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SindicalSindical

A Secretaria do Setor Público da Força 
Sindical reuniu representantes do setor, 
na última sexta-feira (21/05) para discutir 
questões envolvendo o setor.
O evento serviu para ratificar as propos-
tas do setor definidas durante o 6º Con-
gresso da Força Sindical, realizado no ano 
passado na Praia Grande. As propostas 
do Setor Público farão parte de um docu-
mento que será entregue pela central ao 
candidatos a presidência do Brasil.
Segundo a secretária da Secretária do 
Setor Público da Força Sindical, Cristina 
Helena Gomes o evento atingiu o objeti-
vo com a reafirmação das propostas dos 
servidores, entre elas a ratificação da Con-
venção 151 da Organização Internacional 
do Trabalho.  “Reunimos 120 represen-
tantes de sindicatos dos servidores públi-
cos municipais, estamos nos organizando 
e buscamos espaço e os nossos direitos” 
disse Cristina.
Quanto a Convenção 151 que foi aprova-
da pelo Congresso Nacional, o presiden-
te da Força Sindical e deputado federal 
Paulo Pereira da Silva, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva deve convocar os sin-
dicalistas para participarem da solenidade 
de ratificação da Convenção.
Durante o evento 13 sindicatos de ser-
vidores públicos municipais se filiaram 
a Força Sindical são eles: Gauirá, Aguaí, 
Ferraz de Vasconcelos, Cosmópolis, Ita-
pevi, Marília, Martinópolis, Mogi-Guaçu, 
Pirassununga, Rinópolis, São Simão, Mi-
guelópolis e Tanabi .
Com a filiação dessas entidades a categoria 
dos servidores públicos municipais for-
mam a maior bancada da Força Sindical 
com 204 sindicatos, que representa mais 
de um milhão de trabalhadores do setor. 
O presidente da Federação dos Sindica-
tos dos Servidores Públicos Municipais 
do Estado de São Paulo – FESSPMESP 

Força Sindical
Servidores ratificam bandeiras de trabalho e é a maior 
categoria da Força Sindical

Aires Ribeiro defendeu que os servidores 
devem aumentar sua participação dentro 
da Central e do movimento sindical para 
defenderem seus direitos. “Somos a maior 
bancada dentro da Central, vamos lutar e 
ocupar nosso espaço, hoje, somos 204 sin-
dicatos mais esse número será bem maior 
em pouco tempo” disse o presidente.
Roberto Sugujama, técnico do Dieese fa-
lou sobre a busca de alternativas de lutas 
contra a terceirização dos serviços e fun-
ções do serviço público. “Os efeitos da 
Terceirização sobre as condições de traba-
lho são muito graves para os trabalhadores, 
pois criam diferenciações acentuadas entre 
os contratos das empresas cliente e os das 
prestadoras de serviços e a representação 
sindical é afetada porque os terceirizados 
saem da abrangência das entidades sindi-
cais” afirmou Roberto
Os desafios para o movimento sindical são: 
fragmentação sindical; dificuldade de ação e 
de filiação dos terceirizados; dificuldade de 
organização; identidade de classe e categoria; 
dificuldades de mobilização, de fechamento 

de acordo e de acesso a informação. 
Participaram do evento representantes do 
Sindicato dos Servidores Públicos Muni-
cipais de: Itapira, Aguaí, Sumaré, Ame-
ricana, Nova Odessa, Boituva, Serrana, 
Tietê, Mogi Guaçú, Dobrada, Marília, 
Guaíra, Votuporanga, Tanabi, São Simão, 
São Vicente, Rinópolis, Leme,  Martinó-
polis, Espírito Santo do Pinhal, Pirassu-
nunga, Itu, Santa Gertrudes, Cosmópolis, 
Socorro, Osasco, Peruíbe, Santa Bárbara 
d’Oeste, Guarulhos, Suzano, Itaquaque-
cetuba, Barueri, Itapevi, Mauá, Tatuí, Poá, 
Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis, além 
do presidente do sindicato dos servidores 
municipais de Ilhéus da Bahia e dos poli-
ciais rodoviários federais.

A Revista do Servidor à partir deste mês 
(JUN/2010) passará a ser entregue diretamente 
NOS LOCAIS DE TRABALHO do associado, 
feita pelo próprio sindicato. 
Poderá também ser acessada eletronicamente 
através do site: WWW.SINDSERVBARUERI.
COM.BR . Basta o associado preencher o ca-
dastro e acessar todas as informações e serviços 
oferecidos pela Revista.
Tal medida foi necessária devido às várias re-
clamações recebidas causadas pela demora ou 
até mesmo ao não recebimento da Revista no 
endereço indicado pelo sócio.
A Revista do Servidor está sendo muito requi-
sitada pelo Servidor Municipal e vem se fir-
mando como importante fonte de informação 

para seus leitores devido a qualidade dos  arti-
gos e pelo relevante serviço prestado à catego-
ria. Além disso, nossas parcerias e anunciantes 
que oferecem vantagens exclusivas aos associa-
dos SindServ, utilizam-se da Revista para levar 
seus serviços ao conhecimento de todos.  En-
tão, justifica-se a crescente procura por ela. 
A Revista do Servidor, aos poucos, conquistou 
seu espaço em nossa cidade. Os leitores em 
geral, não só os Servidores Municipais, a requi-
sitam todos os meses e isso se tornou um hábi-
to saudável de leitura e construção de opinião 
crítica e construtiva.
Para maiores informações, ligue para nossa 
sede, 4163-4050.
A DIRETORIA

COMUNICADO IMPORTANTE
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Iniciativa do prefeito 
Rubens Furlan, órgão 
municipal visa discutir 
e implementar políticas 
públicas que garantam 
inclusão social e defesa dos 
direitos da PPD

O plenário da Câmara Municipal de Ba-
rueri aprovou na manhã de terça-feira, 
25, o Projeto de Lei 55/2010, de autoria 

Inclusão
Câmara de Barueri aprova criação de Conselho dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência

Alô Câmara
Alô Câmara

de prefeito Rubens Furlan (PMDB), que 
prevê a criação do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Portadora de De-
ficiência. 
Caberá ao órgão, que será subsidiado 
pelo Departamento Técnico de Gestão 
do Sistema Único de Assistência Social, 
da Secretaria de Ações Sociais e Cidada-
nia de Barueri, propor programas de in-
clusão social e zelar por sua implantação 
no município. 
De acordo com o documento aprovado 

Associados e voluntários da ACM (As-
sociação Cristã de Moços) de Barueri 
– Alphaville estiveram presentes à ses-
são da Câmara Municipal de Barueri de 
terça-feira, 1º de junho, para receber ho-
menagem em reconhecimento ao “Dia 
do Acemista”, que será comemorado no 
próximo domingo, 6.
A iniciativa contempla o Projeto de Lei 
016/2006, de autoria do vereador Gatti 
(PSB), que instituiu a data no município 
de Barueri. Em seu discurso, o parlamen-
tar comentou a história da associação, 
seus valores e missão para a sociedade.
“Em todo o mundo, são aproximadamen-
te 40 milhões de pessoas unidas por um 

pela Câmara, os conselheiros deverão 
acompanhar o planejamento e avalizar 
a execução de políticas públicas volta-
das à acessibilidade, educação, saúde, 
trabalho, transporte, cultura, entre ou-
tras propostas relativas à PPD (Pessoa 
Portadora de Deficiência). 
O Conselho Municipal será formado 
por treze membros titulares. Seis des-
tes serão oriundos de organizações e 
associações da Sociedade Civil; os de-
mais serão indicados pela Prefeitura 
de Barueri, os quais representarão as 
secretarias municipais. Além disso, será 
de responsabilidade do órgão gerir os 
recursos do Fundo Municipal dos Di-
reitos de Pessoa com Deficiência. 
A lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, quando o Conselho terá um 
prazo de 60 dias para submeter o seu re-
gimento interno ao Executivo Municipal.

movimento cristão e voluntário a serviço de 
todos. Mulheres e homens, jovens e velhos, 
procuram compartilhar o ideal cristão de 
construir uma sociedade mais justa e igualitá-
ria, repleta de amor, paz e reconciliação entre 
todos”, discorreu.
A ACM existe há cerca de 165 anos e pos-
sui 12 mil sedes instaladas em 125 países. 
Em Barueri, a associação está localizada 
na Alameda Araguaia, 63, no bairro de 
Alphaville. Segundo o secretário executi-
vo de Desenvolvimento Organizacional, 
Marcos Janowsky, que esteve presente à 
sessão para receber a homenagem, a uni-
dade soma mais de 800 colaboradores e 2 
mil voluntários.

“É com alegria e honra que agradeço 
essa homenagem em respeito a esse ver-
dadeiro oásis de benfeitorias às comuni-
dades menos favorecidas”, agradeceu Ja-
nowsky, que também destacou a missão 
da entidade: “reunir pessoas idealistas e 
comprometidas para amenizar os pro-
blemas sociais”.
Na ocasião, o presidente da Camara Mu-
nicipal de Barueri, o vereador Toninho 
Furlan (PMDB), e o vereador Gatti re-
ceberam o distintivo da ACM, o qual só 
é entregue às pessoas comprometidas 
com os valores da associação.

Câmara Municipal de Barueri presta homenagem ao ‘Dia do Acemista’  
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Falando de Leis
Falando de Leis

Uma notícia esperada há muito tempo 
diz respeito às novas regras que ampliam 
as coberturas dos planos de saúde.  A 
partir do dia 07 de junho p.p., setenta 
novas coberturas médicas passaram a 
fazer parte da lista obrigatória que inclui 
novos exames, consultas, tratamentos, 
inclusive odontológicos. Essa lista foi 
criada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).
Essas mudanças vão atender quem tem 
plano contratado a partir de 2 de janeiro 
de 1999 e devem beneficiar cerca de 44 
milhões de brasileiros.
Quem quer ter acesso aos novos pro-
cedimentos e possui um plano antigo 
pode usar a portabilidade a seu favor. 
Obviamente é preciso seguir as regras 
da portabilidade, que determinam um 
prazo para solicitar a mudança de plano 
e uma faixa ao qual o plano se encaixa, 
mas, caso seja possível a portabilidade, 
essa é a uma forma de poder utilizar-se 
dos procedimentos mais modernos.
Entre os 70 novos procedimentos que 
os planos serão obrigados a cobrir, 16 
são da área odontológica, como a colo-
cação de coroas e blocos. Outros 54 são 
avanços da medicina, como as cirurgias 
menos traumáticas feitas com auxílio do 
vídeo, o transplante de medula, implante 
de marca passo, exames genéticos e de 
imagem. O Pet scan -uma espécie de 
ressonância mais sofisticada - que ajuda 
a visualizar tumores e outras doenças, 
é um deles. O exame custa cerca de R$ 
3,5 mil, valor que muitos planos não co-
brem.
O transplante de medula feito por doa-
ção de outra pessoa viva também passará 
a ser coberto pelos pacotes de referência 
dos planos. A principal indicação deste 
transplante é para o tratamento de leu-
cemia.

Planos de Saúde
Setenta Novas Mudanças nas Coberturas

Também estão previstas nas novas cober-
turas as vídeolaparoscopias no tórax, o 
que evita a dolorosa recuperação nos ca-
sos de intervenção cirúrgica comum, traz 
maior conforto ao paciente.
As novas regras também aumentam o nú-
mero de consultas de especialistas como 
psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos 
e fisioterapeutas que os planos de saúde 
terão que cobrir. O número de sessões va-
ria de 12 a 24 dependendo da doença e 
da especialidade. No caso dos psicólogos, 
elas podem chegar a 40, desde que indica-
das por um psiquiatra.
Houve também aumento nos exames 
preventivos, como teste do olhinho para 
recém-nascidos e teste rápido de HIV em 
gestantes. Infelizmente ficaram de fora da 
lista, os transplantes de rim, pulmão e co-
ração. Atualmente estes procedimentos 
são feitos pelo SUS.

E os Custos?

Pois bem, a notícia é boa até que os planos 
de saúde não repassem esses custos aos 
consumidores. 
Para o consumi-
dor que já tem 
plano de saúde 
ou odontológico, 
esse reajuste só 
deve ser sentido 
daqui há um ano, 
já que o índi-
ce de au-
mento 

é calculado pela ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar) com base nos 
custos dos planos de saúde nos últimos 
12 meses.
A expectativa da agência é que as novas 
coberturas encareçam os planos em cer-
ca de 11%. Já as seguradoras esperam 
altas maiores.
Entretanto, quem contratar um con-
vênio nos próximos dias, já deve sentir 
o impacto desse repasse, algumas ope-
radoras já estão cobrando entre 12% e 
15% a mais nos novos contratos, ante-
cipando o custo que será gerado com o 
novo rol de procedimentos obrigatórios.
No site da ANS, você pode conferir a lis-
ta completa dos 70 novos procedimen-
tos médicos e odontológicos.

Andréia M. Dourado
Jurídico/SindServ



Destaque

Férias de Julho
A Revista do Servidor preparou um roteiro com uma série 
de opções para pessoas de todas as idades, confira!

Parque Municipal
Dom José

Bibliotecas
Barueri possui onze bibliote-
cas municipais, que funcionam 
de segunda a sexta das 8:00 às 
18:00 e aos sábados das 09:00 
às 13:00. Maiores informações 

no site: www.barueri.sp.gov.br

Rua Ângela Mirella, 500
Vila Porto - Barueri - SP
Fone:(11) 4198-5445
De terça a sexta das 07:00 às 20:00 e sá-
bados, domingos e feriados, das 07:00 às 
19:00. Às segundas o parque é fechado 
para manutenção.

No parque há opções de lazer gratuitas 
para todas as idades: lago com pedalinho, 
pista de skate, playground, mini-cidade, 
tanque de areia, quadras poliesportivas, 
20 churrasqueiras, centro de eventos, 
entre outras. Possui um vasto espaço ar-
borizado onde você pode descansar, ler 
um livro ou fazer piquenique. Também 
é possível fazer aulas de Yoga e Kung Fu 
(consulte os horários na entrada do par-
que ou pelo fone: (11) 4198-5445). 

ESPORTES
Estão abertas as inscrições para 
as escolinhas das mais variadas 
modalidades: as matrículas 
podem ser feitas diretamente 
nos núcleos abaixo:

FUTEBOL
Das 08h30 às 11h30 e das 13h às 16h30 
nos campos do Aldeia (segunda e quarta), 
Jd. Esperança (segunda e quarta), Pq. 
Municipal (terça, quarta e sexta), Pq. Im-
perial (terça e quinta), Pq. Viana (quinta 
e sexta), Jd. Silveira (segunda à sexta), Jd. 
Maria Helena (terça e quinta), Campo Jd. 
Paulista(terça e quinta), Campo Centro 
Comunitário Imperial (segunda à sexta) e 
Jd. Califórnia (segunda e quarta).

FUTSAL
Das 08h30 às 11h30 e das 13h às 16h30 
nos ginásios do Jd. Belval (quinta), Aldeia 
(terça), Pq. Imperial segunda e quarta), 
Pq. Viana (segunda e quarta), Jd. Silveira 
(quarta e sexta), Jd. Maria Helena (segun-
da), Boa Vista (terça e quinta), Engenho 
Novo (terça e quinta), Jd. Mutinga (quarta 
e sexta), Jd. Reginalice (terça e quinta), Jd. 
Tupã (sexta), Jd. Tupancy (quarta), e Pq. 
dos Camargos (segunda e sexta).

VOLEIBOL
Jd. Belval (segunda e quarta  manhã e tar-
de), Pq. Imperial (terça de manhã e tarde), 
Pq. Viana (terça manhã e tarde), Engenho 
Novo (segunda e quarta  manhã e tarde), 
Jd. Mutinga (terça e quinta manhã e tar-
de), Jd. Reginalice (segunda, quarta e sexta 
manhã e tarde)e Pq. dos Camargos (terça 
e quinta manhã e tarde).

HANDEBOL
As aulas acontecem nos seguintes núcle-
os: Jd. Boa Vista, Jd. Tupancy, Aldeia, Jd. 
Reginalice, Tupã, Jd. Maria Helena, Pq. 
dos Camargos, Pq. Imperial e Jd. Silvei-
ra. As inscrições acontecem apenas no 
núcleo Jd. Silveira das 9h às 12h e das 13h 
às 16h.

BASQUETEBOL
Ginásio Boa Vista (segunda à tarde), 
Engenho Novo (sexta à tarde), Jd. Belval 
(sexta de manhã), Jd. Tupancy (segunda 
manhã e tarde), Jd. Silveira (terça manhã 
e tarde), Aldeia (quarta à tarde), Pq Viana 
(quinta manhã e tarde).

GINÁSTICA ARTÍSTICA
De segunda à sexta, das 8h às 11h e das 
13h às 17h, na Academia Municipal de 
Ginástica Artística do Jd. Belval. Informa-
ções pelos fones 4706-4432.

TÊNIS
De segunda à quinta, das 8h às 16h, no 
Pq. Municipal e de sexta, das 8h às 16h, 
no Ginásio de Esportes do Pq. Imperial.

ATLETISMO
De segunda à sexta das 8h às 12h e das 
13h às 17h, na Pista de Atletismo do Jd 
Silveira F: 4201-8147 e de segunda, quarta 
e sexta no Pq Municipal das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

JUDÔ
Segundas e quartas‚ das 8h às 17h, na 
Academia Municipal de Judô do Jd. 
Silveira.
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A Estação Ciência é um centro de ciên-
cias interativo que realiza exposições nas 
áreas de Astronomia, Meteorologia, Físi-
ca, Geologia/Geografia, Biologia, Histó-
ria, Informática, Tecnologia, Matemática, 
Humanidades, além de cursos, eventos e 
outras atividades, com o objetivo de po-
pularizar a ciência e promover a educação 
científica.

De terça a domingo, das 9h às 16h30
Avenida Vital Brasil, 1.500 – Butantã
Telefone: (11) 3726-7222

Ingressos
R$ 6,00 e R$ 2,50 (estudantes); grátis para 
crianças até 7 anos, pessoas com mais 
de 60 anos e portadores de necessidades 
especiais.

O Sebrae disponibiliza vários cursos 
online gratuitos, com tutores e monitores 
para esclarecer dúvidas. Além disso, ao 
final do curso você recebe o certificado.
Para saber os cursos disponíveis e as 
datas de início das inscrições, acesse
http://www.ead.sebrae.com.br. Para fazer 
o curso é preciso se cadastrar no site, por 
isso tenha em mãos o seu CPF.

A Fundação Getúlio Vargas oferece 
vários cursos online gratuitos. Para fazer 
o curso não é necessário efetuar cadastro 
no site. Porém, se você deseja receber 
um certificado, será preciso se escolher o 
curso e se cadastrar através do seguinte 
endereço: www5.fgv.br/fgvonline/cur-
sosgratuitos.aspx. 

Jogos e BrincadeirasInstituto Butantan
Nestas férias, nada melhor do que passar 
mais tempo com a família e aproveitar 
para brincar mais com seus filhos. Para 
isso que tal resgatar algumas brincadeiras 
de quando você era criança?

DETETIVE
Os participantes se sentam formando 
um círculo. Uma pessoa é escolhida 
como “Detetive”, e se afasta um pouco. 
Um outro jogador, então, é escolhido 
como “Assassino”, e o primeiro jovem 
toma novamente seu lugar no círculo. O 
“Assassino” deverá “matar” suas vítimas 
fazendo, discretamente, um sinal (uma 
piscada, mostrar rapidamente a língua, 
etc.) aos outros jovens, um de cada vez, 
sem que o “Detetive” o veja. Ao perceber 
o sinal, a vítima que foi “assassinada” se 
deitará. O “detetive” terá três chances de 
descobrir quem é o “assassino”, ou terá 
que dar a vez a outro.

STOP
Material necessário: um papel para cada 
participante uma caneta ou lápis para 
cada participante.
Preparação: Cada jogador deve dividir a 
folha de papel em seis colunas e escrever 
na parte de cima de cada uma delas uma 
categoria, como nome feminino, nome 
masculino, cor, fruta, objeto e CEP (Ci-
dade, Estado ou País).
Desenvolvimento: Os participantes 
contam até três e falam já, mostrando um 
número com os dedos. Aí é só somar os 
dedos de todos os participantes e ver qual 
letra dá. Se o total de dedos for nove, por 
exemplo, a letra é “i”. Então todos os 
jogadores têm que preencher as catego-
rias com palavras que começam com a 
letra escolhida. Quem completar primeiro 
todas categorias grita “stop” e os outros 
páram de escrever. Cada palavra vale dez 
pontos. Mas, se outra pessoa escreveu a 
mesma palavra, ela só vale cinco. No can-
tinho da folha a criança vai anotando os 
pontos da rodadas. No final, é só somar. 
Quem tiver mais pontos ganha.
Além destas, você também pode brincar 
de fazer bolhas de sabão, soltar pipa, ou 
ainda ensinar aos pequenos os famosos 
jogos de tabuleiro como o xadrez, damas, 
e ludo, enfim há uma infinidades de jogos, 
brinquedos e brincadeiras educativas para 
você passar o tempo com seus filhos.

Cursos Gratuitos 
Online Sebrae

Cursos Gratuitos 
Online FGV

KARATÊ
De segunda à sexta na Academia Muni-
cipal de Karatê da Aldeia (manhã, tarde 
e noite), no Pq. Municipal de terça e 
quinta (manhã e tarde) e no ginásio do 
Pq. Imperial de segunda e quarta (manhã 
e tarde).

BOCHA
De segunda à sexta, das 8h às 17h, na 
Secretaria de Esportes no Departamento 
de Bocha F: 4199-1700.

SKATE
De segunda à sexta, das 8h às 17h, 
diretamente na Secretaria de Esportes no 
Departamento de Skate com a Srta Rose 
F: 4199-1700.

Maiores informações na 
Secretaria de Esportes
Tel. (11) 4199-1700 
Site: www.grbesportes.com.br

Localização
Rua Guaicurus, 1394 - Lapa
São Paulo - SP - CEP 05033-002
telefone: (11) 3673-7022 

Horário de funcionamento
• 3ª a 6ª feira, das 8h às 18h
• sábados e feriados, das 13h às 18h
• domingos, das 9h às 18h

Ingressos
R$ 4,00. Estudantes (com comprovação) 
e portadores de necessidades especiais 
pagam meia entrada. Estão isentos: pro-
fessores (com comprovação); monitores, 
agentes ou guias de turismo (com registro 
Embratur); comunidade USP (com car-
teirinha válida na catraca); menores de 6 
anos; maiores de 60 anos; 
No primeiro sábado e terceiro domin-
go de cada mês a entrada é gratuita.

Estação Ciência
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Estas palavras de um livro 
infantil atingiu em cheio a 
criança dentro de mim, ao 
mesmo tempo chamou-me 
o lado reflexivo de adulto 
rígido e científico.  Por 
que magoamos quem mais 
amamos? Por que somos tão 
irresponsáveis com aquilo 
que a vida nos designa a 
responsabilidade?

Para ler e aprender...

—Bom dia, disse ele. 
—Bom dia, disseram as rosas.
— Quem sois ?  perguntou o príncipe
— Somos rosas. 
— Ah! exclamou o principezinho... 
E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua 
flor lhe havia contado que ela era a única de 
sua espécie em todo o universo. 
E eis que haviam cinco mil, igualzinhas, 
num só jardim! 
Depois refletiu ainda: 
“Eu me julgava rico de uma flor sem igual, 
e é apenas uma rosa comum que eu pos-
suo... Isso não faz de mim um príncipe 
muito grande...”
E, deitado na relva ele chorou. 
Foi então que apareceu a raposa: 
—Bom dia, disse a raposa.
— Bom dia, respondeu polidamente o 
principezinho.
— Quem és tu? Tu és bem bonita...
— Sou uma raposa, disse a raposa.
— Vem brincar comigo, propôs o princi-
pezinho. Estou tão triste. 
— Eu não posso brincar contigo, disse ela. 
Não me cativaram ainda 
—Que quer dizer “cativar” ?
— É uma coisa muito esquecida, disse a 
raposa. Significa “criar laços...”
— Criar laços ? 
—Tu és ainda para mim um garoto igual a 
cem mil outros garotos.
E eu não tenho necessidade de ti. E tu não 
tens também necessidade de mim.
Não passo a teus olhos de uma raposa igual 

Você Redator

CATIVAR
(Trecho de “O Pequeno Príncipe” - de Saint-Exupéry)

Sindserv 201010

a cem mil outras raposas. Mas se tu me cati-
vas, nós teremos necessidade um do outro. 
Serás para mim ÚNICO no mundo. E eu 
serei para ti única no mundo...
E a raposa continuou:
— Minha vida é monótona. Mas se tu me 
cativas, minha vida será como que cheia de 
sol. Conhecerei um barulho de passos que 
será diferente dos outros. 
Os outros passos me fazem entrar debaixo 
da terra.
O teu me chamará para fora da toca, como 
se fosse música. 
E depois, olha! 
Vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não 
como pão. O trigo para mim é inútil. 
Os campos de trigo não me lembram coisa 
alguma. E isso é triste! 
Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será 
maravilhoso quando me tiveres cativado. 
O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. 
E eu amarei o barulho do vento no trigo... 
— Por favor... cativa-me! - disse a raposa. 
— Bem quisera, disse o principezinho. Mas 
tenho pouco tempo e amigos a descobrir e 
coisas a conhecer.
— A gente só conhece bem as coisas que ca-
tivou, disse a raposa.
Os homens não têm mais tempo de conhe-
cer coisa alguma.
Compram tudo pronto na lojas.
Mas como não existem lojas de amigos, eles 
não têm mais amigos.
Se tu queres um amigo, cativa-me !
— Que é preciso fazer ?
— É preciso ser paciente. Sentarás primeiro 
longe. Eu te olharei e tu não dirás nada.
A linguagem é fonte de mal-entendidos.
Mas cada dia sentarás mais perto... E virás 
sempre na mesma hora.
Se tu vens às 4, desde às 3 eu começarei a ser 
feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais 
eu me sentirei feliz. 
Às 4 horas, então, eu estarei inquieta e agita-
da: descobrirei o preço da felicidade.
Mas se tu vens a qualquer momento, nunca 
saberei a hora de preparar o coração...
Assim, o principezinho cativou a raposa.
Mas, quando chegou a hora da partida, a ra-
posa disse:
— Ah! Eu vou chorar.
— A culpa é tua, disse o principezinho. Eu 
não queria te fazer mal, mas tu quiseste que 

eu te cativasse...
— Quis.
— Mas tu vais chorar !
— Vou.
—Então não sais lucrando nada!
—Eu lucro, por causa da cor do trigo.
—Vais rever as rosas e volta. Tu compreen-
derás que a tua é ÚNICA no mundo.
E ele disse às rosas:
— Vós não sois iguais à minha rosa, vós 
não sois nada.
— Ninguém vos cativou e nem cativastes 
ninguém.
—Sois como era a minha raposa, mas eu 
fiz dela um amigo.
—Agora ela é ÚNICA no mundo.
—Sois belas, mas vazias... A minha rosa 
sozinha é mais importante que vós todas.
—Foi dela que eu cuidei, ela é a minha rosa!
—Adeus, disse ele.
— Adeus, disse a raposa.
—Eis o meu segredo: Só se vê bem com o 
coração. O essencial é invisível aos olhos. 
Foi o tempo que perdeste com tua rosa que 
a fez tão importante.
Os homens esqueceram essa verdade, mas 
tu não a deves esquecer.
Tu te tornas eternamente responsável por 
aquilo que cativas.
TU ÉS RESPONSÁVEL PELA ROSA...
— Sou responsável pela minha rosa...repe-
tiu ele a fim de se lembrar...

“Tú te tornas eternamente responsável por 
aquilo que cativas...”
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Os usuários das redes sociais estão en-
tre os que mais correm risco de sofrer 
golpes na internet. O motivo disso é 
a divulgação de dados pessoais nesses 
locais, abrindo portas para os golpistas. 
Confira algumas dicas de como evitar 
problemas nas redes sociais e garantir a 
sua segurança e a da família.
Do mesmo modo que alguém pode en-
ganar alguém na vida real, um usuário 
pode enganar outro com uma notícia 
falsa em uma comunidade do Orkut, 
do Facebook ou divulgando um link no 
Twitter, por exemplo.
A recomendação é que, do mesmo 
modo que não se confia em qualquer 
indivíduo que aborda uma pessoa na 
rua, é não confiar em todas as infor-
mações contidas nas redes sociais. Para 

Imagine a cena: você tenta ler o jornal, ou 
um livro ou mesmo realizar alguma ativi-
dade e outra pessoa, ao seu lado, fala ao 
celular. Seja dentro do transporte público 
ou no escritório, você já se questionou 
por que ouvir ‘meia conversa’ no celular 
pode ser tão irritante? Alguns pesquisa-
dores norte-americanos consideram ter 
encontrado a resposta.
De acordo com os cientistas, é mais di-
fícil desviar nossa atenção de uma ‘meia 
conversa’ do que quando ouvimos um 
diálogo, e por isso os ouvintes se irritam. 
Para os pesquisadores, as pessoas tentam 
compreender a parte da conversa que es-
tão ouvindo e prever o que o participante 
dirá em seguida.
As constatações dos especialistas são 

Redes Sociais
Privacidade nas redes sociais pode
evitar golpes e até sequestros

Ouvir ‘meia conversa’ ao celular irrita e tira a 
concentração, diz pesquisa

evitar este tipo de problema, o usuário 
deve entrar em links publicados por pes-
soas em quem ele confia.
Um dos maiores erros cometidos pelos 
usuários das redes sociais é divulgar da-
dos pessoais como endereço, telefone e 
horários de suas atividades diárias. Isso 
permite com que golpistas consigam 
dados necessários para conseguir armar 
golpes e, em casos mais graves, até reali-
zar sequestros.
A recomendação dos especialistas é não 
divulgar esse tipo de informação na in-
ternet. Outro cuidado importante é que 
as fotografias expostas na rede utilizem 
uma proteção para que possam ser vistas 
apenas pelos amigos, evitando que des-
conhecidos possam visualizá-las.

baseadas em uma pesquisa envolven-
do 41 universitários que realizaram 
exercícios de concentração, como 
acompanhar o movimento de ponti-
nhos, enquanto ouviam conversas te-
lefônicas – por inteiro ou apenas um 
dos lados. Os estudantes cometiam 
mais erros ao ouvir um lado da con-
versa do que ao ouvi-la por inteiro.
No mundo, existem 4,6 bilhões de 
assinantes de serviços de telefonia 
móvel, de acordo com a Internatio-
nal Telecommunications Union, uma 
agência das Nações Unidas. Isso equi-
vale a dois terços da população mun-
dial, restando poucos lugares no pla-
neta que não estejam ocupados por 
pessoas equipadas com celulares.
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Prata da Casa

Valdecir Florêncio
“Minha vida foi nessa cidade”
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Prata da Casa

Valdecir Florêncio
“Minha vida é essa cidade”

45 anos em Barueri

Valdecir Florêncio Veiga, de 67 anos, é 
servidor público de Barueri desde 2001. 
Depois de se aposentar, com 35 anos de 
serviço prestado à empresa Minebra, tam-
bém no município, passou a trabalhar no 
atendimento da Secretaria de Obras. “Não 
quis ficar parado”, conta. O servidor brin-
ca que dentro da Minebra era “chefe” de 
Rubens e Celso Furlan, enquanto hoje, são 
eles quem cuidam da cidade.

História
Valdecir saiu de Itajaí, Santa Catarina, 
e veio morar em Barueri com 24 anos, 
para trabalhar. Ainda solteiro, foi na ci-
dade que conheceu a esposa, com quem 
é “muito bem casado” a 43 anos, teve 
três filhos – dois deles também traba-
lham na Prefeitura de Barueri –, e sete 
netos. “Eu vi Barueri crescer. Minha 
vida foi feita nessa cidade, formei famí-
lia aqui”, afirma. 

Barueri
“Quando vim para a cidade, Barueri 
não era nada ainda”, diz sobre sua che-
gada em 1965. “Não tinha indústria, 
nada. Peguei até enchente brava, de 
sair praticamente nadando pela Dom 
Pedro”, lembra. Para Valdecir a libera-
ção de impostos, Alphaville e a Castello 
Branco, em 1970, foram fundamentais 
para o desenvolvimento de Barueri. 

Valdecir Florêncio e o time Sport Clube Barueri

Valdecir Florêncio em campo
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Futebol
Craque no futebol, Valdecir tem foto na galeria 
da Arena Barueri. O servidor fez parte do Sport 
Club Barueri por 35 anos, onde jogou com o ex 
vereador e vice-prefeito da cidade, Akira Hashi-
moto e o ex prefeito Bittencourt. 

Sindserv 201014

Valdecir Florêncio

Valdecir Florêncio segurando a Taça com o ex-prefeito Bittencourt                     
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Valdecir Florêncio, Amaro Billafon, Bel, Rubens Furlan e  Binho, 
companheiros de clube 

Valdecir Florêncio ao lado de seus 
companheiros do Barueri F.C., 

incluindo o atual vice-prefeito de 
Barueri Carlos Zicardi

Sport Clube Barueri 
entrando em campo

Sindserv 2010 15
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Servidor em Foco

Nos dia 9, 10 e 11, a Emeief  Elvira Le-
fevre Salles Nemer, do jardim São Pe-
dro, recebeu o corpo musical da Guarda 
Municipal de Barueri, para realização do 
programa “Musicalizando”, para cerca 
de 200 alunos.
O programa busca despertar nos alu-
nos o interesse por músicas instru-
mentais e pelos instrumentos, mas 
principalmente desenvolver a coor-
denação motora da criança. O corpo 
musical é formado por 16 componen-
tes, que são guardas municipais.  
Os alunos se empolgaram com o Cor-
po Musical da Guarda Municipal, cujo 
repertório sai do clássico para músicas 

Música Instrumental
Programa da Guarda de Barueri leva universo da música 
instrumental a estudantes

infantis. “São marchas das 
crianças, pirulito que bate-
bate, ciranda cirandinha e 
cai-cai balão, inço até para 
os ritmos mais variados, 
com direito até ao break e 
hip hop”, comenta o ins-
petor João Benedito Moni, 
regente do Corpo Musical. 
“Tenho que sempre fazer 
o arranjo das músicas que 
estão na boca da garotada 
para haver maior partici-
pação, e para não ficar na mesmice”, com-
plementa João Benedito Moni. 
Após o show, os guardas municipais apresen-

taram os instrumentos aos alunos, e fize-
ram demonstrações de sons agudos e gra-
ves, com a brincadeira do “vivo e morto”. 
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Capital
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De acordo com o diretor-geral do Fun-
do Monetário Internacional (FMI), Do-
minique Strauss-Kahn, os brasileiros 
devem ficar otimistas em relação à eco-
nomia do país. Para o diretor, a econo-
mia brasileira pode crescer até 7% este 
ano. Ele disse, porém, que um cresci-
mento desse nível, num longo prazo, 
pode trazer riscos ao Brasil.
Em entrevista, Strauss-Kahn respondeu 
sobre a expectativa de um crescimento 
tão grande: “Este ano, provavelmente, é 
o que está sendo esperado. Mas eu não 
acredito que o Brasil possa crescer, vá-
rios anos, 7%.”
Segundo ele, caso o país cresça nesse 
patamar, pode haver problemas. “O má-
ximo que nós observamos, nesses dias, 

Brasil
Diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) estima 
crescimento do Brasil em 7% este ano

é um crescimento de 4,5%, 
5%. Agora, com 7% você 
começa a ter um supera-
quecimento da economia. 
E é preciso reduzir o rit-
mo”, advertiu.
Para o diretor, países emer-
gentes como o Brasil de-
vem ter papel primordial 
na recuperação da econo-
mia mundial. Strauss-Kahn 
também defende que os 
países em desenvolvimen-
to devem investir em tecnologia e inova-
ção a fim de se tornarem o novo “motor 
do crescimento” global. 
“Nós estamos olhando para as fontes de 
crescimento do amanhã. Estamos olhan-

do para os grandes países emergentes, 
como o Brasil”, disse. “Não de uma hora 
para outra, mas em alguns anos, estes 
países vão prover para o mundo o novo 
motor do crescimento”, afirmou.
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Poeta do Povo

Venho através da poesia
Para chamar a sua atenção
Para uma causa nobre e justa
E que é de grande aceitação
E que você possa se engajar
Podendo um agasalho doar
Aquecendo o seu coração

Então, seja solidária Barueri
E preste a sua contribuição
Há uma campanha na cidade
Convocando a nossa população
Esse povo, com certeza vai ajudar
Porque, ninguém de fora vai ficar
A nossa gente, tem calor no coração

O frio, já fez a sua grande estréia
E já causou muita preocupação
Principalmente, naquela pessoa
Que não tem nenhuma condição
Para comprar, roupa e cobertor
Então faça a sua doação, com amor
E também, muito calor no coração

O meu muito obrigado, a você
Que hoje vai fazer, a sua doação
Com esse seu gesto de amor
E em especial, nessa estação
Aquecendo do frio, ao sofrido
Você daí, e eu, José Aparecido
Com muito calor no coração 

Aqueça o Coração
Por: José Aparecido

     18 Sindserv 2010
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Comportamento
Comportamento

Três organizações não governamentais 
preparam o lançamento da cartilha Inves-
tigando a Biodiversidade: Guia de Apoio 
aos Educadores do Brasil. O objetivo é 
fazer com que os educadores consigam 
estimular os alunos para a preservação 
e conservação da biodiversidade a partir 
de sugestões didáticas e lúdicas. O guia é 
voltado para adolescentes de 11 a 14 anos. 
Mas, segundo os responsáveis, as ativida-
des podem ser adaptadas para grupos de 
crianças e até adultos.
As entidades envolvidas são a WWF-
Brasil, a Conservação Internacional e o 
Instituto Supereco. No Brasil desde 1996, 
a WWF é ligada à entidade internacional 
de mesmo nome presente em 100 países. 
Criada em 1987, a Conservação Ambien-
tal está presente no Brasil e em mais 43 
países. A brasileira Supereco foi criada em 
1994 e desenvolve programas educativos, 
sociais e culturais na área de meio am-
biente especialmente da Mata Atlântica.
A cartilha é uma adaptação brasileira para 
o material Exploring Biodiversity, publi-
cação conjunta da Conservação Interna-
cional e do WWF. O lançamento faz parte 
das comemorações do Ano Internacional 
da Biodiversidade e do Dia Internacional 
da Biodiversidade comemorado no últi-
mo dia 22 de maio.
O guia para os educadores estará dispo-
nível nos sites da Conservação Interna-
cional (www.conservacao.org), Instituto 
Supereco (www.supereco.org.br) e WWF-
Brasil (www.wwf.org.br).
O material, com 133 páginas, reúne textos 
e atividades práticas. O enfoque é a reali-
dade brasileira. O guia estimula os estu-
dantes a investigar, analisar e reconhecer a 
importância da biodiversidade, observan-
do os serviços ambientais existentes e as 
espécies ameaçadas de extinção.

Educação Ambiental
Organizações preparam cartilha para que educadores 
estimulem jovens a preservar o meio ambiente

Comece a agir antes 
que seja tarde!
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Vida Sustentável
Vida Sustentável
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Na hora de comprar um celular ou um 
computador levamos em consideração 
preço e qualidade. Descobrir que um 
aparelho é feito de maneira a prejudicar 
o meio ambiente, mudaria essa compra? 
A resposta é, cada vez mais, sim.
Na última década, a vida útil de um 
computador passou de seis para dois 
anos, tempo em que ele já está pronto 
para ser substituído pelo último mo-
delo. O mesmo vale para celular, apa-
relhos de TV e de jogos eletrônicos. 
A febre por inovação faz com que, a 
cada ano, entre 20 e 50 milhões de to-
neladas de lixo eletrônico parem em 
aterros ou sejam incineradas, quanti-
dade suficiente para encher caminhões 
enfileirados em uma volta ao redor da 
Terra. O lixo eletrônico, em muitos 
países, já chega a 5% de todo o resí-
duo sólido urbano rejeitado. Mesmo 
em países mais desenvolvidos, como 

Lixo Tóxico
Saiba o que aparelhos podem fazer pela 
sua saúde e pelo meio ambiente

os da Europa, esse tipo de descarte 
cresce três vezes mais rápido do que 
qualquer outro.
Aparelhos eletrônicos são uma mistura de 
produtos tóxicos e metais pesados, com 
alto potencial de prejuízo à saúde humana. 
Um celular pode conter entre 500 e mil 
componentes, alguns altamente perigosos 
como chumbo e mercúrio. Eles não só 
poluem o ambiente, como colocam tra-
balhadores em risco de exposição tóxica 
durante a produção e descarte.
Segundo dados da Agência Americana 
de Proteção Ambiental (EPA), mais de 
três quartos dos computadores vendi-
dos no país acumulam pó em armazéns 
ou estão empilhados em garagens e ar-
mários. Quando não vão para o lixo, eles 
são revendidos, muitas vezes ilegalmente, 
para países em desenvolvimento, onde a 
população tem menor poder aquisitivo 
para comprar novos. E em pouco tempo 

vão parar nos lixões por lá também. A 
previsão é que, com isso, esses países tri-
pliquem a produção do chamado “e-lixo” 
nos próximos cinco anos.

Com informações da Greenpeace
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Consumidor
Consumidor

Café
Segunda bebida mais consumida no país deverá seguir 
novas normas de qualidade e de limites de impureza

Antibióticos passam a ter normas mais rígidas

verno e do setor privado. O prazo é de 
nove meses para que as regras entrem 
em vigor. 
“Todo produto terá controlada a impu-
reza e até os órgãos públicos terão que 
respeitar as exigências quando adquiri-
rem café para consumo dos funcioná-
rios”, afirma o secretário de Produção 
e Agroenergia do ministério, Manoel 
Bertone. “Com essas medidas, a médio 
prazo, teremos empresas bem ajustadas 
para oferecer um produto de melhor 
qualidade a um consumidor que é cada 
vez mais exigente”, completa.
O Brasil é o maior produtor e expor-
tador de café do mundo e obteve, em 
2009, US$ 4,27 bilhões com os embar-
ques do grão para o exterior. Os princi-
pais compradores do café.

Que brasileiro não gosta de um cafe-
zinho durante o dia? As notícias não 
poderiam ser melhores: a partir de fe-
vereiro de 2011 o café torrado consu-
mido no país não poderá ter mais de 
1% de impurezas. 

Além do percentual de 
impurezas, a regulamen-
tação também define um 
padrão básico de sabor, 
aroma e fragrância do café 
que, de acordo com uma 
pesquisa da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), é a segunda 
bebida mais consumida 
no país, perdendo apenas 
para a água. A pesquisa 
mostra que 97% dos bra-

sileiros com mais de 15 anos tomam café 
diariamente.
De acordo com o ministério da Agricul-
tura, a nova legislação, a primeira desse 
tipo, levou três anos para ficar pronta e 
teve a participação de técnicos do go-

a venda de antiobióticos movimentou 
cerca de R$ 1,6 bilhão no país. O Brasil 
tem mais de 90 substâncias antimicro-
bianas, sendo quatro delas (amoxicilina, 
azitromicina, cefalexina e sulfametoxazol) 
as campeãs de 
venda. Dados 
da Organiza-
ção Mundial 
da Saúde 
( O M S ) 
m o s t r a m 
que mais da 
metade das 
prescrições mundiais de anti-
bióticos são inadequadas. 
As sugestões para a consulta pública 
podem ser enviadas até o 17 de julho 
para a sede da Anvisa em Brasília, por fax 
ou pelo e-mail med.controlados@anvisa.
gov.br.

A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) abriu consulta pública so-
bre a proposta que prevê normas mais 
rígidas para a venda de antibióticos no 
país. Uma das mudanças é tornar ob-
rigatória a apresentação de duas vias da 
receita médica no momento da compra 
do remédio – uma via ficaria retida na 
farmácia ou drogaria e a outra seria de-
volvida ao paciente com carimbo do 
estabelecimento.
Atualmente, basta apresentar a receita 
para comprar o antibiótico. As embala-
gens e bulas também passariam a ter a 
frase: “Venda sob prescrição médica – 
Só pode ser vendido com retenção da 
receita”.
Com as regras mais rígidas, a Anvisa 
quer aumentar o controle no comércio 
desses medicamentos e reduzir a re-
sistência bacteriana no país. Em 2009, 
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Saúde

Sindserv 201022

Cerca de 2,5 milhões de pessoas mor-
rem no mundo todos os anos em de-
corrência do abuso do álcool. Pelo 
menos 320 mil destas vítimas são 
jovens que têm de 15 a 29 anos. 
Baseada nesses dados, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
aprovou no último mês uma 
estratégia global envolvendo 
194 países para adoção de 
medidas de combate ao abu-
so de álcool.
Para a organização é ideal 
que sejam adotadas ações 
diretas e indiretas nos vá-
rios setores da saúde pú-
blica visando a redução do 
abuso de álcool. As medi-
das devem incluir campa-
nhas educativas e também 
a formação de profissio-
nais, além de orientações 
para a prevenção ao abuso.
A OMS ainda sugere que 
os governos fixem regula-
mentos mais rigorosos no 
caso da publicidade envol-
vendo bebidas alcoólicas. 
Outra recomendação é ele-
var os preços das bebidas 
como meio de tornar a in-
gestão menos acessível.
Pesquisa divulgada pelo Cen-
tro de Informações sobre 
Saúde e Álcool (Cisa) consta-
tou que, no Brasil, em geral, o 
consumo de bebida alcoólica 
é maior entre os homens. De 
acordo com o Ministério da Saú-
de, entre os homens o consumo 
ocorre principalmente dos 25 aos 
34 anos. No caso das mulheres, o 
uso de bebida alcoólica é maior no 
período dos 18 aos 24 anos.

Alcoolismo
OMS lança campanha para impedir avanço do
abuso do álcool no mundo
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Viva a Vida

Próximo ao início da Copa do Mundo da 
África do Sul, o craque Ronaldo reestreia 
campanha nacional em rádio e TV pelo 
registro civil e pela documentação básica. 
Além do jogador, a cantora baiana Mar-
gareth Menezes participa da mobilização 
e canta o jingle da campanha da Secretaria 
de Direitos Humanos (SDH).
Sem a certidão de nascimento, o cidadão 
não tem direito a outros documentos bá-
sicos, como carteira de identidade e o ca-
dastro de pessoa física (CPF), além de não 

Certidão de Nascimento
Governo reinicia campanha para
aumentar registro civil

conseguir acesso a benefícios de aposenta-
doria e pensão (INSS) e a inscrição em pro-
gramas sociais como o Bolsa Família.
Para combater o sub-registro, o governo 
federal e os governos estaduais fazem mu-
tirões – principalmente no Nordeste e na 
Amazônia Legal – e trabalham com uma 
rede de informática que liga maternidades 
e cartórios de registro.
Em 2007, três em cada dez pessoas nascidas 
em Alagoas, no Amapá e no Piauí não se re-
gistraram. Em Roraima, o percentual era de 

40%, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).
A meta do governo é que a média nacio-
nal de sub-registro fique abaixo de 5% 
até o final do ano. Esse é o índice aceito 
pela Organização das Nações Unidas. 
A média nacional é de 8,9%, de acordo 
com informações de 2008. Segundo a 
secretaria, de cada dez crianças nascidas 
apenas uma não é registrada. O sub-re-
gistro é contabilizado a partir de 1 ano e 
3 meses de idade.
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Mens Sana

A natureza humana 
Difícil não fazer um paralelo com os ciclos da vida
e não pensar na natureza humana

Acordei outro dia com a claridade da 
manhã tentando entrar pelas frestas da 
minha janela. Fiquei deitada, entregue 
a uma agradável sensação de bem estar. 
Tivera uma noite tranqüila, de sono lon-
go e profundo. Sentia-me leve, serena. 
Quisera permanecer assim, descansando 
e ouvindo o burburinho característico da 
manhã. Ouvia o barulho dos carros, das 
crianças no jardim e das senhoras idosas 
que saíam de suas casas e se encontravam 
sob o sol. Eu não pensei um dia ter como 
preciosas coisas tão simples, sentir o gos-
to da calmaria depois da tempestade.  
Estava digerindo a conquista, sorvendo 
silente o sabor da vitória. A felicidade 
tem a ver com isso, com o sabor de coi-
sas resolvidas, tem a ver com o trabalho, 
com a sensação de ter dado o melhor de 
si e de ter realizado. Ser feliz tem a ver 
com se sentir realizado.  
Eu olhava para a janela e o brilho que 
entrava anunciava um dia claro, de céu 
bem limpo. Embora fosse inverno, eu 
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pensei na primavera, a estação das flores, 
das cores, do sol forte, iluminado. Ouvi 
dizer certa vez e honestamente não me 
lembro o nome do autor, que felicidade é 
a primavera no coração.  O meu coração 
estava em flor, certamente! Eu estava feliz!
Difícil não pensar nos ciclos da natureza 
e nas mudanças que trazem consigo. Di-
fícil não fazer um paralelo com os ciclos 
da vida e não pensar na natureza humana. 
Também temos o tempo de semear, a 
maior parte do tempo e da vida da huma-
nidade se vai na semeadura de grãos. Gran-
de parte da vida de cada um de nós se vai 
em semear e cultivar e desta semeadura vai 
depender a colheita. Claro que nem tudo 
são flores, nem tudo sai como planejamos. 
A natureza tem a sua força que, por vezes, 
é imposta com veemência pela vida e nos 
faz sofrer muito. Então, assim como o ipê 
quando é inverno, também ficamos resse-
quidos e com vontade de hibernar. Nestes 
momentos, também pensamos nas flores 
que caíram mortas e na falta que a folha 

faz, também podemos nos sentir como 
um tronco sem vida, como uma árvore 
triste que perdera tudo o que tinha. Mas 
lá está a força da natureza novamente, há 
algo de confortante que nos faz chamá-
la de mãe. O tempo vai passar, o sol vai 
voltar a brilhar, vai nos aquecer e as go-
tas de chuva vão molhar nossa terra e 
voltar a encher de vida nossos corações. 
A despeito do que podemos estar sen-
tindo, sempre haverá primavera, a nossa 
natureza também tem um ciclo a seguir.
Quando escrevo, espero poder contri-
buir com um pouco de vida para o seu 
coração, leitor! Espero, poder conversar 
sobre assuntos que lhe interessam, sobre 
assuntos da natureza humana. Escreva e, 
na medida do possível, tentarei dialogar. 

Abraços!

Marilde Batista Novelli
Psicóloga
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Corpore Sano
Corpore Sano

Vida Saudável
Bons Hábitos Alimentares para se ter 
uma Vida Saudável
Os alimentos nos convidam ao seu 
consumo por uma variedade de razões, 
incluindo sua forma, textura e sabor. 
Eles contêm nutrientes que fornecem 
a energia e os materiais de formação 
para incontáveis substâncias que são 
essenciais para: crescimento, desen-
volvimento e sobrevivência dos seres 
humanos. Assim, pode-se afirmar que 
os alimentos são como os remédios e 
sua escolha deve levar em conta o seu 
valor nutricional, sempre com o cui-
dado de preservar suas propriedades 
nutritivas no momento de consumi-lo. 
No  entanto, comer bem não significa 
comer sem prazer.
A nutrição constitui uma das necessi-
dades humanas básicas, nos permitin-
do escolhas quanto à variedade e qua-
lidade daquilo que iremos comer. Uma 
alimentação saudável deve determinar 
um estilo de vida e não apenas acom-
panhar modas passageiras. 
O que poucas pessoas sabem é que o 
fracionamento das refeições também 
é importante, e o ideal é fazer entre 
5 e 6 refeições ao dia ou seja, temos 
que nos alimentar de 3 em 3 horas, 
sem peso de consciência, pois é desta 

ma-
neira 
que se 
previne o 
ganho de 
peso e as 
demais do-
enças que o 
acompanham. 
Ainda hoje há 
quem pense que 
“pular refeições” pode 
ajudar a manter uma boa forma
mas isto não é verdade, pois dessa ma-
neira nosso organismo se adapta a cada 
refeição que realizamos a acumular o 
máximo possível de nutrientes e energia, 
sobretudo sob a forma de gordura, já vi-
sando suprir-se durante longos períodos 
de jejum que enfrentará.
Pode-se afirmar então que alimentar-se 
de maneira equilibrada e adquirir a prá-
tica da atividade física diária, significa 
conquistar saúde, longevidade e quali-
dade de vida.  Pense nisso!

Dra Daniela Rayes
Nutricionista CRN: 314947 

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

-  Gorduras
Fornecem energia, proteção dos órgãos vi-
tais e atuam como isolante térmico;
- Carboidratos 
Principal função gerar energia para o fun-
cionamento do organismo;
- Proteínas 
Atuam na formação, crescimento, regenera-
ção de tecidos;
- Vitaminas
Desempenham papel essencial para manu-
tenção das funções biológicas;
- Minerais 
Possuem função plástica e reguladora; 
- Fibras
Desempenham ação reguladora;
- Água 
É  fundamental na reprodução das células e 
no metabolismo.

Uma alimentação equilibrada 
requer quantidades 

adequadas de:
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Mestre-Cuca

Pavê Sensação
Receita de D. Josefa Almeida
Merendeira da Emef Armando Cavazza

Mestre-Cuca

Ingredientes

Modo de Preparo

Creme
700ml de leite
2 latas de leite 
condensado
3 gemas
3 colheres de sopa de 
farinha de trigo
1 colher de chá de 
essência de baunilha

Em uma panela coloque 
o leite, as gemas e o leite 
condensado

Comece a montar o pavê 
em camadas intercalando 
o creme e o biscoito

Coloque o creme de 
chocolate por cima do 
creme de baunilha

Dissolva a farinha de 
trigo em 200ml de leite e 
misture na panela

Os biscoitos devem ser 
molhados no leite antes 
de ir para o refratário

Continue a intercalar as 
camadas até o creme de 
baunilha acabar

Leve ao fogo até engros-
sar. Mexendo sem parar 
para não empelotar

Após a primeira camada, 
reserve e faça o creme de 
chocolate

Enquanto isso, bata o 
chantily na batedeira

Espere esfriar e misture a 
baunilha

Derreta o chocolate 
no microondas ou em 
banho-maria

Cubra o Pavê com o 
chantily e decore com 
morangos

Se quiser que o creme 
esfrie rápido, coloque-o 
em um refatário

Acrescente o creme de 
leite misturando bem. E 
em seguida os morangos

Outros 
Ingredientes
400g de biscoito do tipo 
maizena sabor chocolate
Leite para umidecer os 
biscoitos
400g de morango picado
200g de chocolate ao leite
Chantily para cobrir

Dica: antes de picar 
os morangos, lave-os e 
seque-os bem para evitar 
que soltem muita água.
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Entretenimento

Últimos dias para ver 
“Hairspray” no teatro

A adaptação de Miguel Falabella para fil-
me homônimo de John Waters, nasceu há 
oito anos e conta a história de Tracy Tur-
nblad (vivida por Simone Gutierrez), ado-
lescente gordinha que vive nos anos 1960 
e sonha em participar de um programa de 
TV. A peça conta com cerca de 31 atores, 
entre eles os globais Edson Celulari (que 
encarna Edna, a mãe de Tracy), Danielle 
Winits, Jonatas Faro e Arlete Salles, além 
de doze músicos. O espetáculo é sucesso 
e, além de divertir, conta com uma trama 
consistente e atual.  
Quando: Quinta às 21h; sexta às 21h30; sá-
bado às 17h00 e 21h30; domingo às 18h
Quanto: de R$ 20 (meia-entrada) a R$ 170 
(camarote). Onde: Teatro Bradesco, Shop-
ping Bourbon

Teatro
Hair Spray

Mais uma para os 
fãs de “Alice”

Na onda de “Alice”, filme de Tim Burton 
recém lançado no Brasil, os atores do Nú-
cleo Experimental do Sesi criaram uma ver-
são contemporânea da história ao lado dos 
dramaturgos Rubens Velloso, Beto Matos e 
Marcos Azevedo. Antes de desaparecer de 
casa, a personagem-título deixa um bilhete. 
Sua irmã cria então um blog com o obje-
tivo de encontrá-la, e a página virtual vira 
uma disputada rede de relacionamentos. 
Criação coletiva a partir de obra original de 
Lewis Carroll. Livremente inspirados no 
romance “Através do Espelho”, do mesmo 
autor de “Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas”.  
Quando: Quinta a sábado, às 20h30; do-
mingo, às 19h30. Quanto: Gratuito. Os in-
gressos devem ser retirados na bilheteria no 
dia da apresentação. Onde: Centro Cultural 
Fiesp, na Av. Paulista, 1313.

Os fãs de futebol ainda tem tempo de 
assistir alguns dos encontros organizada 
pelo Museu do Futebol que discutem a 
participação brasileira nos Mundiais. O 
comentarista esportivo Maurício Noriega 
e o pesquisador Gustavo Carvalho foram 
alguns dos convidados que já participaram 
do evento, falando sobre as disputas de 
1990 (na Itália), 1994 (nos Estados Uni-
dos) e 1998 (na França). 
Quando: Sábados das 10h00 às 12h00
Quanto: Gratuito. Senhas distribuídas 
meia hora antes. Onde: Museu do Fute-
bol, Praça Charles Miller

Brasil nas Copas

De terça-feira a domingo, das 10h00 às 
18h00, sendo que a bilheteria fecha às 
17h00. Na Praça da Luz, s/nº, Centro - 
São Paulo - SP. Tel.: (11) 3326-0775

Ingressos
R$ 6,00 (Seis Reais) público em geral;
R$ 3,00 (Três Reais) estudantes com 
carteira de estudante do ano e docu-
mento de identidade;

Não pagam ingresso: pessoas com 60 
anos ou mais (mediante a apresentação 
de documento de identidade); crianças 
com 10 anos ou menos (mediante a apre-
sentação de documento de identidade); 
professores da Rede Pública (Municipal, 
Estadual ou Federal) com apresentação 
de documento comprobatório.
Aos sábados o ingresso é gratuito 
para todos os visitantes.

Museu da Língua Portuguesa
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Elevador

Em um elevador estavam um argentino, um brasileiro, 
uma freira e uma garota atraente. De repente, faltou 
energia no prédio e o elevador pára, às escuras. Na es-
curidão do elevador, escuta-se o som de um beijo se-
guido de um tapa. A energia é restabelecida, a luz volta 
e todos no elevador ficam calados pensando. 
Foram estes os pensamentos de cada um:
Freira: “Um dos dois deve ter beijado a garota e ela 
revidou com um tapa”.
Garota: “Um dos dois deve ter tentado me beijar, aca-
bou beijando a freira e 
levou um tapa”.
Argentino: “Esse brasi-
leiro safado beijou 
a garota e ela me 
deu um tapa pen-
sando ter sido eu”. 
Brasileiro: “Hahaha... 
beijei a palma da 
minha mão e lasquei 
um tapa nesse 
argentino!”.

Os três pedidos

Um dia uma mulher estava jogando golfe quando, 
numa tacada infeliz, sua bola foi parar no meio das 
árvores. A mulher procurou, procurou e quando a 
encontrou, havia um sapo adormecido sobre ela... Ela 
cutucou o bicho que, acordando, pediu-lhe para deixá-
lo livre, e que, como recompensa, ele lhe proporciona-
ria três desejos:
- Contudo, - continuou o sapo - devo avisá-la que qual-
quer que seja seu pedido, seu marido também receberá 
o mesmo, porém três vezes maior, ou melhor. 
A mulher pensou por um momento e concordou:
- Ok... Meu primeiro desejo é ser a mulher mais bonita 
do mundo!
- Assim seja! - respondeu o sapo - Mas lhe aviso que 
seu marido será três vezes mais bonito...
- Tudo bem, - disse a mulher - porque eu serei a mais 
bela, e nesse caso, ele só terá olhos para mim. Meu se-
gundo desejo é ser a pessoa mais rica do mundo!
Novamente o sapo concordou e repetiu o aviso:
- Seu marido será três vezes mais rico que você!
A mulher novamente concordou afinal ela seria a se-
gunda mais rica e bela...
- Muito bem, - continuou o sapo - e agora, qual é o seu 
terceiro e último desejo?
- Bem... Quero ter um “leve” ataque cardíaco!
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Nossos Parceiros






