duas novas unidades do 
ITB, do Senai, da Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) e da Etec (Escola Técnica). 
“E vamos abrir mais um ITB no Jardim 
Mutinga, porque o que pretendemos é 
dar à população de Barueri mais opor-
tunidades. Minha missão está quase 
cumprida nesta cidade, para então en-
tregar o município dos meus sonhos ao 
meu sucessor”, afirmou Furlan.

Honra ao mérito
Antes do discurso, Furlan foi home-
nageado com a primeira Medalha de 
Honra ao Mérito concedida pela Câ-
mara Municipal, em projeto de autoria 
do vereador e vice-presidente da Casa 
de Leis, Josué Pereira Silva (PTB), o 
“Jô”. “Esta homenagem é para exaltar 
os grandes serviços prestados pelo pre-
feito Rubens Furlan à população barue-
riense”, explicou.
Aprovado no dia 2 de março, o plenário 
da Câmara Municipal de Barueri apro-
vou Projeto de Decreto Legislativo que 
concede Medalha de Honra ao Mérito 
ao prefeito de Barueri, Rubens Furlan. 
Segundo o vereador, é importante 
exaltar o grande serviço que o prefei-
to Furlan presta à população durante a 
sua jornada na vida pública. “Em seu 
quarto mandato, mostra-se ainda mais 
entusiasmado desenvolvendo cada vez 
mais o município”, relatou Jô. 
“Esse tipo de homenagem da Câmara 
é a que mais emociona, porque sei que 
os senhores vereadores são legítimos 
representantes de nosso povo”, ressal-
tou Furlan.
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Por treze votos, projeto de 
Miguel de Lima é aprovado 
na sessão de terça-feira. A 
votação da propositura, 
apresentada no dia 23, havia 
sido prorrogada pelo plenário 
para nova avaliação

O plenário da Câmara Municipal de Ba-
rueri aprovou na sessão ordinária de ter-
ça-feira, 30, 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, 
exceto àqueles para uso pedagógico. 
De acordo com o autor da propositura, 
o vereador Miguel de Lima (PDT), o 
uso inadequado do aparelho celular, por 
crianças e adolescentes, causa grandes 
prejuízos a sua educação. “Enquanto o 
estudante meche no celular, não presta 
atenção na aula. Além disso, quando ele 
fala, ainda que seja sussurrando, o aluno 
também acaba atrapalhando os demais”, 
argumentou.
No documento, o vereador ainda 
chamou atenção para a ação de má fé 
de alguns alunos que gravam imagens 
de dentro das salas de aula - por meio 
da câmera que a maioria dos aparelhos 
possui - e as divulgam pela internet. 
O vereador ainda citou que há alunos 
que aproveitam o celular para se co-
municarem, via mensagens SMS, com 
outros estudantes durante as avalia-
ções pedagógicas. 
O projeto já havia sido discutido na 
sessão do dia 23, mas a pedido do 
vereador Chico Vilela (PTB), os parla-
mentares aprovaram pedido de vistas. 
“Não sou favorável a proibição, mas 
sou a favor do método de conscientiza-
ção dos alunos quanto ao uso de celu-
lares na sala”, argumentou o petebista. 

Na ocasião, o vereador Luiz Carlos 
Souza (PSB), o Luizinho, acrescentou 
à iniciativa a possibilidade de a Rede 
Municipal de Ensino trabalhar em con-
junto com a Secretaria de Comunicação 
de Barueri para organizar campanhas de 
conscientização. 
Na última sessão ordinária, o projeto foi 
aprovado por treze votos, com apenas 
a abstenção do vereador Professor Ag-
nério Néri (PT).

Celular em Sala de Aula
Após longa discussão, projeto que proíbe o uso
de celular em sala de aula é aprovado

Alô Câmara
Alô Câmara
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A Lei número 12.112, de 9 de dezembro, 
alterou vários dispositivos da Lei núme-
ro 8.245, de 18 de outubro de 1991, con-
hecida como a “Lei do Inquilinato”.
O principal objetivo da lei é dar celeri-
dade ao processo de cobrança de alu-
guéis, acelerando-se o eventual despejo, 
bem como o de simplificar a relação 
jurídica entre proprietários e inquilinos.
Uma alteração importante diz respeito 
ao cálculo da multa quando o inquilino 
(em locações residenciais e comerci-
ais) decidir unilateralmente devolver o 
imóvel durante a vigência do contrato. 
Pelo novo artigo 4º da Lei número 
8.245/91, agora alterado pela Lei n. 
12.112/09, esse direito foi mantido, 
devendo a multa ser sempre proporcio-
nal ao tempo já decorrido de contrato, 
assunto que era sempre controvertido 
na redação anterior, ainda que a juris-
prudência predominante já tivesse se 
posicionado neste sentido.
Outra alteração importante, foi dar ao 
fiador o direito de se exonerar da fiança. 
Terminado o prazo contratual, que ger-
almente é de três anos, ele pode comu-
nicar que não quer mais responder pela 
garantia. Poderá ainda pedir exoneração 
quando da morte do inquilino, sua sepa-
ração de fato ou judicial, seu divórcio ou 
a dissolução de união estável, desde que 
o faça dentro de trinta dias a partir do 
recebimento da comunicação do evento, 
mantendo-se, entretanto, responsável, 
pelos 120 dias posteriores ao da sua ex-
oneração.
Nesses casos, no entanto, o locador 
poderá exigir um novo fiador ou outra 
garantia, dentre as mencionadas no arti-
go 37 da Lei número 8.245/91, sob pena 
de poder solicitar a rescisão do contrato.
As demais alterações se inserem no 
campo do direito processual, com a de-

clarada intenção de acelerar as ações de 
despejo e, assim, a retomada de imóveis 
em casos de inadimplência ou de término 
do prazo contratual.
As ações de despejo têm o rito ordinário. 
Entretanto, a lei prevê a concessão de 
liminar para a desocupação do imóvel, 
sem a audiência do inquilino e desde que 
haja caução equivalente e três meses de 
aluguel, em uma série de hipóteses.
As mudanças promovidas adicionaram 
novos casos, entre os quais merecem de-
staque a falta de apresentação de nova 
garantia e o término da locação comer-
cial quando tenha havido a manifestação 
escrita nesse sentido pelo proprietário ou 
quando o inquilino não se tenha valido 
das hipóteses de direito de renovação 
previstas no artigo 51 da Lei número 
8.245/91.
O artigo 62 da Lei n. 8.245 sofreu tam-
bém alterações no sentido de tornar mais 
rápida as hipóteses de despejo por falta de 
pagamento. 
Porém, nos contratos de locação, o maior 
cuidado que se deve ter, é no que se refere 
ao aceite  do encargo de garantidor (fia-
dor), pois hoje, ainda com todas as mu-

danças havidas na Lei do Inquilinato, 
no caso de ação judicial, o fiador pode 
perder até mesmo seu único imóvel. Isto 
ocorre porque o fiador de uma locação é 
a única exceção à Lei Federal que esta-
belece a impenhorabilidade do chamado 
bem de família e, com relação a esta 
questão, pode haver alteração, caso seja 
aprovado o Projeto de Lei nº 6413/09, 
de autoria do deputado Vicentinho Alves 
(PR-TO), e que tramita na Câmara dos 
Deputados, através do qual sugere jus-
tamente proibir que o bem de família do 
fiador seja penhorado para pagar dívidas 
referentes a aluguel, o que já tem causado 
grande discussão no mercado imobiliário, 
pois se acredita que muitos locatários 
terão ainda mais dificuldade de encontrar 
um fiador, já que os proprietários pas-
sarão a requerer fiador com mais de um 
imóvel, ou exigir outras modalidades de 
fiança, especialmente o seguro fiança, o 
que tornará mais oneroso o contrato para 
os inquilinos.

Andréia M. Dourado
Depto. Jurídico - SindServ

Lei do Inquilinato
Simplificando a relação entre inquilínos e proprietários

Falando de Leis
Falando de Leis
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3D no cinema e na TV
Transmissão de TV ao vivo em 3D terá teste mundial na Copa

Tecnologia

Seleção Brasileira já tem três jogos 
garantidos com transmissão 3D

E que tal assistir aos jogos da Copa do 
Mundo da África do Sul em 3D? De 
acordo com a Fifa, centenas de milhares 
de torcedores deverão ter a primeira ex-
periência das transmissões ao vivo em 3D 
dentro de dois meses, durante os jogos. 
Em parceria com a Sony, a Fifa planeja 
transmitir 25 partidas do torneio em 3D. 
Pelo menos três partidas da Seleção Bra-
sileira já estão garantidas com a tecnolo-
gia: as dos dias 15 de junho, contra a Co-
réia do Norte; do dia 20, contra a Costa 
do Marfim; e do dia 25, contra Portugal. 
Jogos das oitavas, das quartas, das semi-
finais e a final também entram no calen-
dário da transmissão diferenciada.
As filmagens tridimensionais serão reali-
zadas em cinco dos 10 estádios da Copa 
do Mundo: Soccer City e Ellis Park em 
Johanesburgo, Durban, Cidade do Cabo 
e Port Elizabeth. 
Até o momento, a Fifa assinou direitos de 
transmissão ao vivo em 3D para empre-
sas dos EUA, Espanha e Coréia do Sul. 
Porém, acordos com mais países devem 
ser anunciados em breve. O grupo Aru-
na Media AG, que detém os direitos de 
transmissão para cinemas e casas de en-
tretenimento, pretende transmitir ao vivo 
para aproximadamente de 26 países. 
Os espectadores com televisores 3D e 
que vivem em países onde as retrans-
missoras dos jogos também tenham os 
equipamentos necessários poderão as-
sistir às partidas em casa. 
As TVs com essa tecnologia chegaram 
ao Brasil neste mês, mas deve demorar 
até se tornarem acessíveis: o preço mé-
dio é de R$ 10 mil.
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Muito se fala nas dificuldades dos alunos, 
porém pouco se diz a respeito da dificul-
dade que a instituição de ensino vem en-
frentando para o atendimento aos mesmos. 
Frente a um número elevado de crianças 
que apresentam dificuldades para aprender, 
a exigência para mudança grita aos ouvi-
dos da escola, que não pode mais ser vista 
apenas como um lócus de apropriação de 
conhecimentos relevantes. E a partir disso  
vem tentando tornar-se também um espa-
ço significativo, de diálogos entre os dife-
rentes saberes e linguagens, que estimula o 
exercício da capacidade reflexiva e princi-
palmente considera a diversidade.
No sentido contrário a esta proposta, 
mesmo sem dar-se  conta,  as escolas 
no passado criavam muitos filtros que 
iam excluindo do processo educativo os 
alunos considerados mais fracos e sem 
possibilidades para atingir as metas es-
tabelecidas. Tal postura denunciou a ne-
cessidade das escolas urgentemente re-
ver seus parâmetros, esforçando-se para 
aproximar-se do mundo real. Cabe ressal-
tar que continuamos acreditando na im-
portância da transmissão de conhecimen-
tos, valores culturais e científicos às novas 
gerações, mas ressaltamos que hoje, há 
que se considerar também o desenvolvi-
mento e as necessidades subjetivas desta 
nova demanda.
Segundo Perrenoud (2001) algumas ques-
tões que devem ser repensadas e discuti-
das pela escola e seus profissionais, para 
que o sucesso seja alcançado pelos alunos. 
Uma delas é o Currículo. Para este autor, 
é preciso pensar no aspecto pessoal, ético 
e político e uma postura que nos permi-
ta uma visão democrática e participativa, 
que venha diminuir as diferenças e os ín-
dices das dificuldades. 
Administrar esta nova realidade e fazer 
com que todos se beneficiem da ação 
educativa passa a ser então, um dos gran-
des desafios que o mundo pós-moderno 
nos tem delegado. Buscamos hoje, ofere-
cer um currículo que consiga celebrar a 
diversidade, voltado aos interesses e ne-
cessidades de seus alunos, pois hoje este 
é o seu papel.
Se a escola ministra um ensino que apa-
rentemente não é mais útil para o mundo 

Você Redator

externo, ocorre o risco de desqualificação. 
Então, como vocês querem que as crianças 
tenham confiança nela? (PERRENOUD, 
2000. p.12.
É através deste currículo, que a escola  
mostra que é de fato uma instância social 
legítima e democrática, tendo todos os seus 
membros (gestão, professores, alunos e a 
comunidade) o direito senão o dever de 
estabelecer em conjunto qual o perfil de 
aluno que deseja para representá-la. 
Diante disso, é importante lembrar que a 
escola  não mais se apresenta indiferente às 
diferenças, e temos claro a idéia da hetero-
geneidade. A vemos  como algo natural no 
cotidiano escolar, pois, não podemos es-
quecer que somos seres humanos e, como 
tal, temos presente a unidade e também a 
diversidade. Para Morin (2000), a unidade 
e a diversidade se complementam seja na 
esfera individual social ou cultural. 
Compreender o humano é compreender 
sua unidade na diversidade, sua diversidade 
na unidade. É preciso conceber a unidade 
do múltiplo e a multiplicidade do uno.”  
(MORIN, 2000. p.55) 
O que se propõe então, é um novo olhar e 
uma prática diferenciada, assim, antes de 
responsabilizar o aluno pelo insucesso do 
processo faz-se importante e então questio-
nar e verificar que o problema pode não ser 
somente destes educandos, mas também de 
um sistema que não consegue adequar-se a 
eles e, por isso, decreta o seu fracasso.
Marchesi (2006), nos aponta algumas alter-
nativas para que a escola possa enfrentar as 
dificuldades de aprendizagem manifestadas 
por seus alunos, dentre elas, a importância 
de despertar o interesse do aluno, utili-
zar recursos didáticos diferenciados, bem 
como computadores e aparatos tecnoló-
gicos e criar uma cultura de participação 
que favoreça a aprendizagem cooperativa 
e o apoio entre os mesmos, estabelecendo 
um compromisso compartilhado, de for-
ma com os alunos sintam que a escola se 
preocupa com eles e deseja que alcancem 
o êxito. É necessário que se tenha a clareza 
que esse compromisso deve estar relacio-
nado à dinâmica afetiva e social do aluno 
e também às suas possibilidades cognitivas. 
Desejamos fortalecer uma escola que não 
mais ignora as dificuldades de aprendiza-

gem, ao contrário disso,  reflete sobre os 
limites impostos a seu trabalho e conti-
nuamente revê todo projeto educativo, 
buscando consolidar-se como instância 
formadora que procura apoiar todas as 
crianças que a elas são confiadas.
Isto posto,  buscando amenizar ou solucio-
nar os diversos problemas que assombram 
a educação faz-se importante repensar 
também  a formação do professor, fazen-
do com que a mesma dirija-se para o corpo 
docente “real”, considerando suas neces-
sidades e angústias. Tal formação deve ser 
vista não apenas como portadora de mé-
todos ou novas tecnologias, mas também 
como um processo reflexivo e dialético, 
vetor do processo de transformação.  
[...] a formação não se constrói por acumu-
lação (de cursos, de conhecimentos ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexibilidade crítica sobre as práticas 
e de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal. Por isso é tão importan-
te investir na pessoa e dar estatuto ao saber 
da experiência (NÓVOA, 1992 p.25). 
Os novos paradigmas educacionais  ga-
nhou outros contornos e dimensões, o que 
tornou seu fazer muito mais complexo do 
que antes. Uma nova proposta de educação 
está posta. Toda imprevisibilidade e diversi-
dade implícita na mesma, sugerem ao edu-
cador refletir sobre a sua ação e construir 
um perfil próprio, condizente com sua rea-
lidade pessoal e profissional. 
A angústia dos alunos, em relação às di-
ficuldades de aprendizagem faz com que 
busquemos alternativas que nos levem 
a um ensino de qualidade, sem nenhum 
transtorno. Neste sentido, somos todos 
responsáveis pela educação das nossas 
crianças e jovens e conseqüentemente 
pelo futuro de nossa nação. Se não tiver-
mos hoje ações fecundas que propiciem 
a mudança, continuaremos a encontrar 
em nossas salas de aulas um número 
exorbitante de alunos desmotivados e 
com dificuldades para aprender. Somen-
te uma ação conjunta pode nos levar ao 
êxito. Sendo assim, que estejamos sempre 
motivados na luta por uma educação para 
mudança! 

Dificuldades de Aprendizagem
De frente com as dificuldades de aprendizagem: 
como a escola tem reagido a este problema?

Por Carina Escabora, 
mestre em pedagogia, psicopedagoga e professora na Emef  Levy Gonçalves de Oliveira no Parque Imperial
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Despesas com educação, saúde, previ-
dência, pensões, dependentes e outros 
podem ser deduzidas do saldo do Im-
posto de Renda do contribuinte.
Os gastos relacionados à saúde, como 
exames médicos, vacinas particulares, 
cirurgias, consultas médias (mesmo psi-
cológicas e terapeutas), além de planos 
de saúde podem ser abatidos integral-
mente da renda bruta. Com exceção das 
cirurgias plásticas reparadoras, essas 
não podem ser deduzidas. 
Já as despesas com educação, como 
ensino infantil, fundamental, médio, 
superior, pós-graduação, mestrado, 
doutorado e educação profissional, são 
limitadas a R$ 2.708,94 por contribuin-
te ou dependente. Mencione o valor to-
tal pago à instituição de ensino. 
Gastos como ensino de línguas ou infor-

Capital

Imposto de Renda
Confira as deduções que podem ser feitas na 
declaração Imposto de Renda

mática e despesas relacionadas com uni-
forme, transporte e material escolar não 
entram na conta.
Despesas com previdência privada estão 
limitadas a 12% dos rendimentos tributá-
veis do contribuinte e de seus dependentes. 
Já gastos com INSS ou previdência oficial 
não têm limites de dedução.
No caso de pensão alimentícia, o con-
tribuinte pode deduzir integralmente do 
saldo do Imposto de Renda as despesas 
com pensões alimentícias por acordo ou 
sentença judicial. Portanto, só podem ser 
deduzidos valores que tenham homologa-
ção judicial ou que tenham acordos regis-
trados em cartório.
Doações feitas a Fundos do Direito da 
Criança e Adolescente (FDCA), Incentivo 
à Cultura, Atividade Audiovisual e Despor-
to podem ser deduzidas até o limite de 6% 

do imposto devido. Aposentados com 
mais de 65 anos de idade podem abater a 
parcela adicional de R$ 1.372,80 por mês.
O limite é de dedução é de R$ 1.730,40 por 
cada dependente. Consulte o site da Recei-
ta Federal para mais saber quem pode ser 
considerado dependente, e em quais condi-
ções: www.receita.fazenda.gov.br
O prazo para que os contribuintes façam a 
declaração, referente ao ano-calendário de 
2009, vai até 30 de abril. A Receita espera 
24 milhões de documentos neste ano.
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Prata da Casa

Mascarenhas
Há 8 anos ajudando a cuidar
da segurança de Barueri

Sindserv 201014
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Prata da Casa

O guarda municipal Pedro Ernesto Mas-
carenhas Santos, de 43 anos, faz parte da 
Equipe de Segurança Escolar de Barueri. 
Servidor municipal desde 1998, quando 
era inspetor de alunos, desde 2002 faz 
parte da equipe. Além de ter a preocupa-
ção em manter um ambiente seguro para 

os alunos dentro da escola e ao seu redor, 
a equipe faz parte do dia a dia dos adoles-
centes e alerta os jovens sobre as atitudes 
que mantém. O objetivo é “concertar ati-
tudes que possam atrapalhar o bom anda-
mento das aulas ou colocar a integridade 
física dos alunos em risco”. 
Com três filhos adolescentes, o guarda ad-
mite que o adolescente não mudou, mas 
que o contexto de família sim, por isso é 
preciso mudar a forma de educar e tratar 
problemas com os jovens. 

Abordagem diferenciada
“A nossa principal ferramenta de trabalho 
tem sido a orientação e argumentação”, 
afirma. “E tem trazido bons resultados”, 
completa. De acordo com Mascarenhas, 
com os avanços tecnológicos, as informa-
ções que chegam ao jovem, muitas vezes 
não são filtradas, corretas. Desta forma é 
primordial mostrar ao adolescente a in-

formação correta e que os prejuízos de 
atitudes erradas vão além de ferir o 

regulamento disciplinar.

Objetivos
Antecipar as tendências ne-

gativas e abordar os alunos 
sobre o assunto 
antes que aquilo se 
torne “febre” é o 
principal objetivo 
da equipe. “Minar 
o problema assim 

que ele ocorre”, ex-
plica Mascarenhas. Um bom 

exemplo são as “pulseirinhas do 
sexo” que, antes de aparecerem 
na mídia, já foram trabalhadas 
pela equipe no ano passado. 
Outro tema já abordado pelos 
guardas foi o uso do narguile na 
porta das escolas. As “essências” 

Mascarenhas
Guarda Municipal

utilizadas são mais nocivas que o pró-
prio cigarro e muitos jovens não sabiam 
do fato. Hoje, os guardas trabalham com 
a formação de grupos denominados pe-
los jovens como “famílias”. De acordo 
com Mascarenhas esses grupos podem 
existir, contanto que promovam ações 
positivas.  

Solucionando problemas
Durante o mês de abril, a Escola da Al-
deia de Barueri foi “bombardeada” por 
alunos que estavam do lado de fora. A 
equipe foi chamada para conversar com 
os alunos. Passando de sala em sala e 
explicando os riscos que o atentado ha-
via oferecido aos alunos da escola e aos 
envolvidos, cinco autores, entre 14 e 16 
anos, foram identificados. Mascarenhas 
afirma ter conversado com os alunos das 
19h30 às 22h. Os envolvidos propuse-
ram uma ação onde trabalhassem juntos 
e falassem sobre o evento, alertando ou-
tros alunos à não fazer o mesmo.

Equipe
Composta por 18 guardas (10 durante a 
manhã e 8 durante a noite), Mascarenhas 
conta que “cada um age conforme seu 
perfil, pois no fim o objetivo comum é 
o mesmo”. De acordo com ele, o bom 
relacionamento com todos, desde os 
alunos até o corpo docente, facilita o 
trabalho e torna possível solucionar os 
problemas de forma agradável. 
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Servidor em Foco

Responsabilidade Ambiental
Servidores da Câmara de Barueri participam de palestra

Legislativo inicia a 
implementação da certificação 
ISO 14001, que estabelece 
as diretrizes para a gestão 
ambiental. Câmara já atende 
40% das medidas sustentáveis

Na segunda-feira, 29, os servidores 
municipais da Câmara ‘de Barueri par-
ticiparam de palestra sobre Responsa-
bilidade Ambiental. A medida inaugura 
a série de ações que serão desenvolvi-
das na Casa para a implementação da 
ISO 14001:2004, que estabelece as di-
retrizes para a gestão ambiental dentro 
de empresas privadas e públicas, e cujo 
objetivo é diminuir o impacto negativo 
ao meio ambiente. 
Até setembro deste ano, a Casa de Leis 
deve ser a primeira do Brasil a receber 
o selo. A previsão é do consultor Rogé-
rio Barros, da empresa responsável pela 
adequação da Casa à norma, que minis-
trou palestra aos funcionários. Tratando 
de assuntos como aquecimento global, 
coleta seletiva, reciclagem e a economia 
de energia, o objetivo foi conscientizá-
los sobre a importância de mudar as 
condutas sociais e adotar postura sus-
tentável no ambiente do trabalho. 
“Vamos fazer o que for necessário para 
adequarmos a Câmara à norma. A preo-
cupação com o meio ambiente deve ser 

global e, se cada um fizer a sua parte, pode-
mos melhorar significantemente as condi-
ções de vida em nosso planeta”, considerou 
o presidente da Câmara Antônio Furlan Fi-
lho (PMDB), o Toninho Furlan. 
O encontro que oficializou o compro-
misso de implantar o sistema de gestão 
ambiental no Legislativo barueriense e 
apresentou as medidas necessárias para a 
certificação aconteceu no dia 22 de mar-
ço. “A Câmara Municipal de Barueri já 
atende a 40% do que se é pedido pela ISO. 
Após este primeiro passo, acredito que os 
processos caminhem a passos largos para 
a certificação”, explicitou Barros. 
A Casa já atende aos preceitos de sustenta-
bilidade, uma vez que conta com sistema 
de captação de água de chuva – com ca-
pacidade para armazenar 45 mil litros de 
água – para utilização nas descargas e na 
lavagem de áreas. Outra novidade ecolo-
gicamente apresentada é a exploração ao 
máximo da luz natural, através das vidraças 
que compõem as paredes do prédio.
“Não é em todo lugar que o presidente tem 
uma iniciativa como esta. Muitas atitudes 
já foram tomadas em Barueri, basta agora 

adotar a política de gestão ambiental e 
moldar a cultura organizacional”, finali-
zou o consultor Rogério Barros. 

A Hora do Planeta
A Câmara Municipal de Barueri aderiu 
a causa da preservação do meio am-
biente e no sábado, 27, participou da 
Hora do Planeta. Às 20h30, pessoas, 
empresas, comunidades e governo apa-
garam suas luzes pelo período de uma 
hora para mostrar seu apoio ao comba-
te do aquecimento global. 

Palestra sobre Responsabilidade Ambiental 
Foto: Ivan Nunes

Palestra sobre Responsabilidade Ambiental 
Foto: Ivan Nunes
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Poeta do Povo

Comprometi-me a mais um desafio
Para mais uma história divertida contar
Que os  amigos, Juca e Assarito me pediram
Respondi, demorou, e já comecei a rascunhar
Saiba de uma grande novidade em segundos
É que durante o período da copa do mundo
O SindServ tem vários prêmios, a lhe presentear

Sei que você se interessou por essa novidade
E de pronto quer saber, como pode participar
É simples, basta ser sócio do nosso sindicato
Se ainda não é, tenha a bondade de se associar
E  muitos benefícios, a gente têm a lhe oferecer
É só um pequeno valor, que cobramos de você
Pra esse e outros benefícios, você participar
 
Veja só, você vai comparecer na nossa sede
E uma cartela de sócio, você vai com a gente pegar
E a vários prêmios durante a copa, você vai concorrer
Tem  carro, notebook, e uma moto, pra você pilotar
Alem de uma bike, e um (ipod) ou aipode  que beleza
Se você quiser somar com a gente, tenha certeza
Que a sorte é cega, mais ela amigo, pode te pegar

Procure a gente, e seja um membro da nossa família
Temos vários convênios, e você não se arrependerá
Convenio médico, dentário, farmácia, e entre outros
É só com a Carol ou a Regina   você falar
Se você associado ou não, a minha poesia curtiu
Vamos torcer muito e juntos, para que o Brasil
A  mais uma copa do mundo, venha a ganhar !

Cartela da Copa
Por: José Aparecido 
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Comportamento
Comportamento

Transtorno Bipolar
Para auxiliar o paciente, a família precisa saber o que é 
e como se trata o transtorno bipolar

O transtorno bipolar é caracterizado 
por oscilações ou mudanças cíclicas 
de humor. É uma doença de grande im-
pacto na vida do paciente, da família 
e sociedade, e pode causar prejuízos 
irreparáveis em setores da vida do in-
divíduo, como finanças e saúde. Apa-
rece aproximadamente em 8 de cada 
100 pessoas e se manifesta da mesma 
forma em mulheres e homens.
A doença pode se manifestar na infân-
cia, com sintomas como irritabilidade 
intensa, impulsividade e afetividade. 
Um terço dos indivíduos manifestará 
a doença na adolescência e quase dois 
terços, até os 19 anos de idade, com 
muitos casos de mulheres podendo ter 
início entre os 45 e 50 anos. Raramente 
começa acima dos 50 anos, e quando 
isso acontece, é importante investigar 
outras causas.
Também é importante não confun-
dir transtorno bipolar com alterações 
de humor motivadas por dificuldades 
cotidianas estressantes, pois estas são 
momentâneas e tendem a desaparecer.
O diagnóstico precoce é um bom 
caminho para a melhoria e manutenção 
da qualidade de vida do portador do 
distúrbio. O apoio da família trará ao 
paciente a sensação de compreensão 
que serão importantes atitudes no rela-
cionamento familiar. Um bom conhe-
cimento da doença e do seu tratamento 
pelo paciente, pelos seus familiares e 
amigos, aumenta a possibilidade de 
uma vida produtiva.
Muitas vezes é necessário que famili-
ares e amigos estejam bem informados 
e saibam reconhecer alguns dos sinto-
mas para poderem encaminhar o paci-
ente a um tratamento adequado.
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Vida Sustentável

Água Poluída
ONU afirma que água poluída mata mais que violência

A diarréia, cuja causa principal é a 
água poluída, mata cerca de 2,2 mi-
lhões de pessoas por ano. Mais da me-
tade dos leitos de hospital no mundo 
são ocupados por pessoas com doen-
ças ligadas à água contaminada. Mais 
de um milhão e meio de crianças com 
idade inferior a cinco anos morrem por 
falta de água limpa. Esses são os prin-
cipais resultados do relatório “Água 
Doente”, da ONU. 
“A quantidade de água suja significa 
que mais pessoas morrem hoje por cau-
sa da água poluída e contaminada do 
que por todas as formas de violência, 
inclusive as guerras”, disse Cheryl Ra-
velo, do Programa do Meio Ambiente 
das Nações Unidas (Unep, na sigla em 
inglês).
O estudo recomenda sistemas de re-
ciclagem de água e projetos que vi-
sam o tratamento de esgoto. Também 
sugere a proteção de áreas de terras 
úmidas, que agem como processado-
res naturais do esgoto, e o uso de de-
jetos animais como fertilizantes.
“Se o mundo pretende sobreviver em 
um planeta de seis bilhões de pesso-

Segundo o relatório, a falta de água limpa mata 1,8 milhão de crianças com menos de cinco anos 
de idade por ano. Grande parte do despejo de resíduos acontece nos países em desenvolvimento, 
que lançam 90% da água de esgoto sem tratamento.

Vida Sustentável

as, caminhando para mais de nove bi-
lhões até 2050, precisamos nos tornar 
mais inteligentes sobre a administração 
de água de esgoto”, disse o diretor da 
Unep, Achim Steiner. “O esgoto está li-

teralmente matando pessoas”.
O relatório foi lançado para o Dia 
Mundial da Água, em comemorado no 
dia 22 de março. 
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Consumidor
Consumidor

Atenção redobrada
Cuidado na hora de escolher o carrinho do bebê

19 crianças americanas 
tiveram os dedos amputados 
por carrinhos que também são 
vendidos no Brasil

Um passeio com crianças pequenas 
exige cuidados: é preciso pensar em 
trocas de roupas, levar fraldas, lenços 
higiênicos, mamadeira... os acessórios 
que acompanham os pais nessas horas 
são incontáveis – e o tamanho da bolsa 
proporcional. Porém a preocupação 
maior deve começar antes dos passeios: 
na loja, durante a compra do carrinho. 
Há poucos meses, dois fabricantes 
americanos diferentes tiveram prob-
lemas com seus produtos. No total, 19 
crianças tiveram os dedos amputados 
por carrinhos das fabricantes Mclaren 

e Graco. A história serve de alerta para 
os pais brasileiros, já que os produtos 
também foram vendidos no Brasil.
Durante a compra, os pais podem (e de-
vem) realizar alguns testes simples que 
podem mostrar sinais de falta de segu-
rança antes da compra. 
Verifique se as dobradiças – respon-
sáveis pelos acidentes com as 19 crian-
ças – apresentam partes pontiagudas e 
ficam próximas de onde a criança ficará 
sentada. Caso apresentem algum risco, 
opte por outro carrinho. A estabilidade 
também deve ser verificada. Para isso, 
pendure uma bolsa no apoio das mãos e 
veja se o carrinho resiste ao peso. Tam-
bém preste atenção em superfícies de 
alumínio, que podem esquentar sob o sol 
e queimar o bebê. 

Os assentos devem ser facilmente reti-
rados para lavagem, visando a higiene 
da criança. O cinto ideal deve ter cinco 
pontos de retenção, passando pelas 
pernas, ombros e quadril. As rodas, 
além de grandes e resistentes devem 
ter freios e travas, com o objetivo de 
evitar deslizamentos. 
No Brasil, diversos carrinhos sem 
regulamentação adequada estão dis-
poníveis para a venda. Por esse motivo, 
o Inmetro decidiu testar todos os mod-
elos de carrinhos de bebê disponíveis 
para venda no país. O órgão pretende 
verificar a necessidade de criar um selo 
de qualidade para esses produtos. O re-
sultado do teste deve ficar pronto até o 
final deste semestre.
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Mens Sana

“Sonhei primaveras longínquas...”

Em seu “Breviário de decom-
posição”, o filósofo romeno 
Cioran, radicado na França 

nos anos 50, nos relata um desejo 
persistente do homem moderno: o 
desejo de estar sempre em outro lu-
gar. O que será que acontece com a 
gente que nunca estamos satisfeitos 
com a vida, sempre precisamos de 
algo mais, um salário melhor, uma 
casa melhor, mu ar de cidade, sair 
mais com os amigos, via-
jar...? A insatisfação é ine-
rente ao humano, já dizia 
Freud, e é por isso mesmo 
que a vida tem graça: por-
que nunca estamos plena-
mente satisfeitos. É essa 
insatisfação que nos obriga 
a buscar sempre melhores 
condições de vida, de tra-
balho, de felicidade, que 
nos obriga a acordar todos 
os dias pela manhã e querer 
sempre um pãozinho fres-
co. A satisfação plena signi-
ficaria a morte, pela inércia 
que ela provoca. Se tudo es-
tivesse plenamente bem, não precisa-
ríamos levantar da cama, trabalhar, 
nem mesmo conversar com os ou-
tros. A homeostase, palavra que vem 
da biologia pra significar o equilíbrio 
dentro do nosso corpo, pode ser uti-
lizada também para nossa alma. O 
equilíbrio perfeito exige que não nos 
mexamos, para que não pendamos 
nem para um lado nem para o outro, 
para não perdermos o equilíbrio. O 
sonho viria dessa insatisfação tam-
bém. Se tudo estivesse bem, prova-

velmente não sonharíamos mais. E a 
cessação do desejo, nesse sentido, de 
não querermos mais alguma outra 
coisa, seria a própria morte. 
Há algumas semanas ouvi uma pes-
quisa do IBGE no rádio, que dizia 
que mais de 60% dos paulistanos gos-
tariam de sair de São Paulo e morar 
em outro lugar. Não me espantei com 
o desejo, pois compartilho dele, mas 
com o número. Sempre imaginei que, 

assim como eu, muitas pessoas não 
suportam viver nessa cidade de lou-
cos que é São Paulo, com seu trânsito 
caótico, com cheiro de asfalto, com as 
crianças “empinando pipa por trás 
da janela gradeada do apartamento”, 
como diria um amigo meu. Que não 
há qualidade de vida em São Paulo, 
isso todo mundo sabe. E reclama. 
Mas 60% é muita gente! Significa que 
mais da metade da população não su-
porta mais viver nessa cidade e gos-
taria de se mudar! Mas não se muda. 

E aí entra outra característica do 
desejo: o ser humano gosta de recla-
mar, mas não suporta a mudança! 
A maioria de nós pensa que, fora de 
São Paulo, não há trabalho, não há 
supermercado 24h, não há médicos 
ou hospitais. Nós vivemos tão alie-
nados nessa cidade maluca que te-
mos a impressão que fora daqui só 
existem selvas e macacos, que não 
existe vida civilizada que assegure 

uma boa escola, um bom 
emprego. 
 Felizmente, isso não é ver-
dade. Todos os meus ami-
gos que conseguiram acor-
dar da inércia alienada e 
se mudaram de São Paulo 
estão muito bem, obriga-
do. Conseguiram bons em-
pregos – melhores que os 
empregos daqui!!! –, seus 
filhos estudam em boas es-
colas, e ainda conseguiram 
algo que só conhecemos 
nos romances ou nove-
las: conseguem ficar mais 
tempo com os filhos, vão 

almoçar em casa todos os dias, res-
piram ar puro, demoram 5 minutos 
para chegar ao trabalho. Em suma, 
descobriram que é possível ter uma 
qualidade de vida melhor sem pre-
cisar abrir mão do mundo civiliza-
do. Quanta coragem precisamos ter 
para mudar? Às vezes, é melhor a 
infelicidade conhecida do que a feli-
cidade desconhecida, não é mesmo?
 
Luiz Fernando Belmonte Mena
Psicólogo
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Saúde

Vacine-se contra a H1N1
Idosos são os próximos no calendário

Sindserv 201024

Desde março a população com maior 
risco de desenvolver a forma grave da 
gripe suína está sendo vacinada. Para 
isso, já foram convocados, por etapas, 
profissionais da saúde e índios, gestan-
tes, crianças de seis meses a menores 
de dois anos, população com doenças 
crônicas (veja Box) e a população com 
idade entre 20 a 39 anos. Os próximos 
a serem vacinados serão os idosos 
(mais de 60 anos). 
Se você faz parte de um dos grupos a 

Os seguintes portadores 
de doenças crônicas 
serão vacinados contra a 
Influenza H1N1:

• Obesidade grau 3 - antiga obesida-
de mórbida (crianças, adolescentes e 
adultos);
• Doenças respiratórias crônicas des-
de a infância (exemplos: fibrose cís-
tica, displasia broncopulmonar);
• Asmáticos (formas graves);
• Doença pulmonar obstrutiva crô-
nica e outras doenças crônicas com 
insuficiência respiratória;
• Doença neuromuscular com com-
prometimento da função respiratória 
(exemplo: distrofia neuromuscular);
• Imunodeprimidos (exemplos: pa-
cientes em tratamento para aids e 
câncer ou portadores de doenças que 
debilitam o sistema imunológico);
• Diabetes mellitus;
• Doença hepática (exemplos: atre-
sia biliar, cirrose, hepatite crônica 
com alteração da função hepática e/
ou terapêutica antiviral);
• Doença renal (exemplo: insuficiên-
cia renal crônica, principalmente em 
pacientes em diálise);
• Doença hematológica (hemoglobi-
nopatias);
• Pacientes menores de 18 anos com 
terapêutica contínua com salicilatos 
(exemplos: doença reumática autoi-
mune, doença de Kawasaki);
• Portadores da Síndrome Clínica de 
Insuficiência Cardíaca;
• Portadores de cardiopatia estru-
tural com repercussão clínica e/ou 
hemodinâmica (exemplos: hiperten-
são arterial pulmonar, valvulopatias, 
cardiopatia isquêmica com disfun-
ção ventricular).

ser vacinado, fique atento! Observe a 
data de convocação e compareça a um 
posto de vacinação. Caso você não esteja 
na lista de risco, vale procurar uma clí-
nica particular para a vacinação. O preço 
deverá ser em torno de R$ 70. 
Não se esqueça que, mesmo após tomar 
a vacina contra H1N1, medidas simples 
de higiene, como lavar sempre as mãos, 
ajudam reduzir a transmissão da doença. 
O vírus da gripe pode estar em muitos 
lugares, só que você não vê.

Grupos Prioritários

Tabela da Campanha

Adultos de 30 a 39 anos

Gestantes

Idosos (mais de 60 anos)
com doenças crônicas

Período de Vacinação

10/05 a 21/05/10

22/03 a 21/05/10

24/04 a 07/05/10
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Viva a Vida

A prática do pilates é 
utilizada para reabilitação 
de problemas na coluna, 
além de aliviar dores 
crônicas, prevenir e 
reduzir os riscos de uma 
futura lesão

Depois das 10 primeiras aulas, o praticante 
sente que o corpo mudou; após 20 aulas, 
que as mudanças são visíveis; após 30, 
os outros começam a notar mudanças em 
você. É o que prega Joseph Pilates, criador 
da prática de exercícios homônima.  
O pilates é uma forma de treinamento da 
mente e do corpo e visa conseguir um 
controle preciso 
de toda a figura 
humana.
Enquanto ou-
tras práticas 
podem pro-
vocar lesões 
musculares, 
o pilates tem 
como objeti-
vo o aumento 

Pilates
Problemas na coluna? 
A prática de pilates pode ajudar você

da flexibilidade e o fortalecimento dos 
músculos sem causar nenhum tipo de 
fadiga. A prática estimula a circulação, 
melhora o condicionamento físico geral, 
a flexibilidade, além de proporcionar ali-
nhamento postural adequado. 
O método trabalha a força do abdome e a 
respiração e, assim como a musculação, 
fortalece e define músculos. A prática 
também tem como benefícios o alonga-
mento e equilíbrio de toda a musculatu-
ra que envolve a coluna vertebral, 
alinhando e descomprimindo ten-
sões na mesma. 
Assim como em outras práti-
cas, também são notadas me-
lhora na consciência corpo-
ral e coordenação motora, 

ajudando a aliviar 

pinçamentos e compressões de discos. 
Esta descompressão facilita e estimula 
a circulação na região com problemas.
A prática também sido utilizada com 
sucesso em reabilitação de complica-
ções de joelhos, ombros, panturrilhas, 
em casos de acidentes automobilísti-
cos, poliomelites, apoplexia de pós-
cirurgias, pré e pós-parto e outros. 
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Mestre-Cuca

Mousse Sonho de Valsa

Mestre-Cuca

Ingredientes
1 tablete (170g) de chocolate picado
250 ml de creme de leite fresco
3 ovos
2 colheres (sopa) de açúcar

Ingredientes do Recheio
12 Suspiros picados
12 bombons Sonho de Valsa fatiados
1 tablete (170g) de chocolate ao leite
200 ml de creme de leite

Modo de preparo

Mousse
Na batedeira bata o creme de leite em 
ponto de chantilly mole e reserve em 
outra vasilha. Repita o processo com as 
claras. Leve o chocolate ao microondas 
em uma vasilha apropriada para derre-
ter, coloque 30 segundos, mexa, coloque 
mais 30 segundos e mexa novamente, 
se precisar coloque mais 20 segundos. 
Ainda na batedeira bata as gemas com 
o açúcar até ficar cremoso. Junte o cho-
colate derretido, o chantilly e por último, 
às claras em neve e mexa delicadamente 
com o auxílio de uma colher.

Recheio
Derreta o chocolate no microondas da 
mesma forma que derreteu para o mous-
se. Acrescente o creme de leite e mexa 
bem até incorporar. Em uma vasilha de 
sua preferência monte da seguinte for-
ma: Mousse, suspiro picado, Sonho de 
Valsa fatiados, suspiro e mouse, cubra 
todo com o recheio. Se preferir, decore 
com Sonho de Valsa fatiado.
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carreira”, em homenagem e comemoração 
conta aos visitantes a história, tanto do can-
tor, quanto da música brasileira. 
Na mostra, é possível assistir os três fil-
mes que Roberto fez – “Em Ritmo de 
Aventura”, “O Diamante Cor de Rosa” 
e “A 300 Quilômetros Por Hora” – em 
réplicas de bancos de carros das décadas 
de 1950 e 1960. 
Em terminais espalhados pelo local está 
toda a discografia do artista, separada por 
décadas. Há também carros usados pelo 
Rei, como o calhambeque azul e uma limu-

Entretenimento

Clarice Lispector
No teatro, Clarice Lispector por Beth Goulart

Roberto Carlos - 50 anos de carreira

“O que me levou a fazer Clarice Lispector 
no teatro foi o mistério do espelho, a iden-
tificação que sinto por ela”, conta Beth, que 
também assina texto e direção do espetácu-
lo. A atriz recebeu no início de abril o Prê-
mio Shell de melhor atriz pelo solo na peça. 

Até 20 de junho os órfãos de Clarice Lis-
pector, podem de alguma forma, ‘matar a 
saudade’ da escritora. Por apenas R$ 15 a 
peça “Simplesmente Eu, Clarice Lispec-
tor”, com Beth Goulart está no Centro 
Cultural Banco do Brasil. 

Em forma de monólogo e cenicamente 
falado por Clarice, a atração trabalha ao 
mesmo tempo as obras da escritora e sua 
biografia, com informações obtidas por 
aqueles que conheceram de perto. 
Durante a criação do trabalho, a atriz e 
diretora, releu toda a obra da escritora e 
tudo que havia a seu respeito: “Me tornei 
uma esponja de tudo o que se referia a 
ela”, diz. Depois, seguindo sua intuição 
– bem como faria Clarice – traçou os 
aspectos da peça, como processo criati-
vo, silêncio, solidão, arte, loucura, amor, 
aceitação e entendimento. 
Beth Goulart, além da similaridade físi-
ca, representa a intensidade da escritora 
que adorava intensidades. “A arte é o va-
zio que a gente entendeu”, diria Clarice 
sobre o espetáculo.
“Simplesmente Eu, Clarice Lispector”, 
em cartaz no Centro Cultural Banco do 
Brasil até 20/06. sexta e sábado, 19h30; 
domingo, 18h; Rua Álvares Penteado, 
112;  R$ 15,00; 
Informações: (11) 3113-3651 

Em monólogo, a peça mescla a biografia da escritora com 
personagens. Todos vividos por Beth Goulart

sine prateada. A exposição estará disponí-
vel para visitação até o dia 9 de maio. 

“Roberto Carlos - 50 anos de carrei-
ra” na Oca, Pq. do Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 03;  
de terça a domingo, das 10h às 21h 
até 08/05; R$ 5,00 (terças e quartas), 
R$ 20,00 (quinta a domingo). Estu-
dantes têm direito a meia-entrada e 
maiores de 60 anos não pagam. 
Informações: (11) 3079-1065

Uma visita à Oca do Parque Ibirapuera 
promete agradar os fãs de Roberto Carlos. 
A exposição “Roberto Carlos – 50 anos de 
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Pedido de Socorro 

Um policial do 190 atendeu ao telefone e foi 
anotando o pedido de socorro:
- Por favor, mandem alguém urgente, entrou um 
gato aqui em casa!
- Mas como assim, um gato em casa?
- Um gato! Ele invadiu a minha casa e está cami-
nhando na minha direção!
- Mas como assim? Você quer dizer um ladrão?
- Estou falando de um gato mesmo, desses que 
fazem miau e tudo!
- Mas o que tem de mais um gato ir à sua direção?
- Ele vai me matar e vocês serão os culpados!
- Quem está falando?
- O papagaio! 

Bêbado

O bêbado, ao ver um o local agitado e com 
muitas pessoas e resolve entrar. Ao começar 
uma música, o bêbado levantou-se cambalean-
do, dirigiu-se a uma senhora de preto e pediu:
- Madame, me dá o prazer dessa dança?
Ouviu a seguinte resposta:
- Não, por quatro motivos: Primeiro, o senhor 
está bêbado! Segundo, isto é um velório!
Terceiro, não se dança o Pai Nosso! E quarto 
porque eu sou o padre!

Gago

As crianças entavam vendo tv em casa, quando 
alguém bateu na porta e elas foram ver quem era.
Era um gago!
- É aqui-qui-aqui-aqui...quiquiqui mora o có-có-
có-có-córo...có...có...cócórocócócó...
-MÃE! Tem um homem aqui na 
porta botando um ovo!

Sudoku

Cruzada
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Nossos Parceiros






