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EDITORIAL
Muitas novidades na revista do servidor deste mês.
Inauguramos mais uma coluna escrita por especialistas. Já temos a “Mens 
Sana”, que é escrita por pessoas preocupadas com a nossa saúde mental, e ago-
ra, é acompanhada pela nova coluna: “Corpore Sano”. Serão dicas de saúde e 
beleza onde pequenos atos cotidianos como beber água podem causar grandes 
benefícios para o nosso corpo.
Veja  também a nossa mais recente conquista para os guardas municipais. 
Falando em conquistas, ficamos motivados com o nosso bolão da copa e es-
peramos com muita expectativa o início dos jogos. Os bolões já estão sendo 
entregues e o associado deve trazer os seus resultados até o dia 02 de junho. 
O carro que será do vencedor do bolão está sendo exibido perto das reparti-
ções públicas. Você já viu?
Os nossos artigos e matérias estão muito interessantes.
Para o próximo mês, a revista do servidor trará mais inovações, aguardem!
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Eduardo Assarito
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Sindical ISindical I

TEMA 1
Profissionalização do 
Serviço Público

· Política Salarial
· Plano de Cargos e Carreiras
Concursos públicos – Acesso aos cargos 
públicos através de concursos públicos 
e às carreiras através de processo sele-
tivo interno (uma forma de valorização e 
promoção aos bons serviços e incentivo 
ao servidor).
· Política de valorização - formação con-
tinuada, através de cursos específicos;
· Fim da terceirização, concessões e 
privatizações.

 
TEMA 2
Regulamentação do Direito de 
Greve e Negociação Coletiva

· Regulamentação da Convenção 151 e 
Resolução 159 da OIT
· Não aprovação da OIT 87 
(somos contrários)

TEMA 3
Regulamentação da 
organização sindical do Setor 
Público e regulamentação da 
categoria de servidor público  

· Reforma Sindical – discussões com con-
federações, federações e centrais sindicais.
· Contribuição Sindical (Instrução Nor-
mativa nº 01, de 30 de setembro de 2008, 
do Ministério do Trabalho).
· Regulamentação federal de afastamento 
de dirigentes sindicais do Setor Público.

TEMA 4
Questões Gerais - União, 
Estados e Municípios

· Cargos e funções comissionadas, com 
regulamentação objetivando a fixação de 
um percentual de ocupação ao servidor de 
carreira
· Extensão aos proventos dos aposenta-
dos e pensionistas das gratificações, abo-
nos, bônus e outras vantagens recebidas 

Servidor
Sem servidor não há ação pública efetiva

No dia 21 de maio de 2010, em sua 
sede na rua Rocha Pombo, 94, na 
Liberdade,  a Central Força Sindi-
cal, realiza encontro com sindicatos 
de servidores públicos para discutir 
nossos próximos passos na luta pela 
organização da categoria.
O segmento sindical responsável 
pelo debate do setor público dentro 

pelos servidores da ativa
· Precatórios alimentares, decorrente de 
créditos trabalhistas, com prioridade ab-
soluta, sem parcelamento
· Aplicação das Normas Regimentais  do 
Trabalho ao serviço público

 
TEMA 5
Reforma Tributária

· Aumento do repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios
· Aumento do repasse do ICMS aos Mu-
nicípios pelos Estados
Este documento norteará a Força Sindi-
cal na elaboração do documento especí-
fico em defesa do servidor e do  serviço 
público de qualidade.
nas próximas edições, estaremos publi-
cando o resultado do encontro e os nos-
sos próximos passos.

Fique ligado.

Estas propostas serão para contribuir para o debate sobre o
papel social do Estado Brasileiro

da FORÇA defenderá um serviço público 
de qualidade, a dignidade do servidor e a 
reciprocidade do bom tratamento entre o 
servidor e o cidadão, haja vista que a nossa 
participação neste caso é de dupla cidada-
nia. Nós contribuímos com a municipali-
dade e usamos também os serviços dos 
quais somos os trabalhadores e também o  
estabelecimento de políticas públicas efi-

cazes e um serviço público de quali-
dade se vinculam à profissionalização 
da gestão pública.
Em razão da relevância das questões 
ora debatidas, sugere-se que cópia do 
presente documento seja encaminha-
da a todos os candidatos à Presidên-
cia da República, o que deverá ser ob-
jeto de deliberação em Plenária.
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Sindical IISindical II

Guarda Municipal
SindServ e Prefeitura firmam acordo que 
beneficia Guardas Municipais

O Sindicato dos Servidores Munici-
pais de Barueri  - SindServ, acaba de 
conquistar mais um benefício para 
a melhoria na qualidade de vida dos 
Guardas Municipais, principalmente 
em questões relacionadas à segurança 
deste servidores que muitas vezes ex-
põem suas próprias vidas, sua liber-
dade, submetendo-se a atividades 
clandestinas sem nenhuma proteção. 
Estamos falando da conquista pela 
possibilidade de tirar o guarda do 
“bico” clandestino, sujeito as mais 
diversas exposições de risco, uma vez 
que o Guarda Municipal que se dis-

põe a este tipo de trabalho fica sujeito 
a todo tipo violência, a ser preso por 
porte ilegal de arma, sem as garantias 
legais em caso de necessidade de afasta-
mento etc., pois em geral, estes “bicos” 
não oferecem nenhum tipo de seguran-
ça aos guardas.
Preocupado com essa situação, o Sind-
Serv  sugeriu ao prefeito Rubens Fur-
lan, a implementação do Sistema de Tra-
balho Extraordinário, onde o GM que 
quiser, em seu horário de folga, usá-las 
para realização desse trabalho, além de 
estar prestando um relevante serviço aos 
munícipes, seria recompensado finan-

ceiramente com os valores correspon-
dente as horas trabalhadas. O prefeito 
Furlan de pronto atendeu a solicitação 
do SindServ, permitindo já à partir da 
segunda quinzena de maio, a aplicação 
deste novo sistema de trabalho.
É o SindServ junto com o funcio-
nalismo municipal. Muitas outras 
vantagens ainda estão por vir, então 
aproveite, se você não é sócio, venha 
logo fazer parte da nossa família e 
aproveite de todos nossos benefícios 
e parcerias.
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Até setembro deste ano, a Câmara Mu-
nicipal de Barueri pode ser a primeira do 
Brasil a receber a certificação ISO 14001, 
de Responsabilidade Ambiental. A previ-
são é da empresa responsável pela ade-
quação da Casa à norma junto ao depar-
tamento interno responsável.
Para o diretor-presidente da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), Fernando Rei, “a iniciativa de 
Toninho Furlan [PMDB] estimula a pauta 
ambiental no seio da política” gerando, 
assim, a discussão do tema entre setor pú-
blico, setor privado e sociedade.
“O mais importante da implantação da 
ISO 14001 na Câmara Municipal é o 
quanto gera de perspectiva para o muni-
cípio e seus setores, pois abre discussão 
sobre medidas fundamentais para a pre-
servação no meio ambiente e cria-se as 
iniciativas parlamentares voltadas para 
essa temática”, esclareceu Fernando Rei.
Desde março, quando aconteceu o en-
contro que oficializou o compromisso de 
implantar o sistema de gestão ambiental 
no Legislativo barueriense, a Câmara pas-
sa por uma das mais importantes etapas 
do processo de implementação do selo: o 
estudo dos impactos que os atuais proces-
sos de gestão causam ao meio ambiente 

ISO 140001 meta CMB
Câmara municipal de Barueri estimula a pauta ambiental 
no seio da política

Alô Câmara
Alô Câmara

- como o levantamento dos gastos de ener-
gia elétrica, papéis, água, entre outros itens 
- e também do método de como alguns 
materiais devem ser descartados - como os 
cartuchos de tinta, lâmpadas fluorescentes, 
pilhas, baterias, óleo vegetal, entre outros 
produtos.
“Vamos fazer o que for necessário para 
adequarmos a Câmara à norma. A preocu-
pação com o meio ambiente deve ser glo-
bal e, se cada um fizer a sua parte, podemos 
melhorar significantemente as condições 
de vida em nosso planeta”, considerou o 
presidente da Casa, o vereador Toninho 
Furlan, afirmando ainda que considera 
fundamental o debate entre as autoridades 
políticas do País sobre o assunto.
A Casa já conta com sistema de captação 
de água de chuva – com capacidade para 
armazenar 45 mil litros de água – para utili-
zação nas descargas e na lavagem de áreas. 
Outra novidade ecologicamente apresenta-
da é a exploração ao máximo da luz natural, 
através das vidraças que compõem as pare-
des do prédio.

Pioneirismo em gestão de qualidade

A certificação de Responsabilidade Am-
biental vai marcar o pioneirismo de Toni-

nho Furlan na presidência do Legislativo 
de Barueri. Em seus dois mandados (2007-
2008/2009-2010), o parlamentar conseguiu 
a recertificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade ISO 9001:2008 e o selo de Res-
ponsabilidade Social SA 8000:2008.
“É fundamental adotar conceitos que ve-
nham ao encontro da qualidade dos ser-
viços prestados à população, aos funcio-
nários e também ao meio ambiente”, diz 
Toninho Furlan.
A medida adotada pelo presidente do Legis-
lativo atende também a expectativa da cida-
de de Barueri de receber o selo “Município 
Verde/Azul”, do Governo do Estado de São 
Paulo. O objetivo é unir os municípios pau-
listas para a efetivação da agenda ambiental.
Os servidores da Câmara de Barueri já par-
ticiparam de palestra sobre Responsabilida-
de Ambiental, que tratou dos temas: aque-
cimento global, coleta seletiva, reciclagem e 
a economia de energia.
Além disso, com o objetivo de conscien-
tizá-los ainda mais sobre a importância de 
mudar as condutas sociais e adotar postu-
ra sustentável no ambiente do trabalho, os 
funcionários têm participado de curso de 
“Educação Ambiental”, na sede da Secreta-
ria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 
da Prefeitura de Barueri.
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Ao andarmos em nossa cidade 
e também nas cidades vizinhas, 
verificamos um grande número 
de lançamentos imobiliários, 
o grande sonho da compra 
da casa própria pode se 
transformar em um verdadeiro 
pesadelo, e alguns cuidados 
devem ser tomados

O BOOM IMOBILIÁRIO caracterizado 
pela alta do número de lançamentos foi 
acompanhado de outro crescimento: o de 
reclamações contra construtoras e imo-
biliárias em órgãos de proteção de defesa 
do consumidor. Para se ter uma idéia da 
dimensão desta explosão imobiliária,  a 
Folha de São Paulo divulgou a informa-
ção de que entre os meses de março de 
2009 e março de 2010, houve um aumen-
to de 85% na quantidade de queixas con-
tra construtoras e imobiliárias no Procon-

SP, aumentando de 124 para 229  o número 
de reclamações.
Os problemas mais comuns são atrasos 
na entrega, falta de qualidade das con-
struções, cobranças de taxas indevidas 
e não devolução do sinal em caso de de-
sistência nas compras de imóveis novos ou 
na planta.
Antes de fechar o negócio, todo cuidado é 
pouco. Com o fim de se evitar surpresas, o 
primeiro passo a seguir é verificar a regu-
laridade do projeto junto a Prefeitura e seu 
registro no Cartório de Imóveis – se for 
verificado que não há aprovação na  Prefei-
tura, corre-se o risco de embargo da obra. 
Atenção especial deve ser dada aos termos 
do contrato, no qual constará a data de en-
trega do imóvel e o limite de prazo em que 
a construtora terá  em caso de atraso, esta 
cláusula deve inclusive estabelecer multa 
que terá que pagar pelo atraso excedente.
Outro documento importantíssimo é o 
memorial descritivo, que relaciona o pa-
drão de acabamento  e marcas dos compo-
nentes, caso haja  alterações, estas  devem 
ser negociadas antes de assinar o contrato. 
Com relação ao atraso na entrega dos 
imóveis, para os compradores na planta, 
a notícia boa é a existência de um projeto 
de lei que tramita na Câmara dos Depu-
tados que pretende estabelecer como in-
denização uma multa, por mês de atraso, 
equivalente  ao aluguel de uma unidade 
semelhante a que estiver sendo adquirida. 
Atualmente os contratos, em geral, esta-
belecem uma carência de 6 (seis) meses 
ou 180 dias, vencido este prazo, o mais 
comum é se estabelecer 0,5% ao mês du-
rante o período de atraso excedente. 
Importante também  é guardar folders e 
os anúncios publicitários, pois provam os 
itens anunciados que terão que ser ent-
regues, outra dica é pedir ao corretor in-
formações por escrito e guardá-las como 

prova futura.
Toda e qualquer avaria constante do 
imóvel tais como: trincas, rachaduras, 
infiltrações, soltura dos pisos e azulejos, 
problemas na fiação elétrica, acústica, 
rede hidráulica e esgoto, desde que pro-
venientes de erros de construção devem 
ser reparados pela construtora. O prazo 
para reclamar é  de 5 (cinco) anos  para 
imóveis novos a contar da data da en-
trega das chaves, e para os imóveis novos  
em que o defeito era oculto, o prazo de 5 
anos a contar da data do conhecimento 
do problema , o comprador deverá noti-
ficar a construtora, que terá prazo de 30 
dias para iniciar o reparo, caso contrário 
o consumidor terá direito de escolher 
entre: requerer a reparação do dano em 
juízo; solicitar abatimento proporcional 
ao preço ou exigir a rescisão do contrato 
e devolução da quantia paga.
Importante chamar a atenção que todos 
os imóveis financiados junto a bancos 
ou instituições financeiras possuem 
seguro obrigatório para fins de cobe-
rtura de danos físicos do imóvel, que 
assegura aos contratantes dos riscos de 
incêndio, explosão, desmoronamento, 
inundação e outros.
A busca não deve ser apressada, antes de 
fechar negócio, avalie bem suas neces-
sidades, procure visitar o local do imóvel 
várias vezes, e também aos finais de sema-
na e, especialmente durante a noite, para 
não ter surpresas.

Nota
A ABMH - Associação Brasileira dos 
Mutuários da Habitação, através do 
site www.abmh.com.br, tira dúvidas sobre 
o assunto. 
Andréia Mouscofsque Dourado
Jurídico SindServ 

O “Boom Imobiliário”
Aumentam reclamações contra construtoras e imobiliárias 
em órgãos de proteção de defesa do consumidor

Falando de Leis
Falando de Leis
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Um carregador de água na Índia levava dois 
potes grandes pendurados em cada ponta 
de uma vara que ele carregava apoiada nos 
ombros.
Em um dos potes havia uma rachadura. 
Já o outro era perfeito e sempre chegava 
cheio de água no fim da longa estrada entre 
o poço e a casa do chefe do carregador.  O 
pote rachado chegava apenas pela metade. 
Era assim diariamente: o carregador entre-
gando um pote e meio de água na casa do 
seu chefe.
O pote perfeito estava orgulhoso porque 
cumpria o seu trabalho corretamente, po-
rém o pote rachado estava envergonhado 
de sua imperfeição e sentia-se incapaz por 
realizar apenas a metade do que ele havia 
sido designado a cumprir.
Após anos sentindo-se amargurado por 
não conseguir completar corretamente o 
seu trabalho, o pote falou para o homem, 
certo dia à beira do poço:
-- Estou envergonhado e quero lhe pedir 
desculpas.
-- Por que? perguntou o homem – de que 
você está envergonhado?
-- Nestes dois anos eu fui capaz de entregar 
apenas a metade da minha carga, porque 
essa rachadura no meu lado faz com que a 
água vaze por todo o caminho até a casa do 
seu chefe. Por causa do meu defeito, você 
tem de fazer todo esse trabalho, e não ga-

Você Redator

nha o salário completo -- disse o pote.
O homem ficou triste pela situação do velho 
pote e com compaixão falou:
--quando retornarmos para casa do meu che-
fe, quero que percebas as flores ao longo do 
caminho.
De fato, à medida que eles subiam a mon-
tanha, o velho pote rachado notou as flores 
selvagens ao lado do caminho, e isso lhe dera 
certo ânimo.
No fim da estrada, o pote ainda se sentia mal 
porque tinha vazado a metade, e de novo pe-
diu desculpas ao homem por sua falha.
O homem lhe disse:
--Você notou que pelo caminho só havia 
flores ao seu lado? Eu ao conhecer seu de-
feito, tirei vantagem dele. E lancei sementes 
de flores ao seu lado do caminho, e cada dia, 
enquanto voltávamos do poço, você regava 
as sementes, que germinaram, e das plantas 
surgiram flores.
Se você não fosse do jeito que você é, não 
haveria flores no caminho.
Cada pessoa tem seus próprios e únicos 
defeitos. Todos nós somos potes rachados. 
Nunca deveríamos ter medo de nossos de-
feitos. Das nossas fraquezas podemos tirar 
forças.

Acredite mais em você!
Abraços
Prof. Juca Lima

O Pote Rachado
Conto popular Indiano

Por Juca Lima

“Amigo servidor, este 
texto é um exemplo do 
que é trabalhado durante 
as aulas de Filosofia para 
as crianças. 
Para pensar...”

Sindserv 201010
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Campanha na Internet
Movimento visa chamar a atenção dos usuários para a 
situação da fome no mundo

Tecnologia

Desde o dia 11 de maio redes sociais da 
internet como Facebook, Twitter e You-
tube apresentam imagens de pessoas es-
fomeadas e informações de alerta sobre 
a fome no mundo. O objetivo é chamar 
a atenção dos usuários para a situação 
de cerca de um bilhão de pessoas que 
passam fome no mundo e retratar a dor 
e tristeza da fome. A campanha interna-
cional foi lançada pela Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO).
A FAO calcula que a produção agrícola 
mundial deve crescer 70% para alimentar 

as nove bilhões de pessoas que irão viver 
no planeta dentro de quarenta anos. Como 
sinal de alerta da campanha, a organização 
utiliza um apito amarelo, espécie de ícone, 
e incentiva as pessoas a fazerem o mesmo, 
produzindo o som, para chamar a atenção 
dos governos. “Temos de exigir dos líderes 
nacionais responsáveis e da comunidade 
internacional, que tomam as decisões, que 
passem à ação [de fato]”, disse o diretor-
geral da FAO, Jacques Diouf. 
Há, ainda, um vídeo promocional no qual 
o ator inglês Jeremy Irons interpreta um 
apresentador de telejornal irritado com a 

situação no mundo. No vídeo, Irons diz 
estar “louco de raiva”. A campanha con-
ta também com a participação do atleta 
olímpico norte-americano que ganhou 
nove medalhas de ouro Carl Lewis, o jo-
gador de futebol francês Patrick Vieira e o 
músico cubano Chucho Valdés. 
Dos quase 1 bilhão de famintos, 642 mi-
lhões vivem na Ásia e no Pacífico, 265 mi-
lhões na África Subsaariana, 53 milhões 
na América Latina e no Caribe, 42 mi-
lhões no Oriente Médio e Norte da Áfri-
ca e 15 milhões nos países desenvolvidos. 

Estados Unidos

Para assistir o vídeo, acesse:

www.1billionhungry.org

Paris

Japão

Sindserv 2010 11
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Prata da Casa

Sérgio Tavares
Professor de Música
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Prata da Casa

Sérgio Tavares
Professor de Música

“A música é fundamental”
O professor de música Sérgio Tavares 
de Oliveira, de 35 anos, é servidor pú-
blico há 15 anos e dá aulas de violão 
e cavaquinho há doze. Com um grupo 
de pagode chamado Pagodão do Ser-
jão, o professor se apresenta “na noite” 
três vezes por semana e já tocou com 
nomes como Dudu Nobre, Netinho 
de Paula, Fundo de Quintal e Arlindo 
Cruz. “Tudo que tenho é por causa da 
música”, diz. 

Objetivo
Para Sérgio, que leciona para crianças de 
oito a doze anos, é a música é fundamen-
tal na vida de todos, não só das crianças. 
Com três filhos, ele conta que o princi-

pal objetivo de suas aulas é proporcionar 
“conhecimento musical” aos pequenos, 
que serão o “nosso futuro”. O filho mais 
velho, Nicolas, de 16 anos toca ambos os 
instrumentos lecionados pelo pai. 

Frutos
Com cerca de 70 alunos por semana, Sér-
gio conta que muitos meninos que hoje 
“tocam na noite” aprenderam música 
com ele. O professor também lembra 
com carinho dos projetos de férias, como 
o “Bate-lata”, realizados na biblioteca – 
que hoje está em reforma e deve ficar 
pronta até o fim do ano. 

Instrumentos
“A gente proporciona o uso durante as 

aulas, mas muitas vezes o aluno não 
tem dinheiro para ter o instrumento em 
casa”, conta. “Ai a gente faz alguma coi-
sa pra conseguir e ela poder treinar em 
casa. Eles sempre ficam muito feliz”, 
diz, com sorriso nos lábios. 

Recado
De acordo com o professor, muitos 
servidores não sabem da existência 
dos cursos que a Prefeitura de Barueri 
oferece à população. “Não só música, 
como dança e artes também”, diz. Na 
cidade, são ministrados 14 cursos atra-
vés de oficinas culturais: ballet, jazz, 
dança de sação, teatro, pintura, dese-
nho, escultura, mosaico, aquarela, can-
to/coral, além de violão e cavaquinho.
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Servidor em Foco

Victor Falcão é funcionário do De-
partamento de Eventos da Secreta-
ria de Cultura e Turismo de Barueri, 
têm 21 anos, está cursando graduação 
em Relações Públicas pela Faculdade 
Rio Branco, e apesar da pouca idade 
já possui uma bela história de enga-
jamento junto à juventude da cidade. 
No ano de 2003 foi eleito Vereador 
Mirim pela EMEF Alayde D. C. Ma-
cedo, no Jd. Silveira, no mesmo ano 
também foi eleito pelos demais vere-
adores mirins, Presidente da Câmara 
Mirim de Barueri. 
A atuação daquela legislatura foi de 
destaque, tanto que hoje, temos algu-
mas realidades na cidade que foram 
provenientes da Câmara Mirim de 
2003. Falcão, como é mais conheci-
do, idealizou o projeto que permitiu a 
utilização do passe escolar pelos estu-
dantes também aos finais de semanas 
e feriados, com a justificativa de que 

Vitor Falcão
Movimento Estudantil

nestes dias o estudante realiza trabalhos 
escolares, participa de eventos, e tudo 
isso faz parte da sua formação como 
cidadão. “Foi uma experiência muito 
boa, fizemos um abaixo assinado com 
pais e estudantes que apoiavam a ideia, 
realizamos um debate com o Secretário 
de Transportes e o dirigente da Benfica, 
após algum tempo aceitaram a ideia...” 
comenta Falcão.
Quando seu mandato terminou, em 
2004 junto com um grupo de ex-vere-
adores mirins, fundou a UBE – União 
Barueriense dos Estudantes, entidade 
estudantil da cidade, com atuação jun-
to aos grêmios estudantis das escolas 
de ensino médio. “Fundamos a UBE, 
pois a vontade de levantar a bandeira 
jovem na cidade sempre foi grande, e 
graças a Deus, sempre tive pessoas com 
o mesmo ideal ao meu redor, ninguém 
faz nada sozinho, e Barueri possui mui-
tos jovens dispostos a trabalharem pela 

causa jovem”, afirma Falcão.
A UBE com a liderança de Falcão, já 
realizou diversos eventos e projetos na 
cidade, como a exposição sobre a his-
tória do movimento estudantil, shows, 
palestras, passeios diversos e o atual 
projeto é a Feira Estudantil UBE 2010 
(feiraestudantil.com.br).
Quando perguntado sobre o que es-
pera do futuro Falcão diz: “Acredito 
que a juventude da nossa cidade está 
mudando, a cada ano percebo que 
mais pessoas abraçam a causa jovem, 
como representante da UBE, espe-
ro que nossa cidade dê cada vez mais 
atenção e voz às políticas públicas de 
juventude”.

Rubens Furlan, Eduardo Assarito e Vitor Falcão
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Dados divulgados no último dia 
11 pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV) mostram que cinco 

das sete capitais pesquisadas registraram 
aumento na inflação. Em São Paulo a taxa 
evoluiu de 0,52% no final de abril para 
0,53% em 7 de maio. 
A inflação medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 7 de 
maio deste ano registrou alta de 0,78%, 
taxa 0,02 ponto percentual acima da apu-
rada na última semana de abril. 
Segundo a FGV, os grupos que mais con-
tribuíram para a elevação da taxa geral fo-
ram: transportes: (de -0,10% para 0,05%), 
despesas diversas (de 0,07% para 0,14%), 
educação, leitura e recreação (de 0,22% 
para 0,40%), habitação (de 0,34% para 
0,36%) e saúde e cuidados pessoais (de 

Capital

Inflação sobe em São Paulo
Transporte, habitação, educação e leitura nos
grupos que mais contribuíram

0,79% para 0,82%). 
Os grupos alimentação (de 1,77% para 
1,66%) e vestuário (de 1,20% para 1,11%) 
registraram recuos em suas taxas de varia-
ção. Os itens que mais contribuíram para 
esse movimento foram: hortaliças e legu-
mes (de 5,20% para 3,67%) e calçados (de 
0,74% para 0,16%).
No Rio de Janeiro o salto foi de 1,11% 
para 1,19%. Os preços também subiram 
em Belo Horizonte, de 0,49% para 0,66%), 
em Brasília (de 0,75% para 0,88%) e em 
Porto Alegre (de 0,52% para 0,53%). Po-
rém, nas capitais do Nordeste incluídas 
no levantamento, o número caiu: Recife, 
passou de 1,38% para 1,23% e Salvador de 
0,92% para 0,79%.

Com informações da Agência Brasil
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Poeta do Povo

Brincando e levando a sério as palavras
Eu quero aqui a sua atenção chamar
Para mais uma disputa que vai o BRASIL
Contra vários times do mundo encarar.
E vamos aqui, todos torcer de coração
Porque o SindServ já preparou um bolão
Para todos os seus associados participar 
Você amigo, que já é o nosso associado
Convença ao seu colega para se associar
Além de você  ganhar mais um cupom extra
Em muito conosco, você e ele contribuirá
Alem dos prêmios, que talvez você não viu
Que são muito bons e você sabe que o BRASIL
Pode trazer o caneco,  o HEXA ganhar 
Veja, já está sendo amplamente divulgado
Sobre o carro e a moto, que você poderá ganhar
Alem de uma bike, um notebook, e um ipod
Por isso é muito bom, você amigo se apressar
Venha buscar no SindServ a sua cartela do bolão
E traga mais uma pessoa para fazer a sua inscrição
Porque em 02 de junho, o prazo se encerrará 
Em 1994, o Parreira nos presenteou com o TETRA
E em 2002 o Felipão não deixou o PENTA escapar
Já em 2010, temos o Dunga no comando da seleção
Mas o que você acha? Ele deixou de fora o Neymar...
Segundo o que o povão comenta, isso é esquisito
Enfim, um abraço ao Juca ao Mauricio, e ao Assarito
E lá no SindServ procure a Carol, ou a Regina, para se filiar!

Brasil: a caminho do hexa
Por: José Aparecido 

Sindserv 201018

RevistaDoServidor38.indd   18 24/5/2009   11:24:26



Sindserv 2010 19

Comportamento
Comportamento

Figurinhas da Copa
Álbum de figurinhas vira febre em todas as idades

A cena remete a infância: a criança 
chega à banca de jornal e pede que o 
jornaleiro troque todas as suas moe-
das por figurinhas. Naquele momento, 
seu maior desejo é completar o álbum 
antes dos colegas. Mais tarde, se en-
contra com os amigos para trocar as 
repetidas: “Você tem a do Messi?”, 
diz, à procura da figurinha mais dis-
putada da vez.
Pois é. O álbum de figurinhas da Copa 
do Mundo (também conhecido como 
‘Fifa World Cup 2010’) virou febre. E 
não apenas entre as crianças. Dos pá-
tios das escolas para mesas de bar, os 
jogadores das 32 seleções estão sendo 
“perseguidos” por gente de toda idade. 
Seja na procura dos jogadores preferido 
pelos homens, ou os mais bonitos pelas 

mulheres, mais de 1,5 milhão de envelo-
pes de figurinhas são vendidos por dia – 
isso apenas na capital paulista. Cada en-
velope custa R$ 0,75 e o álbum, R$ 3,90. 
A febre é tanta que até o mundo virtual 
foi invadido: no orkut, a pesquisa por 
“troca de figurinhas” resulta em mais 47 
páginas com comunidades sobre o assun-
to. O objetivo é promover encontros fora 
do computador para a troca. 
Além das bancas de jornais, diversos lu-
gares já se tornaram ponto de encontro 
para troca dos adesivos: até o Museu do 
Futebol, no Pacaembu. O Museu abre 
todos os sábados sua sala de exposição 
temporária para trocas. E tem dado cer-
to: centenas de fãs se reúnem no local 
semanalmente. O espaço fica aberto até 
o dia 10 de julho, das 12 às 17h.

Convocações
Lançado antes das convocações, no dia 

11 de abril, o álbum possui 47 joga-
dores que estão no álbum e não 

vão para o Mundial. Ao todo, 
o álbum errou ao menos 
um jogador em 24 das 32 

seleções. No Brasil, a convo-
cação de Dunga fez com que a 
editora errasse três jogadores. A 

página do nosso país só teve menos 
erros que as do México e Camarões, 
que estamparam quatro jogadores 

que não vão para o campeonato. 
Quando a Copa se aproximar, novos er-
ros devem surgir. O motivo é que grande 
parte das seleções publicaram uma pré-

lista, compos-
ta por 24 a 30 
atletas, quan-

do apenas 23 
podem ser selecionados.  

Estados Unidos, Eslovênia, Ho-
landa, Coréia do Norte, Costa do Mar-

fim, Paraguai, Chile e Espanha são 
não apresentaram erros no álbum do 
Mundial. 

Serviço
Museu do Futebol
Estádio do Pacaembu
Praça Charles Miller, S/N
Entrada para trocas gratuita
Das 12 às 17h. 
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Vida Sustentável

Lixo Eletrônico
O país terá inventário de produção, 
recolhimento e reciclagem

Todo o lixo eletrônico produzido no 
Brasil terá um inventário para que as 
empresas firmem um pacto de recolhi-
mento e reciclagem. O acordo foi assi-
nado no último dia 10 pela ministra do 
Meio Ambiente, Isabella Teixeira, e o 
Compromisso Empresarial para a Reci-
clagem (Cempre). 
A cada ano, o mundo produz cerca de 40 
milhões de toneladas de lixo eletrônico 
a mais, e o Brasil está entre os maiores 
produtores. Segundo a ministra, a ideia 
é fazer um inventário dimensionar o ta-
manho do lixo eletroeletrônico brasilei-
ro e o destino que é dado atualmente a 
esse tipo de material.
Além do inventário, também foi inaugu-
rado um site que vai informar o consu-
midor sobre como deve ser realizada a 
devolução de aparelhos como computa-
dores, impressoras, telefones celulares, 
câmeras e até geladeira. Nos endereços 
www.cempre.org.br e www.mma.gov.br 
é possível consultar os locais de coleta e 
a reciclagem desse tipo de material.
Atualmente tramita no Senado Federal 
o projeto da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos. A expectativa é de que 
ele seja votado e aprovado no fim deste 
mês e sancionado pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva no dia 5 de junho, 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Vida Sustentável
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RevistaDoServidor38.indd   20 24/5/2009   11:24:34



Sindserv 2010 21

Consumidor
Consumidor

Internet Banda Larga
Anatel testa qualidade da banda larga 
fixa oferecida pelas prestadoras

Você está satisfeito com a qualidade da 
sua banda larga? Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) está reali-
zando testes em 160 residências de con-
sumidores para avaliar a qualidade da 
banda larga fixa oferecida no país. Tele-
fônica, Oi, GVT e NET serão testadas. 
Com o objetivo de obter informa-
ções sobre os parâmetros técnicos das 
prestadoras, as empresas foram sele-
cionadas com base na participação de 
mercado. Disponibilidade, velocidade e 
tempo de conexão serão avaliados para 
melhorar a qualidade do serviço aos cli-
entes. As medições são realizadas com 
equipamentos instalados na residência 
dos assinantes e conectados apenas à 
prestadora que está sendo avaliada e o 
estudo é feito em parceria com o Insti-

tuto Nacional 
de Metrologia, 
Normalização e 
Qualidade Indus-
trial (Inmetro) e o 
Comitê Gestor da 
Internet (CGI.Br).
Os testes começaram 
a ser realizados em 
março com volun-
tários previamente se-
lecionados nas cidades 
de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba, For-
taleza, Salvador e Brasília. O 
relatório técnico deve ser di-
vulgado até o fim deste ano. 
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Saúde

Doenças Respiratórias
Cuidados básicos podem ajudar a evitar doenças
respiratórias durante a seca

Sindserv 201022

Com as estações mais frias do ano, a 
umidade do ar tende a cair e quem sofre 
com doenças respiratórias, como bron-
quite, asma e rinite alérgica deve redo-
brar os cuidados. Os servidores, bem 
como toda a população devem tomar 
alguns cuidados para se prevenir contra 
as doenças respiratórias. 
Porém, as crises podem ser evitadas 
com atitudes preventivas no dia a dia. 
Uma boa alimentação, rica em frutas e 
verduras com vitamina C, é primordial. 
Além disso, evitar ambientes empoei-
rados e aglomerações também ajuda. 
Hidratar o corpo e tomar bastante água 
também é importante. Quem faz ou 
vai realizar alguma atividade física deve 
prestar ainda mais atenção na ingestão 
de líquidos e usar soro fisiológico para 
umidificar o nariz, que pode ressecar e 
até sangrar.
Os umidificadores elétricos (e mesmo 
os improvisados, como bacias cheias de 
água e toalhas molhadas próximas ao 
ambiente) também podem prejudicar, 
pois ajudam na proliferação de ácaros e 
bactérias – também responsáveis pelas 
crises respiratórias. 
Outro cuidado fundamental é a limpe-
za do ar-condicionado e de objetos que 
acumulam poeira. Especialistas tam-
bém não aconselham quem tem proble-
mas respiratórios a se automedicar caso 
precise de tratamento.
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Viva a Vida

Violência 
Geralmente atinge homens 
com menos de 29 anos e de baixa renda

Nos países latino-americanos, as mor-
tes violentas envolvem principalmente 
jovens, do sexo masculino, com menos 
de 29 anos e de baixa renda. Porém há 
registros do aumento de número de as-
sassinatos de crianças e adolescentes. O 
alvo principal são os jovens que vivem 
em centros urbanos. As conclusões fo-
ram apresentadas no início de maio, no 
Relatório sobre a Segurança Cidadã e 
Direitos Humanos, elaborado pela Co-
missão Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH).
Pelos dados do relatório, nosso país 
registra cerca de 68 mortos a cada 100 
pessoas, na faixa de 15 a 29 anos. No 
Caribe, a taxa é de 30 mortes por assas-
sinato a cada 100 mil pessoas, enquanto 
na América do Sul o índice cai para 26 
e na América Central, para 22. Na Eu-
ropa, a média é de 8,9 mortes violentas 

a cada 100 mil habitantes. Os números 
diminuem na região do Sudeste Asiático, 
cuja taxa é de 5,8 homicídios, e nos países 
do Pacífico Ocidental, que registram um 
índice de 3,4 mortes. 
Para especialistas, a violência envolvendo 
adolescentes e jovens tem uma ligação 
direta com a falta de emprego, educação, 
além dos baixos padrões de moradia. Se-
gundo eles, as reações à frustração e ten-
são, assim como atos de raiva têm como 
consequências brigas e um comporta-
mento antissocial . 
Em contra partida, os especialistas afir-
mam que há registros de aumento da 
confiança da população em relação às 
autoridades de segurança pública. No re-
latório, os percentuais indicam que 43% 
da população têm confiança na polícia e 
em autoridades de segurança.
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Mens Sana

Saúde Mental e Trabalho 
Os Sentidos do Trabalho

Acabamos de comemorar o Dia Internacio-
nal do Trabalho e o que será que isto signi-
fica? Trabalhamos tanto! Grande parte de 
nossa vida é dedicada ao trabalho, mas é 
algo que vamos fazendo cotidianamente sem 
parar para pensar no que representa. Qual é a 
definição de trabalho? O que significa para a 
vida humana? É muito comum percebermos 
o trabalho e a vida como duas forças desco-
nexas fazendo pressão em sentido contrário, 
o que nos dá a sensação de que trabalhar não 
é viver. Parece estranho, não? Porque ao 
mesmo tempo em que temos a sensação de 
que ao trabalhar estamos perdendo tempo da 
vida, estamos simplesmente cumprindo uma 
obrigação, também o desejamos, temos so-
nhos para serem realizados, criamos expec-
tativas em relação a ele. 
Por que isso acontece? Poderíamos conver-
sar um longo tempo sobre esta pergunta, ela 
reflete um tema bastante complexo. Parece 
simples, todo mundo conhece, todo mun-
do tem algo a dizer, mas na hora de definir 
objetivamente sentimos uma grande dificul-
dade. Isto porque o trabalho possui vários 
sentidos, tem significados diferentes, possui 
vários aspectos e dimensões. Representa a 
busca de condições materiais para garantir a 
sobrevivência, mas também a construção da 
própria identidade. Em psicologia é comum 
nos referirmos ao trabalho como uma trama 
social que constitui sujeitos, como fonte de 
subjetivação. Em sociologia é considerado 
central, fundante do mundo dos homens, da 
existência social e aqui encontramos uma 
definição muito precisa para o conceito tra-
balho: é a atividade humana que transforma 
a natureza nos bens necessários à sobrevi-
vência e à reprodução social, cumpre a fun-
ção social de realizar o intercâmbio orgânico 
do homem com a natureza, é o conjunto de 
relações sociais encarregado da reprodução 
da base material da sociedade.
Considerando o conceito estrito e preciso 
de trabalho como a atividade humana que 
transforma a natureza nos bens necessários 
à reprodução social, temos que considerá-lo 
como fundante do mundo dos homens, do 
ser social. É pelo ato de trabalho que conse-
guimos manter e reproduzir a vida, ou seja, 

satisfazer as necessidades humanas e a repro-
dução social. Nesta dimensão, o trabalho é uma 
atividade vital cheia de sentido, entendemos cla-
ramente o que significa para nossa vida. 
Aí então nos perguntamos: sendo assim a 
atividade do professor, ou de qualquer outro 
profissional que não promove o intercambio 
orgânico com a natureza, não é considerada 
trabalho? É sim, porém é um outro tipo de 
trabalho, chamado trabalho abstrato, cumpre 
uma função diferente, que satisfaz as necessi-
dades sociais, as necessidades de reprodução 
do sistema social. Nesta dimensão o trabalho 
é configurado por uma necessidade e utilidade 
impostas exteriormente, impostas pelo siste-
ma social. Fica fácil entender que o sentido 
dado ao trabalho pelo capital (lembrando que 
o sistema social no qual vivemos é o capitalis-
mo), é completamente diverso do sentido que 
a humanidade confere a ele. Uma coisa é tra-
balharmos para atender às necessidades huma-
nas, outra coisa bem diferente é trabalharmos 
para atender às necessidades do capital.
Quando falamos em trama social que constitui 
sujeitos, estamos falando que enquanto pro-
duzimos estamos produzindo um jeito de ser, 
estamos produzindo um jeito de produzir. O 
modo como uma sociedade produz e o modo 
de gerir esta produção revelam um modo de 
vida, uma forma de ser em sociedade. As 
ações empreendidas em determinado modo de 
produção revelam uma visão de ser humano, 
de vida em sociedade e revelam ainda o lugar 
do trabalhador na sociedade. Infelizmente, o 
que vemos hoje é que a forma como o trabalho 
passou a ser organizado intensificou o poten-
cial adoecimento físico e psíquico do traba-
lhador e fez do trabalho fonte de sofrimento 
inimaginável.
O indivíduo busca uma vida plena de senti-
do não apenas fora do trabalho, mas também 
dentro dele. Na atividade laboral busca-se um 
sentido, investe-se afetos, constituem-se sub-
jetividades, se produz e reproduz a vida hu-
mana. O ser humano espera ser aceito, amado, 
admirado e, pelo trabalho, encontra um ca-
minho. Um caminho com sentido social útil 
e adequado, no qual vivenciamos afetos, de-
senvolvemos capacidades de aprendizagem, 
habilidades e competências. Portanto, pensar 

sobre o trabalho é pensar sobre nosso pró-
prio ser, como vivemos, como produzimos e 
nos reproduzimos a cada dia. E pensar sobre 
tudo isso é fundamental para a saúde do tra-
balhador, para nossa saúde mental.   
Durante um longo tempo a psicologia esteve 
focada no trabalho, porém com o interesse 
em incrementar e aumentar a produtividade 
e eficiência humana na industria, o objetivo 
era elevar a produtividade da empresa, aten-
der as necessidades da empresa. Hoje, nem 
tanto! A psicologia também procura enten-
der as implicações do trabalho em termos 
dos interesses dos trabalhadores tendo como 
foco a sua saúde mental. 
Se, o trabalho pode ser visto como uma ati-
vidade relacionada ao ter, com uma dimen-
são que vai além de nós, pois está voltada 
para atender as necessidades de uma certa 
organização social, a produzir algo que não 
nos pertencerá, desconectado de nossa vida. 
Também pode ser visto em outra dimensão, 
como uma atividade elementar que nos per-
mite a preservação da vida, que garante nos-
sa sobrevivência e está relacionado ao ser, à 
existência, está voltado para atender necessi-
dades humanas elementares e, por seu inter-
médio podemos apresentar um produto pelo 
qual seremos reconhecidos, podemos obter 
algo que é vivido, que não pode ser desco-
nectado daquilo que somos.  
Por tudo isso, vale lembrar que embora a 
existência social seja muito mais que o tra-
balho, não existiria sem ele. A mediação do 
ato laborativo não pode ser eliminada da 
existência humana, não existiríamos sem 
o trabalho. Esta afirmação remete a pensar 
sobre a potência do trabalho e sobre o poder 
que é conferido a ele. Sobre o poder da força 
de trabalho o debate também é imenso, mas 
vamos ficar por aqui, apenas lembrando de 
uma outra pergunta: precisamos de tanto tra-
balho, as necessidades humanas estão sendo 
efetivamente atendidas? Deixo esta pergunta 
para que cada um reflita sobre sua própria 
vida e chegue as suas próprias conclusões. 
 
Marilde Batista Novelli
Psicóloga, escritora e pesquisadora em Saú-
de Pública na área de Saúde do Trabalhador.
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Corpore Sano
Corpore Sano

Água
Você já bebeu água hoje?

“Não bebi nenhum copo 
de água hoje!”.Quem 
nunca ouviu essa frase? 
O esquecimento e a 
preguiça são as principais 
causas desse mau hábito

Segundo especialistas, uma pessoa saudá-
vel gasta mais de três litros de água por 
dia, através da respiração, transpiração, 
urina e outras funções corporais. Parte 
desse líquido que o corpo necessita vem 
da alimentação. Por isso atualmente na 
mídia se ouve a todo momento que deve-
mos consumir pelo menos dois litros de 
água por dia, pois se o corpo perde mais 
líquido do que ingere há um desequilíbrio 
no balanço hídrico.
Mas como saber se há pouca ingestão de 
água? De acordo com especialistas esses 
são alguns sinais:
- Prisão de ventre
- Fadiga
- Dor articular e muscular
- Dores de cabeça
- Pele seca e áspera
- Urina com coloração e cheiro intenso e 
em pouca quantidade

- Boca e lábios secos 
Para reforçar seus benefícios, vejamos seis 
bons motivos para você ingerir mais água: 
- Hidrata naturalmente a pele, fazendo 
com que ela fique mais viçosa e bonita.
- Alivia o trabalho dos rins evitando a 
formação de pedras
- Faz com que o intestino trabalhe melhor
- Beber pelo menos dois litros de água 
por dia previne a formação de rugas e o 
envelhecimento precoce.
- Sua ação desintoxicante e o fato de me-
lhorar a circulação sanguínia previnem o 
aparecimento da celulite
- Tem 0 de caloria, por isso não dói na 
consciência nem na balança. 
Então agora, mãos a obra, nada de pre-
guiça ou esquecimento, comece aderir o  
“hábito da garrafinha”, seja no seu am-
biente de trabalho ou estudo tenha sem-
pre em mãos uma garrafa de água e com-
prometa-se a hidratar adequadamente o 
seu corpo diariamente,  para desfrutar de 
uma vida mais saudável. 

   Katiane Garani M. Cunha
   Clínica Barueri

15% de desconto para associados Sindserv nos 
tratamentos estéticos e de emagrecimento
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Mestre-Cuca

Gelado de Abacaxi

Mestre-Cuca

Ingredientes
1 abacaxi
1 xícara (chá) de açúcar
1/3 de xícara (chá) de água
Abacaxi e folhas de hortelã para decorar

Gelatina
2 caixas de gelatina em pó sabor abacaxi
½ xícara de (chá) de água fervente
2 xícaras (chá) de água gelada 
folha de hortelã a gosto

Creme 
1 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de maisena
1 vidro de leite de coco (200ml)
1 lata de creme de leite 

Modo de preparo
Em uma panela,coloque o abacaxi pica-
do, o açúcar, a água e leve ao fogo mé-
dio, mexendo de vez em quando, por 15 
minutos ou até o abacaxi cozinhar e ficar 
macio, formando uma calda. Coloque 
o doce em um refratário médio e deixe 
esfriar. Em uma tigela, dissolva a gelati-
na de abacaxi na água fervente, adicione 
a água gelada e folhas de hortelã. Leve 
à geladeira por 30 minutos ou até ficar 
com consistência de clara de ovo. Retire 
e espalhe sobre o doce de abacaxi. Leve 
novamente à geladeira por 1 hora. Para 
o creme, em uma panela, misture o leite 
condensado, a maisena, o leite de coco 
e leve ao fogo médio, mexendo, até en-
grossar. Retire do fogo, misture o creme 
de leite, cubra com filme plástico (para 
não forma película) de deixe esfriar. Co-
loque com cuidado sobre a gelatina no 
refratário.
Leve à geladeira por 2 horas ou até fir-
mar antes de servir. Decore com abaca-
xi, folhas de hortelã e sirva. 
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Receita de: Lilian Mara e Maria José (Lia)
Cozinheiras da Secretaria de Projetos e Construções
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Entretenimento

Fenômeno de visitação em 2007, a ex-
posição “Corpo Humano — Real e 
Fascinante” levou mais de 400 mil pes-
soas à Oca. A partir do dia 21, o pré-
dio hospeda a nova versão da exposição. 
Chamada de “Corpos - A Exposição”, 
trará aos paulistanos a oportunidade 
de conferir cadáveres reais (vinte deles, 
além de 250 órgãos), conservados graças 
ao processo de polimerização, no qual o 
tecido humano é preservado por meio 
da aplicação de silicone. Os corpos, to-
dos de chineses, foram doados pelas 
próprias pessoas antes de morrerem. 
Dividida em nove núcleos, a mostra traz 
os corpos simulando exercícios físicos e 
prática de esportes como futebol e bas-
quete. Cerca de 40 mil estudantes já têm 
visitas agendadas. 
Local: Na Oca, no Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo de 21/05 a 08/08/2010.
Ingressos R$ 40,00.

Corpo Humano
 Exposição volta à Oca em nova versão
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Presente de Aniversário

A esposa com o aniversário chegando joga uma in-
direta no marido:
- Amor, meu aniversário está chegando e quero um 
presente bem legal. Vou te dar uma pista: vai de zero 
a cem em menos de 5 segundos, pode ser de qual-
quer cor.
No dia do aniversário a mulher encontrou um pa-
cote no quarto com uma balança de banheiro cor 
de rosa, novinha.
O marido continua desaparecido.

Enchendo o Tanque

Um cara parou para abastecer à beira da estrada e 
ouviu do frentista: 
— O senhor é a última pessoa que vai pagar o pre-
ço antigo. De agora em diante, aqueles que chega-
rem vão pagar o preço novo. 
— Que legal! Então encha o tanque, por favor.
— Tá bom. 
— Me diga uma coisa, rapaz. Para quanto subiu o 
combustível? 
— Não subiu, não senhor... Abaixou 20%!
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Nossos Parceiros
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