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EDITORIAL
Este mês de outubro é realmente especial!
Parabéns Professor!  Parabéns Servidor Público!
Todos sabem da nossa importância na construção das riquezas do país, 
na viabilização e concretização da cidadania do nosso povo fortalecen-
do assim a democracia.
Pois bem, outubro é também o mês das eleições. Nesta edição, estamos 
trazendo os resultados das eleições do 1º turno. Como ficou a Assem-
bléia, a Câmara e o Senado. E estamos de olho no 2º turno das eleições 
para presidente, pedindo a Deus que ilumine o povo brasileiro na hora 
da escolha.
Estamos trazendo uma agenda que esses recém-eleitos terão pela fren-
te lá no Congresso Nacional, refente ao funcionalismo público. Esta-
mos de olhos e cobraremos as promessas!
Neste número também temos uma merendeira e artista plástica que 
está mostrando seus talentos e suas obras, que são lindas realmente.
Temos uma mestre cuca que mostrará passo-a-passo como fazer uma 
surpresa em casa...
Mais novidades, é só vendo a Revista do Servidor deste mês que está 
imperdível!
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SindicalSindical

Câmara dos Deputados
Agenda que os Deputados e Senadores enfrentarão 
no próximo mandato, assunto que interessa a todos
os Servidores Públicos brasileiros

Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 1/07
O PLP 1/07, de autoria do Poder Execu-
tivo, limita, a partir do exercício de 2007 
e até o término do exercício de 2016, a 
despesa com pessoal e encargos sociais 
da União, para cada Poder e órgãos da 
União, ao valor liquidado no ano anterior, 
corrigido pela variação acumulada do 
INPC. Acresce dispositivo à Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 maio de 2000.

SITUAÇÃO
Apresentado pelo Executivo em 2 de fe-
vereiro de 2007, o PLP 1/07 tramita em 
regime de prioridade e poderá ser aprecia-
do pelo Plenário da Câmara. A proposição 
tende a ser aprovada, com modificações.

Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
549/09
O PLP 549/09 (no SF, PLS 611/07 - 
complementar), do senador Romero 
Jucá (PMDB/RR), dispõe sobre limites 
às despesas com pessoal e encargos so-
ciais da União e com obras, instalações e 
projetos de construção de novas sedes, 
ampliações ou reformas da Administra-
ção Pública. Acresce disositivos à Lei 
Complementar nº 101 de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
SITUAÇÃO
O projeto (PLS 611/07) foi aprovado no 
Plenário do Senado em 16 de dezembro 
de 2009. Encaminhado a Câmara foi dis-
tribuído às Comissões de Trabalho; de Fi-
nanças e Tributações; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania. No dia 5 de maio, o 
relator Luiz Carlos Busato (PTB-RS) deu 
parecer pela rejeição do Projeto.

Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 549/10
O PLP 554/10, do Executivo, regula-
menta o inciso II do parágrafo 4º do ar-
tigo 40 da Constituição e dispões sobre 
a concessão de aposentadoria especial, e 
sem direito à integralidade nem paridade, 
se tiver 30 anos de contribuição, sendo 
25 deles de efetivo exercício em atividade 
de risco; 5 anos no cargo em que se dará 
a aposentadoria e 55 anos de idade, se 
homem, e 50, se mulher.

SITUAÇÃO
A matéria já foi aprovada nas comissões 
de Seguridade Social e Família; e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. O Projeto foi 
anexado ao PLP 330/06, do Deputado 
Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS), que 
dispõe sobre a aposentadoria do servidor 
público policial, nos termos do artigo 40, 
parágrafo 4º, inciso III, da Constituição, 
conforme redação da Emenda Constitu-
cional 47, de 5 de julho de 2005.

Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
555/10
O PLP 555/10, do Executivo, que regu-
lamenta o inciso III do parágrafo 4º do 
artigo 40 da Constituição, trata da apo-
sentadoria especial para servidores que 
exercem atividades que prejudiquem a 
saúde ou integridade física, após 25 anos 
de exercício para homens e mulheres.

SITUAÇÃO
A matéria foi anexada ao PLP 472/09, 
do Deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP), que dispõe sobre a conces-
são de aposentadoria a servidores pú-
blicos, nos casos de atividades exercidas 
exclusivamente sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física. A matéria ainda precisa passar 
pelas Comissões de Trabalho; Segurança 
Social e Família Finanças e Tributação; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, an-
tes de ir ao Plenário.
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SindicalSindical

Senado Federal
Funcionalismo no Congresso Nacional

Projeto de Decreto 
Legislativo 857/08
O PLS 84/07, do Senador Paulo Paim 
(PT/RS), tem por objetivo regulamentar 
o exercício do direito de greve no Servi-
ço Público.

SITUAÇÃO
Apresentação no Senado em 8 de março 
de 2007, o projeto foi distribuído na 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
em 19 de junho de 2009. Depois de ser 
examinado pelas CAS, será apreciado 
pela Comissão de Constituição, Justiça.

Projeto de Lei 6.706/09
PL 6.706/09 (no SF, PLS 177/07), do 
Senador Paulo Paim (PT/RS), que veda 
a dispensa do empregado sindicalizado 
ou associado que concorrer a cargo de 
direção, conselho fiscal ou de represen-
tação, incluindo os suplentes, desde o re-
gistro da candidatura até um ano após o 
término do mandato.

SITUAÇÃO
Aprovado no Senado em 16 de 
dezembro de 2009. Está em discussão 
na Comissão de Trabalho, onde aguarda 
parecer do relator, Deputado Sandro 
Mabel (PR/GO).

Projeto de Lei 4.430/08
PL 4.430/08, do Ex-deputado Tarcísio 
Zimmermann (PT/RS) e Eudes Xavier 
(PT/CE), que dispõe sobre a organi-
zação sindical, o custeio das entidades 
sindicais e a representação dos trabalha-
dores nos locais de trabalho, e altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho para 
dispor sobre o diálogo social, a negocia-
ção coletiva e as convenções e acordos 
coletivos de trabalho.

SITUAÇÃO
O projeto está em discussão na Comis-
são de Trabalho, cujo relator é o depu-
tado Sandro Mabel (PR/GO). O texto 
será examinado ainda pelas Comissões de 
Finanças e Tributação; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania.
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Alô Câmara
Alô Câmara

Encaminhado pelo prefeito Rubens 
Furlan, projeto prevê instalação de pos-
to fixo de coleta de bolsas de sangue no 
Hospital Municipal de Barueri. Medida 
deve ampliar estocamento para Hemo-
centro de São Paulo.
Em 3 de setembro, o plenário da Câ-
mara Municipal de Barueri votou e 
aprovou o Projeto de Lei 74/2010, que 
autoriza a Prefeitura de Barueri firmar 
convênio com a Secretaria de Estado da 
Saúde para intensificar doação de san-
gue no município. 
De acordo com o projeto, encaminhado 
pelo prefeito Rubens Furlan, um posto 
fixo de coleta de bolsas de sangue será 

instalado no Hospital Municipal “Dr. 
Francisco Moran”. Objetivo é estimular 
a doação, reduzir o tempo de espera de 
transfusão para casos urgentes atendidos 
pela rede municipal de saúde e, ainda, oti-
mizar o abastecimento de hemocompo-
nentes da Fundação. 
Mantida pelo Governo do Estado de São 
Paulo e pela Faculdade de Medicina da 
USP (Universidade de São Paulo), a Fun-
dação Pró-Sangue é centro de referência 
internacional em hematologia e hemote-
rapia. Um posto fixo em Barueri vai co-
laborar com o atendimento oferecido em 
toda Região Metropilitana da Capital.

Fundação Pró-Sangue
Câmara de Barueri aprova convênio com 
Fundação Pró-Sangue 
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Alô Câmara
Alô Câmara

Homenagem
Vereador Gatti entrega Moção de Aplausos
ao Juca da Farmácia

Homenagem reconhece os 
serviços de saúde prestados
por José do Amaral à 
comunidade barueriense 
 
Durante a sessão ordinária de terça-feira, 
19, o vereador Gatti (PSB) entregou Mo-
ção de Aplausos para o senhor José do 
Amaral, 61 anos, popularmente conheci-
do como Juca da Farmácia. O documen-
to foi votado pelo plenário no dia 14 de 
setembro e aprovado por unanimidade.
O parlamentar autor da moção explica 
que Juca é merecedor da homenagem 
por ter dedicado tantos anos de sua vida 
à população de Barueri. “Feliz a cidade 
que tem em sua história um cidadão 
como o Juca da Farmácia, que pode até 

ser comparado a um herói. Minha mãe 
conta que era ele quem nos medicava sem-
pre que precisávamos, exercendo a sua 
função com muita dedicação e carinho”, 
completou Gatti.
Juca da Farmácia chegou ao município no 
ano de 1947, estudava na escola munici-
pal Raposo Tavares e, após o término das 
aulas, ia com seus amigos nadar nas lago-
as locais. Amigos contam que essa rotina 
deixava sua mãe, dona Isolina, muito pre-
ocupada e, por isso,  ela pediu ao senhor 
Benedito Moraes Sobrinho, proprietário 
da farmácia Santa Terezinha, um emprego 
para Juca. Desde então, o homenageado 
vem trabalhando a serviço da população e, 
hoje, integra o quadro de funcionários da 
Farmácia Central da Prefeitura.

Os vereadores Luizinho (PSB) e Jânio 
Gonçalves (PMDB) também agradece-
ram Juca por todos esses anos de histó-
ria à frente da farmácia da cidade e ainda 
afirmaram que esta propositura não se 
compara ao trabalho e a dedicação do 
homenageado em Barueri.
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Atualidades
Atualidades

Resultado da Eleição

DILMA ROUSSEFF

JOSÉ SERRA

MARINA SILVA

PLÍNIO
EYMAEL
ZÉ MARIA
LEVY FIDELIX
IVAN PINHEIRO
RUI COSTA PIMENTA

GERALDO ALCKMIN

ALOIZIO MERCADANTE
CELSO RUSSOMANNO
SKAF
FABIO FELDMANN
ANAI CAPRONI
IGOR GRABOIS
PAULO BUFALO
MANCHA

Tiririca (PR)
Gabriel Chalita (PSB)
Bruna Furlan (PSDB)
Paulinho da Força (PDT)
João Paulo Cunha (PT)
Jilmar Tatto (PT)
Rodrigo Garcia (DEM)
Emanuel Fernandes (PSDB)
Zarattini (PT)
Luiza Erundina (PSB)
Ota (PSB)
Marco Feliciano (PSC)
Arlindo Chinaglia (PT)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Ivan Valente (PSOL)
Edson Aparecido (PSDB)
Valdemar Costa Neto (PR)
Márcio França (PSB)
José Anibal (PSDB)
Vaz de Lima (PSDB)
Jorge Tadeu (DEM)
Antonio Bulhões (PRB)
Jonas Donizette (PSB)
Pr Paulo Freire (PR)

ALOYSIO NUNES

MARTA SUPLICY

NETINHO
RICARDO YOUNG
ROMEU TUMA
MOACYR FRANCO

PRESIDENTE

GOVERNADOR - SP

SENADORES MAIS VOTADOS - SP

PT

PSDB

PV

PSOL
PSDC
PSTU
PRTB
PCB
PCO

PSDB

PT
PP
PSB
PV
PCO
PCB
PSOL
PSTU

PSDB

PT

PC DO B
PV
PTB
PSL

46,91%

32,61%

19,33%

0,87%
0,09%
0,08%
0,06%
0,04%
0,01%

50,63%

35,23%
5,42%
4,56%
4,13%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%

30,42%

22,61%

21,14%
1,20%
10,79%
1,12%

47.651.434 votos

33.132.283 votos

19.636.359 votos

886.816 votos
89.350 votos
84.609 votos
57.960 votos
39.136 votos
12.206 votos

11.519.314 votos

8.016.866 votos
1.233.897 votos
1.038.430 votos
940.379 votos
4.656 votos
0 votos
0 votos
0 votos

11.189.168 votos

8.314.027 votos

7.773.327 votos
4.117.634 votos
3.970.169 votos
411.661 votos

2º Turno

2º Turno

Eleito

Eleito

Eleito

Total de Votos Apurados: 135.804.043

Total de Votos Apurados: 135.804.043

Total de Votos Apurados: 30.289.723

Votos Totalizados

Válidos
Nulos
Brancos

Total de Votos: 111.193.747

91,36%
5,51%
3,13%

101.590.153 votos
6.124.254 votos
3.479.340 votos

Comparecimento

Comparecimento
Abstenções

81,88%
18,12%

111.193.747 votos
24.610.296 votos

LISTA DE DEPUTADOS 
FEDERAIS ELEITOS - SP
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LISTA DE DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS - SP

Bruno Covas (PSDB)
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
Fernando Capez (PSDB)
Campos Machado (PTB)
Pedro Tobias (PSDB)
Edinho Silva (PT)
Barros Munhoz (PSDB) 
Baleia Rossi (PMDB) 
Rui Falcão (PT)
Enio Tatto (PT)
Rita Passos (PV)
Alencar (PT)
Gil Arantes (DEM)
Orlando Morando (PSDB)
Feliciano (PV)
Andre Soares (PSDB) 
Major Olimpio (PDT)
Geraldo Cruz (PT) 
Samuel Moreira (PSDB)
Carlos Grana (PT)
Analice Fernandes (PSDB)
Rodrigo Moraes (PSC)
Celino (PSDB)
Mauro Bragato (PSDB)
Simão Pedro (PT)
Ana Perugini (PT)
Alex Manente (PPS)
João Paulo Rillo (PT)
João Antonio (PT)
Carlos Bezerra Jr. (PSDB)
Roberto Morais (PPS) 
Milton Leite Filho (PSDB)

Vaccarezza (PT)
Milton Monti (PR)
Luiz Fernando Machado (PSDB)
Devanir Ribeiro (PT)
Duarte Nogueira (PSDB)
Eli Correa Filho (DEM)
Roberto Freire (PPS)
Nelson Marquezelli (PTB)
Jefferson Campos (PSB)
Dib (PSDB)
Julio Semeghini (PSDB)
Junji Abe (DEM)
Alexandre Leite (DEM)
Guilherme Campos (DEM)
Newton Lima Neto (PT)
Edinho Araujo (PMDB)

Donisete Braga (PT)
Luiz Moura (PT)
Gondim (PPS)
Edmir Chedid (PSDB)
Estevam Galvao (DEM)
Carlos Giannazi (PSOL)
Isac Reis (PT)
Rafael Silva (PDT)
Vinicius Camarinha (PSB)
Gilmaci Santos (PRB) 
Luiz Claudio Marcolino (PT)
Roberto Engler (PSDB)
Caruso (PMDB)
Antonio Mentor (PT)
Célia Leão (PSDB)
Giriboni (PV)
Celso Giglio (PSDB)
Pastor Dilmo Dos Santos (PV)
Coronel Edson Ferrarini (PTB) 
Telma De Souza (PT) 
Gerson Bittencourt (PT)
Padre Afonso (PV) 
Rogerio Nogueira (PDT)
Aldo Demarchi (DEM)
Andre Do Prado (PR)
Leci Brandão (PC Do B)
Marcos Zerbini (PSDB)
Roque Barbiere - Roquinho (PTB)
Jooji Hato (PMDB) 
Roberto Massafera (PSDB)
Hamilton Pereira (PT) 
Heroilma Soares Tavares (PTB)

Ana Do Carmo (PT)
Marcos Martins (PT)
Itamar Borges (PMDB)
Reinaldo Alguz (PV) 
Helio Nishimoto (PSDB)
Adriano Diogo (PT)
Gilson De Souza (PSDB)
Ary Fossen Psdb (PSDB) 
Sebastião Santos (PRB)
Milton Vieira (DEM)
Zico (PT) 
Carlão Pignatari (PSDB)
Marco Aurélio De Souza (PT)
Chico Sardelli (PV)
Davi Zaia (PPS)
José Candido (PT)
Maria Lúcia Amary (PSDB)
Pedro Bigardi (PC do B)
Pr. Carlos Cezar (PSC) 
Cauê Macris (PSDB)
Adilson Rossi (PSC) 
Welson Gasparini (PSDB)
Geraldo Vinholi (PSDB)
Jose Bittencourt (PDT)
Ed Thomas (PSB) 
Curiati (PP)
Marcos Neves (PSC) 
Dr. Ulysses (PV)
Regina Gonçalves (PV)
Bolçone (PSB) 

Marcelo Aguiar (PSC)
Guilherme Mussi (PV)
Otoniel Lima (PRB)
Delegado Protógenes (PC do B)
Vanderlei Siraque (PT)
Ricardo Izar (PV)
Aline Correa (PP)
Penna (PV)
Abelardo Camarinha (PSB)
Roberto De Lucena (PV)
João Dado (PDT)
Roberto Santiago (PV)
Dr. Sinval Malheiros (PV)
Salvador Zimbaldi (PDT)

Missionário José Olimpio (PP)
Vicente Candido (PT)
Mara Gabrilli (PSDB)
Filippi (PT)
Carlos Sampaio (PSDB)
Janete Pietá (PT)
Vicentinho (PT)
Arnaldo Jardim (PPS)
Ricardo Berzoini (PT)
Thame (PSDB)
José Mentor (PT)
Dimas Ramalho (PPS)
Tripoli (PSDB)
Paulo Teixeira (PT)
Carlinhos Almeida (PT)
Aldo Rebelo (PC do B)
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Servidor em Foco

Lar Sind Lar
Presidente do Sindserv fala sobre o Projeto Habitacional

diz. Para ele, esse é o maior projeto do 
Sindicato dos Servidores. 
De acordo com Assarito, durante os meses 
de setembro e outubro será realizado o ca-
dastramento dos interessados. Ao mesmo 
tempo, acontece o projeto é encaminha-
do para a aprovação da Caixa Econômica 
Federal e o processo de incorporação do 
empreendimento. 
Mais de 2300 servidores já se cadastra-
ram. A merendeira Darlene Rodrigues 
Chagas, de 47 anos, mora em Barueri 
desde 1982 e lembra como foi difícil a 
luta e a construção da casa própria: “Foi 

com muito custo, demorou muito até 
conseguirmos”. Darlene, que é viúva, 
gostaria de adquirir o apartamento 
para ajudar os três filhos. 
As inscrições para o projeto encerram 
no dia 31 de outubro. Em novembro os 
selecionados começam a ser convoca-
dos pela Caixa Econômica. Para Assa-
rito é importante lembrar que existem 
fatores além do Sindicato e que podem 
atrasar o processo: “Mas nós estamos 
nos empenhando muito para que tudo 
ocorra o mais rápido possível e que 
possamos iniciar as obras nos próximos 

Eduardo Assarito, 
Presidente do Sindserv

“É muito importante ajudar a realizar 
sonhos. Só quem conseguiu realizar o 
sonho da casa própria sabe como é im-
portante”. É assim que Eduardo Assari-
to, o presidente do SindServ, fala sobre o 
projeto habitacional.  “A casa própria é 
provavelmente o primeiro grande sonho 
da família brasileira, é o início de tudo”, 
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Atenção

Se você está interessado em preencher o cadastro e porventura perdeu o dia agendado, não se preocupe. 
A futura aprovação ou não dos cadastros que será realizada pelo pessoal da Caixa Econômica Federal, 
independe da data do cadastro feito na sede do Sindserv.
Portanto, quem perdeu o agendamento. Basta ligar em nossa sede: 4163-4050, que lhe será oferecida 
outra data para o atendimento. Sem pressa nem correria.
Continue acessando o site do sindicato e fique atualizado com o nosso Projeto Habitacional. Além disso, 
você pode ler a nossa Revista do Servidor eletronicamente: www.sindservbarueri.com.br.

meses”, afirma. De acordo com ele, os 
apartamentos devem ser entregues no 
primeiro semestre de 2012.  
Cerca de 500 famílias serão contempla-
das. Na primeira etapa do projeto, os 
apartamentos serão divididos entre o Jar-
dim Tupã e o Parque Viana. A aceitação 
do apartamento decorado tem sido mui-
to grande”, conta o presidente. 
Assarito lembra que o Sindicato pretende 
atender todos com o cadastro aprovado 
pela Caixa e que o projeto tende a cres-
cer. Para ele é importante que outros ser-
vidores se sindicalizem e que essa atitude 
só fortalece o grupo. “O sindicato são 
todos os servidores”, diz. 
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Você Redator

Canção pra Jack 

(F7+, C7/9, Am7, Gm7#, Gm7, Fm7#, G7+ )
A vida voa nas asas de um pássaro embriagado
O que fazer, senão tentar ser feliz?
Encaramos a vida como o maior dos pecados
A vida passa
E é sempre por um triz

(Fm7#, Gm7)
Vivemos pensando
No que podíamos ter dito
Vivemos pensando
Que a solidão é um abrigo
Vivemos pagando
Por pecados que nós mesmos inventamos
Vivemos chorando
Por algo que ainda não perdemos
 
(F7+, C7/9, Am7, Gm7#, Gm7, Fm7#, G7+)
Estranho é a vida, nada se explica
Tudo se resume a amor e ódio
Queria te entender, mas eu não consigo
Todas as portas trancadas e ainda diz que é feliz

Por: Caê Marcel
INTRO:(F7+, C7/9)

(Fm7#, Gm7) 
Vivemos pensando
No que podíamos ter dito
Vivemos pensando
Que a solidão é um abrigo
Vivemos pagando
Por pecados que nós mesmos inventamos
Vivemos chorando
Por algo que ainda não perdemos, mas...

(A, A5+(9), D9, D4, D)
A vida é um presente
E é pra ser vivida agora
Não se lamente
Apenas tente ser feliz
A vida é um milagre
Qual o milagre da vida?
Um bom dia
Um eu te amo
Um dia ser feliz
(D9, D4, D) A
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Prata da Casa

Verônica Peixoto
Sempre “na luta”

“Sou merendeira com 
muito orgulho. Gosto de 
cozinhar e pintar”

É assim que se descreve Verônica Perei-
ra da Costa Peixoto. Verônica, além de 
merendeira do ITB (Instituto Técnico 
de Barueri) Munir José no Jd. Paulista, 
é artista plástica, bem como todos em 
sua família. Em busca de emprego e 
uma vida melhor, a merendeira saiu de 
Recife há 15 anos e desde então mora 
em Carapicuíba. Há dois anos, trabalha 
para a rede municipal. 

Arte e Família
“Não meço esforços. Trabalho das 13 
horas às 22 horas. Chego em casa às 23 
horas e fico até as três da madrugada 
pintando”, diz. Ela conta que toda sua 
família é feita de artistas. Além dos pais, 
que moram em Recife, a irmã, Mirthes 
Costa, de 52 anos, vende camisetas com 
desenhos exclusivos.  Já Verônica, ven-
de quadros que descreve como sendo 
“do nordeste”. 

O trabalho
Apesar das dificuldades, Verônica se 
considera uma lutadora. “Sofri muito, 
mas consegui”, diz. Sempre sorrin-
do e positiva, a merendeira conta que 
é apaixonada pelo trabalho e que “as 
crianças” do ITB adoram sua comida. 
“A escola é maravilhosa. Não tenho ab-
solutamente nada para reclamar”, diz. 
“Lutei muito para chegar onde estou e 
agradeço muito à Barueri, ao Prefeito 
Furlan, à Bruna [Furlan] e ao pessoal 
do Abastecimento [a secretaria], que 
me ajudou muito.”, diz Verônica.  

Filhos e Moradia
Como mora em Carapicuíba, um dos 
objetivos de Verônica é mudar para Ba-
rueri. “Mas os terrenos são muito caros, 
fica difícil pra gente. Eu só não desisto”. 
A vontade de mudar de cidade vem do 
apoio que a prefeitura dá a pessoa com 
deficiência. “Deus não me deu filhos da 
minha barriga, mas me deu os filhos do 

meu marido para criar”. Peterson, 11 
anos, é um deles e necessita de cuidados 
especiais. “Quero poder colocá-lo em 
uma boa escola”, diz. “Tudo que quero 
é vir morar aqui”, completa. 
A artista conta que uma das opções 
para morar em Barueri foi o projeto ha-
bitacional do Sindicato, SindLar. “Sem-
pre morei de aluguel”, conta.
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Destaque

Dia do Servidor
28 de Outubro

No dia 28 de outubro comemora-se o 
dia do funcionário público. A data foi 
instituída no governo do presidente 
Getúlio Vargas, através da criação do 
Conselho Federal do Serviço Público 
Civil, em 1937.
Em 1938 foi fundado o Departamento 
Administrativo do Serviço Público do 
Brasil, onde esse tipo de serviço passou 
a ser mais utilizado.
As leis que regem os direitos e deveres 
dos funcionários que prestam serviços 
públicos estão no decreto nº 1.713, de 
28 de outubro de 1939, motivo pelo 
qual é o dia da comemoração desse 
profissional.
Em 11 de dezembro de 1990, foi pu-
blicado o novo Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais, a Lei 
nº8112, alterando várias disposições da 

antiga lei, porém os direitos e deveres 
desses servidores estão definidos e es-
tabelecidos na Constituição Federal do 
Brasil, além dos estatutos das entidades 
em que trabalham.
Os serviços públicos estão divididos em 
classes hierárquicas, de acordo com os 
órgãos dos governos, que podem ser mu-
nicipais, estaduais ou federais. Os servi-
ços prestados podem ser de várias áreas 
de atuação, como da justiça, saúde, segu-
rança, etc.
Para ser servidor público é preciso par-
ticipar de concursos e ser aprovado no 
mesmo, garantindo assim a vaga enquan-
to profissional. O bom desse tipo de tra-
balho é que o servidor tem estabilidade, 
não pode ser dispensado de suas funções. 
Somente em casos extremos, em que se 
comprove a falta de idoneidade de um 
funcionário público, é que o mesmo é 

afastado de seu cargo.
Os salários dos funcionários públicos são 
pagos pelos cofres públicos, dependendo 
da localidade. Se for municipal, são pa-
gos pelas prefeituras; se estadual, pelos 
governos estaduais; e se federal, pagos 
pelos cofres da União.
Os servidores públicos devem ser pres-
tativos e educados, pois trabalham para 
atender a população civil de uma locali-
dade. É comum vermos pessoas reclama-
rem dos serviços públicos, da falta de re-
cursos dos mesmos, falta de profissionais 
para prestar os devidos atendimentos ou 
até mesmo por estes serem mal educados 
e ríspidos com a população. É bom en-
fatizar que esses profissionais lidam com 
o que é público, ou seja, aquilo que é de 
todas as pessoas. Portanto, ganham para 
prestar serviços a toda comunidade.

Sindserv 201014
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Destaque

Dia do Professor
15 de Outubro

A criação da data se deu em virtude de 
D. Pedro I, no ano de 1827, ter decretado 
que toda vila, cidade ou lugarejo do Bra-
sil, criasse as primeiras escolas primárias 
do país, que foram chamadas de “Escolas 
de Primeiras Letras”, através do decreto 
federal 52.682/63.
Os conceitos trabalhados eram diferen-
ciados de acordo com o sexo, sendo que 
os meninos aprendiam a ler, escrever, as 
quatro operações matemáticas e noções 
de geometria. Para as meninas, as discipli-
nas eram as mesmas, porém no lugar de 
geometria, entravam as prendas domésti-
cas, como cozinhar, bordar e costurar.
A ideia de fazer do dia um feriado, surgiu 
em São Paulo, com o professor Salomão 
Becker, que propôs uma reunião com 
toda a equipe da escola em que trabalhava 
para que fossem discutidos os problemas 

da profissão, planejamento das aulas, trocas 
de experiências, etc.
A reunião foi um sucesso e, por este mo-
tivo, outras escolas passaram a adotar a 
data, até que a mesma se tornou de gran-
de importância para a estrutura escolar do 
país. Anos depois, a data passou a ser um 
feriado nacional.

para a carreira, avaliam especialistas no 
Dia do Professor. 
Os alunos que entram nos cursos de pe-
dagogia são, em geral, aqueles com baixo 
desempenho no vestibular ou no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).
Quem ingressa nos cursos de pedagogia, 
que formam os professores da educação 
infantil e do ensino fundamental, tem um 
perfil específico: baixo nível socioeconô-
mico e pais com escolaridade baixa.
Pesquisa da Fundação Victor Civita, reali-
zada no ano passado com 1,5 mil jovens, 
apontou que apenas 2% deles querem 
ser professor. O conselheiro nacional de 
Educação, Mozart Neves Ramos, acredita 
que quatro ações principais podem so-
lucionar esse quadro: melhores salários, 
bons planos de carreira, formação inicial 
sólida e condições de trabalho adequadas. 

Magistério tem 
dificuldade de atrair 
jovens talentos 
para a carreira
Quase 2 milhões de professores trabalham 
nas salas de aulas de escolas públicas e par-
ticulares de educação básica no país. Se a 
profissão já teve grande importância no 
passado, hoje é difícil atrair jovens talentos 
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Comportamento
Comportamento

O brasileiro leu mais livros gastando me-
nos em 2009, mesmo com a crise finan-
ceira mundial que afetou praticamente 
todos os setores econômicos a partir do 
final de 2008. É o que aponta a Pesqui-
sa Produção e Vendas do Setor Editorial, 
que revela que o número de exemplares 
publicados no ano passado foi 13,5% su-
perior ao de 2008. As opções, no entanto, 
não variaram tanto, já que o número de tí-
tulos disponíveis aumentou apenas 2,7%.
Realizado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) da Uni-
versidade de São Paulo (USP), a pedido 
da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 
do Sindicato Nacional de Editores de 
Livros, o estudo divulgado no dia 10 
apurou que, no ano passado, o preço 

médio dos livros vendidos pelas editoras 
às livrarias ficou 3,56% abaixo da média 
registrada em 2008, baixando de R$ 11,52 
para R$ 11,11.
Segundo a presidente da CBL, Rosely 
Boschini, o aumento do número de exem-
plares vendidos e a suspensão da cobrança 
do PIS/Cofins, desde 2004, tem sido os 
principais fatores para os preços caírem 
nos últimos seis anos.  
“Esse crescimento mostra que o merca-
do editorial brasileiro está maduro”, co-
memorou Rosely, destacando o resultado 
relativo às vendas do segmento infantil, 
cujas obras responderam por 7,4% da 
produção, ou seja, por pouco mais de 28 
mil do total de 386 mil exemplares produ-
zidos. Se somado à participação da litera-

tura juvenil (6,9%), os livros voltados às 
crianças e aos adolescentes ocupariam o 
segundo lugar da produção por área te-
mática, atrás apenas dos livros didáticos, 
que atingem 47,5% da produção.
“Isso demonstra que os jovens e as 
crianças estão lendo mais. E se o merca-
do editorial está publicando e vendendo 
mais para estes dois públicos, o futuro 
do livro está garantido”, comentou Ro-
sely, para quem o mercado ainda tem 
muito espaço para se expandir, já que, 
para ela, o brasileiro ainda lê pouco. 
Mesmo com o número de livros con-
sumidos anualmente por cada brasileiro 
tendo saltado da média de 1,8, em 2000, 
para os atuais 4,7.
Com informações da Agência Brasil

Brasileiro em 2009
Brasileiro leu mais e gastou menos
em 2009, aponta pesquisa
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Falando de Leis
Falando de Leis

Nova Lei do Divórcio
Nova Lei do Divórcio acaba com a separação judicial
Congresso promulga emenda que torna o divórcio imediato

Com a publicação da Emenda Constitucional 
66, os casais que desejam se divorciar podem 
fazê-lo sem a necessidade da separação pré-
via. A medida extinguiu os prazos que eram 
obrigatórios para dar entrada no pedido
Um dos principais responsáveis pela mu-
dança que acelerou o pedido de divórcio é 
o Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(Ibdfam). O presidente da entidade, Rodrigo 
da Cunha Pereira, diz que as mudanças se-
guem uma tendência de menor intervenção 
do Estado na vida do cidadão, a partir desta 
emenda, há uma transferência de responsabi-
lidade para as pessoas, porque elas podem fa-
zer o pedido quando acharem melhor e terão 
de responder por suas escolhas.
A separação judicial já não mais existe e 
processos que estão em andamento podem 
ser convertidas diretamente para o divórcio, 
independentemente do período de separa-
ção do casal.
Já a separação de corpos, foi valorizada com 
as novas regras, já que continua sendo pos-
sível tirar o cônjuge de casa quando houver 
motivos suficientes para isso, desde que com-
provada a responsabilidade pelo ato.

Prático e rápido

A emenda é clara, as mudanças são positivas 
porque tornam todo o processo mais rápido, 
e representam um tremendo avanço, a única 
condição para pedir o divórcio agora é es-
tar casado, porque a emenda eliminou todo 
e qualquer outro pré-requisito estabelecido 
anteriormente.
Do ponto de vista de evolução histórica, ha-
via uma maior necessidade de intervenção do 
estado nas separações e nos divórcios, por-
que se acreditava que, o prazo entre a separa-
ção e o divórcio, servia, especialmente, para 
que os casais repensassem a respeito, porém, 
com o tempo descobriu-se que raramente os 
casais optavam em retomar o matrimônio, e 
essa emenda é positiva por isso, porque não 
tem mais sentido manter estas duas etapas.
Há também uma discussão, no sentido de 

que a criação de duas etapas para o casal se se-
parar foi instituída para agradar, sobretudo, a 
igreja, que era contra a lei na época. 
A diferença agora é que em vez de discutir al-
gumas questões na separação, isso será trans-
ferido direto para o divórcio, acredito que a 
questão da culpa continua existindo e não vejo 
prejuízo para os casais com esta nova medida, 
porque certamente quem procura o Judiciário 
ou os Cartórios para fazer o pedido de divór-
cio, deve antes de tudo,  cercar-se de certeza, já 
ter em mente o que realmente deseja.
O divórcio pode ser postulado em juízo, ou 
ainda extrajudicialmente através dos cartórios, 
e todos os cartórios do país estão aptos ao pro-
cedimento desde (14/7), data da publicação do 
texto. Para pedir o divórcio, basta o advogado 
representante do casal se dirigir a qualquer ta-
belionato de notas com a certidão de casamen-
to, o RG e o CPF. Em alguns locais, o processo 
é concluído em algumas horas. O preço varia 
de estado para estado. Em São Paulo, quando 
não houver partilha, o valor é de R$ 252,11. Se 
tiver partilha, o valor mínimo é de R$ 252,11 e 
o máximo de R$ 26.893,40.
Para os casais com filhos menores, não há 
como pedir o divórcio em Cartório, havendo 
ainda a necessidade de postulá-lo judicialmen-
te, especialmente porque nestes casos, há inte-
resses dos menores a serem tutelados, discus-
são sobre guarda e até alimentos.

Como era e como fica

ANTES – O Divórcio só podia sair após 1 ano 
da separação registrada em cartório ou 2 anos 
depois da separação de fato (vivência em resi-
dências diferentes).

AGORA  - O Divórcio passa a ser imediato, 
assim que o casal optar pelo fim do casamento.

Quem solicitar o divórcio poderá entrar com 
um novo pedido de casamento após registrar 
a sentença emitida pelo cartório ou pela Justiça 
na certidão de casamento, sem precisar obser-
var qualquer prazo.

A nova lei deve beneficiar cerca de 153 mil 
pessoas que se divorciam por ano no Brasil, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) para 2008, quando 
o número de divórcio bateu recorde no país.
Outra questão importante a ser levantada é 
a de que, as regras antes vigentes,  permi-
tiam fraudes, pois qualquer pessoa poderia  
dizer ao juiz que um casal estava separado 
há mais de dois anos, para obter o divórcio, 
fato que ocorria com muita frequência, sen-
do bastante louvável que a Emenda acaba 
com essa hipocrisia.
A simplificação do divórcio representa tam-
bém economia para o casal, já que terão de 
pagar honorários advocatícios e custas pro-
cessuais apenas uma vez, e não mais duas, 
como ocorria nos casos de separação judicial 
e posterior pedido de conversão em divórcio. 
Traz economia também para o Estado, pois 
muitos gozam dos benefícios da Gratuidade 
da Justiça, sendo as custas e honorários advo-
catícios bancados pelo Estado.

Religiosos criticam

Durante a tramitação da PEC (Projeto de 
Emenda Constitucional) do Divórcio na Câ-
mara, a proposta recebeu diversas críticas, 
principalmente de parlamentares religiosos, 
que alegavam que a medida incentivaria o 
divórcio e banalizaria o casamento, além das 
críticas da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).
Na verdade a mudança vai facilitar o divórcio 
apenas quando ele tiver de ocorrer, todos os 
operadores do direito tem consciência de que 
o casamento é uma instituição importante, 
mas tem de ocorrer com base no amor e no 
respeito, e quando não há mais como manter 
esta convivência de forma harmoniosa, infe-
lizmente o divórcio é o melhor remédio.

Departamento Jurídico SindServ
Andréia M. Dourado
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Tecnologia

Seu Computador
Dicas para melhorar o desempenho de seu micro
por Juliana Oliveira

Todos desejam que seu micro trabalhe 
rapidamente desempenhando bem di-
versos programas ao mesmo tempo.
Sabemos, no entanto, que alguns obs-
táculos “escondidos” dentro da má-
quina podem travar ou retardar o fun-
cionamento do computador e pior, 
geralmente a lentidão causada por estes 
obstáculos, aparecem no momento em 
que mais precisamos de agilidade! 
Para que você melhore o desempenho 
de seu micro e possa executar inúmeras 
atividades simultaneamente, passarei 
neste artigo a primeira dica para au-
mentar a performance do seu compu-
tador.  Mãos ao mouse!

1ª Dica –   LIMPEZA DE DISCO
Com uma boa limpeza no HD (disco rí-
gido) é possível ter uma navegação mais 
rápida, injetar gás nos downloads e ga-
nhar tempo em compartilhamento de 
arquivos.  A limpeza de disco ajuda a li-
berar espaço na unidade de disco rígido, 
pois pesquisa a unidade e exibe os arqui-
vos temporários, os arquivos em cachê 
de Internet e os arquivos de programa 
desnecessários que podem ser excluídos 
com segurança. É possível fazer com que 
a limpeza de disco exclua alguns ou todos 
esses arquivos. Para limpar o disco rígido 
siga os passos abaixo:
1.  Clique em Iniciar;
2. Aponte para Todos os Programas
3. Aponte para Acessórios,

4. Ferramentas do sistema; 
5. Clique em Limpeza de disco.
6. A caixa de diálogo Selecionar Unida-
de aparecerá na tela. Escolha a unidade 
a ser limpa e clique em OK;
7.  A limpeza de disco calculará o espa-
ço que será liberado no disco;
8.  Na caixa de diálogo Limpeza de dis-
co, escolha os arquivos e clique em ok;
9. Aparecerá uma informação de con-
firmação. Basta clicar em Sim;
10. Aguarde até o término do processo 
de limpeza de disco.

2ª Dica - DESFRAGMENTAÇÃO
Organize o seu HD para que fique mais 
rápido. (Aguarde até a próxima edição)

RevistaDoServidor41b.indd   18 23/10/2010   11:00:57



Sindserv 2010 19

Capital

Imóveis
Aumenta procura por Consórcios de Imóveis

A expansão do mercado imobiliário 
ocorre em todas as frentes. Mesmo com 
as facilidades de crédito na rede bancária 
para aquisição da casa própria e do im-
pulso do programa Minha Casa, Minha 
Vida, do governo federal, a procura por 
consórcios de imóveis também cresceu 
no primeiro semestre deste ano, embo-
ra de maneira mais modesta, de acordo 
com balanço divulgado hoje (10) pela 
Associação Brasileira de Administrado-
ras de Consórcios (Abac).
Os consórcios de imóveis contavam 562 
mil participantes, no final de junho, o que 
representa crescimento de 8,7% em rela-
ção ao mesmo período de 2009. Isso por-
que mais 110,2 mil cotistas se integraram 
ao sistema entre janeiro e junho, com 
aumento de 12,2% na procura pelo so-
nho de ser contemplado com a moradia. 
Sonho que se concretizou para 33,1 mil 
pessoas no primeiro semestre deste ano, 
enquanto no mesmo período de 2009 fo-
ram contemplados 31,1 mil cotistas.
O aumento do número de contemplados 
foi de 6,4%, comparados os dois perío-
dos. Isso representou, porém, acréscimo 

de 11,1% em volume de recursos empre-
gados. No primeiro semestre deste ano, os 
consórcios de imóveis desembolsaram R$ 
3,093 bilhões com prêmios, o que dá uma 
média de R$ 93,446 mil por cada, ao passo 
que no mesmo período de 2009 os gastos 
foram de R$ 2,783 bilhões, ou valor médio 
de R$ 89,479 mil por cota.
De acordo com o presidente executivo da 
Abac, Paulo Roberto Rossi, muitos fatores 
contribuem para a expansão do setor de 
consórcios, como a inexistência de juros, 
a flexibilização do uso do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) no 
consórcio de imóveis, a maior presença 
das classes sociais C e D, o planejamen-
to do consumidor e seu questionamento 
sobre a necessidade imediata, ou não, de 
aquisição do bem.
Segundo ele, “a segurança do emprego em 
uma economia aquecida” também contri-
bui para o aumento do interesse por con-
sórcio, que é uma poupança carimbada, 
com objetivo determinado. Rossi acrescen-
tou que antes de fazer a opção, em geral 
o consumidor analisa e compara os custos 
com o propósito de fazer o melhor negó-

cio patrimonial para si ou para a família, 
deixando de lado a compra por impulso.
O balanço da Abac não detalha os núme-
ros pelas cerca de 100 administradoras de 
consórcios espalhadas pelo país. É sabi-
do, porém, com base na última divulga-
ção atualizada pelo Banco Central (BC), 
referente ao mês de abril deste ano, que 
as dez maiores administradoras concen-
tram em torno de 75% de um mercado 
liderado por Bradesco e Caixa, que têm 
participação conjunta de 47% dos con-
sórcios de imóveis.

O número de consumidores que não 
pagaram suas dívidas em julho cresceu 
3,9% na comparação com o mesmo mês 

do ano passado, segundo dados do 
Indicador Serasa Experian de 

Inadimplência 
do Consumidor. 

Em relação a junho deste ano, houve au-
mento de 1,5%. No acumulado do ano, o 
índice registra queda de 1,4%.
De acordo com o levantamento da Sera-
sa Experian, as dificuldades para pagar as 
contas estão ligadas ao endividamento com 
as compras dos dias das Mães e dos Na-
morados e também ao período de vigência 
da redução do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para a compra de auto-
móveis e eletrodomésticos da linha branca 
(fogões, geladeiras, máquinas de lavar e tan-

quinhos), com as promoções e maiores 
prazos maiores para pagamento.
As dívidas com os cartões de crédito, 
com alta de 4,4%, foram os principais fa-
tores que levaram ao aumento da inadim-
plência. Elas contribuíram com 1,4% na 
formação do índice total. As dívidas com 
bancos e títulos protestados contribuí-
ram com 0,1%, cada, os cheques devolvi-
dos por falta de fundos apresentaram um 
pequeno recuo de 0,2%.
Com informações da Agência Brasil

Inadimplência do consumidor aumenta 
3,9% em julho, indica Serasa
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H1N1
OMS decreta fim da pandemia 
de gripe suína, mas mantém alerta
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
decretou no 10 de Agosto o fim do alerta 
de pandemia de influenza A (H1N1) – 
gripe suína. Os especialistas advertiram 
que o mundo entra agora na fase de pós-
pandemia. A mudança de status foi causa-
da por uma série de análises sobre riscos 
de contaminação feitas em vários países. 
A advertência é que o vírus Influenza 
H1N1 assume o comportamento da gri-
pe sazonal e que não foi extinto.
No entanto, o fim do alerta de pandemia 
não deve levar à suspensão das atividades 
de vigilância e combate ao vírus. Experi-
ências anteriores indicam que é esperado 
que o Influenza H1N1 continue a circular 
como um vírus sazonal. Os grupos de ris-
co incluem crianças, mulheres grávidas e 
pessoas com problemas respiratórios ou 

doenças crônicas – como asma e diabetes.
Em entrevista coletiva concedida hoje, a 
diretora-geral da OMS, Margareth Chan, 
alertou que as pandemias têm característi-
cas próprias, como a imprevisibilidade. 
Segundo Chan, a sorte contribuiu com a 
saúde mundial. “Desta vez fomos ajuda-
dos por pura sorte. O vírus não se trans-
formou, durante a pandemia, em uma for-
ma mais letal. A resistência generalizada 
ao oseltamivir [substância antiviral para o 
tratamento da nova gripe] não se desen-
volveu. A vacina demonstrou ser uma boa 
forma de combate ao vírus”, afirma Chan.
De acordo com a diretora-geral, a comu-
nidade internacional contribuiu para evitar 
o agravamento da pandemia. “Graças à 
preparação e apoio da comunidade inter-
nacional, mesmo em países com sistemas 

de saúde frágeis, foi possível detectar os 
casos e comunicá-los prontamente”, afir-
mou. “Se as coisas tivessem corrido mal, 
em qualquer dessas áreas, estaríamos numa 
situação muito diferente hoje.”
Neste período de pós-pandemia, foram 
localizados focos de magnitude diferentes 
que indicam níveis significativos de trans-
missão de H1N1. Há um alerta nos hemis-
férios Sul e Norte em decorrência de surtos 
da gripe supostamente causados pelo vírus 
Influenza H1N1. Também existem duas 
situações observadas, segundo a OMS, na 
Nova Zelândia e Índia. Os especialistas elo-
giaram as ações das autoridades sanitárias 
dos dois países que adotaram medidas de 
vigilância, detecção, além do tratamento rá-
pido e de vacinação recomendada.
Com informações da Agência Brasil
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Coleta Seletiva: Meio Ambiente realiza 
diagnóstico da coleta seletiva em 218 
prédios públicos 
Visando colocar em prática o programa 
“Barueri Sustentável”, técnicos da Secre-
taria de Recursos Naturais e Meio Am-
biente realizaram um diagnóstico sobre 
a situação da coleta seletiva nos prédios 
públicos da Prefeitura. 
Foram avaliados 218 locais, entre eles, 
sedes de secretarias e de órgãos públicos 
vinculados, escolas, unidades de saúde, 

bibliotecas, giná-
sios esporti-

vos, sacolões e terminais rodoviários. 
Em cada prédio, o técnico ambiental avaliou 
ítens como identificação dos cestos coletores 
de lixo, funcionamento do modo “frente e 
verso” nas copiadoras e computadores, sepa-
ração do óleo usado de cozinha, uso racio-
nal de copo descartável pelos funcionários e 
conhecimento dos dias de coleta seletiva no 
prédio, entre outros.
“Um dos objetivos do programa Barueri 
Sustentável é justamente estimular e unifor-
mizar a coleta dentro da administração muni-
cipal, valorizando o trabalho daquelas secre-
tarias e servidores que já estão empenhados 
nesta ação.” afirmou o secretário de Meio 
Ambiente, Antonio Carlos Pasinato.

Barueri Sustentável
Prefeitura oficializa o programa 
“Barueri Sustentável” na administração pública 

Em junho do ano passado o Prefeito 
de Barueri, Rubens Furlan, lançou o 
programa “Barueri Sustentável” com 
o objetivo de implantar critérios de 
sustentabilidade nas Secretarias Mu-
nicipais e demais órgãos vinculados à 
administração municipal. 
O programa foi oficializado pelo 
Decreto nº 6.870, de 29 de junho de 
2010, com a finalidade de estimular o 
funcionalismo público a incorporar os 
aspectos ambientais no seu local de 
trabalho, reduzindo o desperdício no 
consumo de recursos naturais, partici-
pando da coleta seletiva, promovendo 
ações locais de sustentabilidade e esti-
mulando parcerias entre a administra-
ção municipal, a iniciativa privada e a 
sociedade civil organizada.
Coordenado pela Secretaria de Recursos 

Naturais e Meio Ambiente, o programa 
“Barueri Sustentável” estabelece como 
meta para o ano de 2010 a redução de, 
no mínimo, 10% no consumo de água, 
energia elétrica, papel tipo sulfite, copo 
plástico descartável; além da implantação 
da coleta seletiva nos prédios públicos 
que ainda não integram o programa. 

tas propostas, está previsto premiações 
anuais para os melhores desempenhos, 
inclusive individual, com a instituição do 
“Prêmio Parceria Sustentável”, nas se-
guintes categorias: poder público estadual 
ou federal; pessoa física; iniciativa privada 
e ONGs.

Coleta seletiva 
domiciliar
A Prefeitura de Barueri, por intermé-
dio da Secretaria de Recursos Naturais 
e Meio Ambiente, realiza desde 2002 
a coleta seletiva na cidade atendendo 
a 100% das residências do município. 
Todo o material coletado é encami-
nhado para a cooperativa Cooperyara, 
onde é selecionado e prensado, para 
ser vendido com renda revertida para 
os ex-catadores de lixo associados da 
cooperativa. 
Para saber os dias de coleta seletiva em 
seu bairro, acesse o site www.barueri.
sp.gov.br, ou ligue 4199-1500.

Comissões de implantação
As Secretarias e demais órgãos estão cons-
tituindo comissões de até 5 integrantes, 
formadas por funcionários de suas respec-
tivas instituições, nomeados pelo titular de 
cada órgão, que ficarão encarregados de 
implantar as ações necessárias em seus 
ambientes de trabalho. Cada comissão terá 
um interlocutor, que será responsável pelo 
contato com a Sema.  
Como estímulo ao cumprimento das me-
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Índice Social
Novo índice social da ONU avalia percepção
pessoal sobre saúde, educação e trabalho

Ao lançar mais um indicador social, o 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud) confirmou ca-
racterísticas já constatadas da sociedade 
brasileira em outras avaliações: as pes-
soas mais pobres e menos escolarizadas 
são menos bem atendidas nos hospitais 
e postos de saúde, têm as expectativas 
mais baixas quanto à educação e experi-
mentam as piores vivências no trabalho.
O indicador é o Índice de Valores Hu-
manos (IVH), que mede a percepção 
das pessoas sobre saúde, educação e 
trabalho e tenta dar uma dimensão mais 
“subjetiva” às avaliações que o Pnud já 
faz com o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). O IDH é calculado 
com base em dados objetivos como a 
mortalidade infantil, alfabetização e 
renda, conforme explicou o economista 

Flávio Comim, coordenador do Relatório 
de Desenvolvimento Humano do Pnud.
Segundo o programa da ONU, o IVH 
do Brasil é de 0,59. A escala varia de 0 a 
1 e quanto mais próximo de 1 melhor a 
avaliação. O índice foi calculado a partir 
de uma pesquisa de opinião feita pelo 
Instituto Paulo Montenegro (ligado ao 
Ibope) com 2 mil pessoas, em 148 cida-
des de 23 estados e no Distrito Federal. 
Na Região Norte, o IVH é de 0,5; no 
Nordeste, 0,56; no Centro-Oeste, 0,58; 
no Sudeste e no Sul, 0,62.
O IVH também varia segundo a faixa de 
rendimentos individuais: é de 0,55 para 
quem recebe até um salário mínimo (R$ 
510) e 0,71 para quem recebe de R$ 5.100 
e R$ 10.200 (10 a 20 salários mínimos).
O índice também foi calculado, separada-
mente, em cada dimensão analisada. No 

IVH Saúde – feito com base nas opini-
ões sobre tempo de espera para o aten-
dimento médico-hospitalar, linguagem 
utilizada e interesse da equipe médica – 
o índice nacional cai para 0,45. Na Re-
gião Norte, o IVH Saúde chega a 0,31. 
Quanto à faixa de renda, quem recebe 
até um salário mínimo tem as piores vi-
vências: o índice é de 0,39. 

Número de pessoas submetidas à radiação médica 
cresceu 40% em dez anos, alerta ONU

Nos últimos dez anos, houve um au-
mento de 40% na quantidade de pessoas 
expostas à radiação médica. As infor-
mações são da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Um relatório específico 

sobre o tema concluiu que, em geral, as 
pessoas foram submetidas a tratamentos 
de radiação em decorrência de tomografia 
computadorizada, seguida de raios X de 
diagnóstico e medicina nuclear.
Os especialistas advertem que o aumento 
gradual de pessoas submetidas à radiação 
pode causar consequências que ainda não 
foram completamente identificadas, por 
isso o ideal é evitar a exposição. “Em mui-
tos países a exposição a fontes naturais 
[indicada para casos específicos] foi subs-
tituída pela [exposição] a radiações médi-
cas”, alerta o relatório.
Pelo relatório, são considerados proce-
dimentos com fontes naturais inalar gás 
radônio, submeter o paciente a raios cós-
micos e ingerir alimentos e água que con-
tenham elementos radioativos. 
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Turismo
Empresas investem para atender 
turistas da classe C e D

Viajar vai ficar mais fácil e mais barato. 
No último dia 12 a Caixa Econômica 
Federal assinou convênio com a Carre-
four Turismo para que clientes da rede 
de supermercados tenham acesso a uma 
linha especial de crédito para compra de 
passagem ou pacotes. O acordo é mais 
um que o banco fecha com empresas do 
ramo turístico com o objetivo de atrair 
pessoas das classes C e D.
Companhias aéreas e empresas do vare-
jo também têm firmado parcerias para a 
venda de passagens aéreas em pontos de 
comércio popular. No dia 9 de agosto, 
a companhia Azul começou a vender 
passagens em 32 lojas de três redes de 
supermercados no estado de São Paulo. 
Um dia antes, a TAM deu inicio a um 

plano de varejo, que inclui a venda de pas-
sagens em lojas das Casas Bahia. Tudo 
isso visando a um mercado que tende a 
crescer muito nos próximos anos.
De acordo com um levantamento do 
instituto de pesquisas Data Popular, 10,7 
milhões de brasileiros devem fazer sua 
primeira viagem aérea nos próximos 12 
meses. Deste total, 8,7 milhões, ou seja, 
82% são cidadãos das classes C e D, com 
renda entre dois e 15 salários mínimos.
Esses cidadãos, informa a pesquisa, repre-
sentam 67% de todas as 26,4 milhões de 
pessoas que farão pelo menos uma via-
gem aérea até 2011. Representam também 
um mercado potencial de R$ 11 bilhões 
de reais que grandes empresas de turismo 
pretendem alcançar.
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Vamos falar 
de Amor? 

Há várias formas de amar e vários signi-
ficados para o amor. Podemos nos refe-
rir ao amor como sendo uma força vital 
do ser humano. Uma força emocional 
presente em cada um de nós, com ca-
racterística unificadora, harmonizadora 
e motivadora, tendendo para a vida e 
o prazer.  Mas também podemos dizer 
que é um sentimento. Neste caso, um 
sentimento de reciprocidade capaz de 
dar início e alargar as relações de afeti-
vidade entre duas ou mais pessoas. Está 
intimamente ligado ao desejo e a satisfa-
ção. O conceito mais popular de amor 
envolve, de modo geral, a formação de 
um vínculo emocional com alguém, ou 
com algum objeto que seja capaz de re-
ceber este comportamento amoroso e 
enviar os estímulos sensoriais e psicoló-
gicos necessários para a sua manutenção. 
Pode acontecer entre pessoas e animais, 
por exemplo. Quem tem um animal de 
estimação refere-se a ele dizendo que o 
ama, que o quer muito bem. Afinal, amar 
também tem o sentido de gostar muito.
A primeira sensação de amor é vivida na 
relação do bebê com a mãe. Segundo al-
guns autores importantes da psicologia, 
os sentimentos de amor e gratidão sur-
gem direta e espontaneamente no bebê 
como reação ao cuidado dispensado pela 
mãe. O bebê experimenta uma sensação 
boa, gostosa, de completude, de harmo-
nia, de satisfação. A mãe vai se tornando 
importante para ele, oferece alimento, 
cuidado, proteção, segurança. E ele vai 
ficando feliz quando a vê, quando a tem 
por perto, os sentimentos de gratidão, de 
ternura vão se despertando e vai haven-

do o fortalecimento do amor, o fortaleci-
mento do vínculo entre os dois.
Estas primeiras sensações vão relacio-
nando o amor ao estado de harmonia e 
satisfação, não apenas de si próprio, mas 
também do outro. É inerente ao amor, a 
preocupação com o ser amado, ou seja, 
um anseio de fazer feliz, um sentimento 
de responsabilidade, de consideração ao 
bem estar do outro, a capacidade de se co-
locar no lugar do outro, de identificar-se 
com ele. Esta capacidade de identificação 
é um elemento fundamental no amor e 
em todos os relacionamentos humanos e 
depende muito do desenvolvimento emo-
cional do indivíduo. Amar não é só dese-
jar, não é apenas querer para si. Implica 
em profunda afinidade, numa capacidade 
de compartilhar tanto o prazer quanto o 
sofrimento. Um adulto saudável quer re-
ceber coisas boas, deseja que alguém sa-
tisfaça suas necessidades, mas também 
se sente satisfeito ao poder proporcionar 
prazer, ao oferecer ao outro algo de bom, 
que lhe faça bem.
Um relacionamento adulto bem sucedido 
está relacionado ao que este adulto viveu 
na infância. A qualidade dos relacionamen-
tos que teve vai influenciar no desenvolvi-
mento da sua faculdade de amar. Notem 
que, por enquanto, estou falando apenas do 
lado bom e não dos problemas, das dificul-
dades e dos sentimentos ruins que também 
estão relacionados ao amor, como o ciúme, 
a inveja, a possessividade, o ressentimen-
to, o ódio. Estou falando da pessoa que 
desenvolveu bem sua capacidade de dar e 
receber emocionalmente, que amadureceu 
nesse sentido. Deixo para próxima ocasião 

a abordagem do imaturo, daquela pessoa 
que carrega consigo uma série de confli-
tos que interferem na sua capacidade de 
amar, interferem principalmente no rela-
cionamento consigo mesmo. Um bom re-
lacionamento consigo próprio é condição 
fundamental para um bom relacionamen-
to com os outros e como fazer para ficar 
em paz comigo mesmo? Falarei sobre isso 
depois, aguarde.
Vale lembrar ainda que as experiências 
vividas na infância influenciam nossos 
relacionamentos na vida adulta, seja de 
amor ou amizade, mas não o determi-
nam completamente. Afinal, as relações 
são influenciadas também por outros 
elementos, como por exemplo, a per-
sonalidade das pessoas envolvidas, a 
reação destas pessoas às nossas necessi-
dades emocionais, o interesse prático da 
vida cotidiana, etc.
Outra coisa que gostaria de ressaltar aqui: 
ouvimos muitas referencias a expressão 
amor platônico querendo dizer um amor 
ideal, alheio a interesses ou gozos ou um 
amor impossível de se realizar, perfeito, 
ideal, puro, casto. Na verdade, trata-se de 
uma interpretação equivocada da filoso-
fia de Platão, do seu conceito de amor. 
Para Platão o amor é falta, o amante bus-
ca no amado a Idéia ( a verdade essen-
cial) que não possui e desta forma, supre 
a falta, se torna pleno, de modo dialético, 
recíproco, encontra aquilo que lhe falta. 
Este é o sentido do amor para Platão 
que acabou, de forma enviesada, dando 
origem a esta expressão amor platônico.   
Marilde Batista Novelli
Psicóloga e escritora
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Estrias
Predisposição genética, aumento de peso
e gravidez são as principais causas

Estrias são cicatrizes que aparecem de-
vido à tensão provocada quando a pele 
é esticada. São lesões longas, como bar-
ras ou com a forma de fuso, que podem 
ir de um a vários centímetros de com-
primento. Normalmente surgem várias 
ao mesmo tempo, com forma simétri-
ca e seguindo as linhas de distensão. A 
princípio aparecem um pouco salientes, 
de cor vermelha ou violeta. Depois, a 
pele fica mais delgada, flácida, lisa e bri-
lhante, de cor branca.
Durante a gravidez alguns hormônios e 
o crescimento rápido da barriga e seios 
contribuem para o seu aparecimento. O 
excesso de peso é outro fator agravante 
tanto em gestantes quanto em pessoas 
que não estão em dia com a balança, in-
cluindo homens e até mesmo crianças.
Alguns exercícios físicos como o alon-
gamento também podem provocá-las se 
não houver uma orientação profissional 
adequada, principalmente em iniciantes 
e pessoas que tínham uma vida seden-
tária e de uma hora para outra querem 
recuperar o tempo perdido exagerando 
nas atividades físicas.
Apesar de não ser possível prever quem 
vai ou não desenvolver estrias, a predis-

posição genética influencia muito.
De qualquer modo, o cuidado com a pele 
é fundamental, pois se ela estiver resse-
cada, as fibras que se encontram na epi-
derme rompem-se com maior facilidade, 
ocasionando as desagradáveis estrias. 
Manter a pele hidratada faz com que ela 
suporte melhor o estiramento.

Como Evitar?

Como Tratar?

1. Use regularmente um creme nutriti-
vo, emoliente e hidratante com vitamina 
A, óleo de amêndoas, e outros compos-
tos especiais para melhorar a resistência 
cutânea diariamente;
2. Durante a gravidez use um creme pre-
ventivo para estrias pelo menos duas ou 
três vezes ao dia;
3. Vista roupas internas e cintas que, sem 
apertar, apoiem a barriga e os seios, ali-
viando a tensão;
4. Use sutiãs com alças largas que oferem 
melhor sustentação no dia-a-dia; 
5. Evite a cintura baixa, inclusive nas rou-
pas íntimas;
6. Pratique exercícios com orientação 
profissional e use roupas adequadas 
como os Tops que proporcionam maior 
sustentação; 

As estrias são lesões irreversíveis e não 
existe um tratamento que faça a pele 
voltar ao que era antes. Os tratamentos 
visam melhorar o aspecto das lesões. 
Para isso várias técnicas podem ser em-
pregadas, como o tratamento com áci-
dos, peelings, subcisão, dermoabrasão, 
intradermoterapia, entre outras dispo-
níveis no mercado. 

7. Beba bastante água e coma frutas, 
isso contribui para que a pele tenha 
maior elasticidade e evite frituras, muito 
sal, gorduras trans e doces;
8. Evite o ganho excessivo de peso na 
gravidez. É recomendável aumentar 
cerca de 10kg na gestação de um bebê;
9. Tome banhos rápidos com água mor-
na e sabonete neutro.
10. Evitar o salto alto (isso ajuda a evi-
tar varises também);
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Entretenimento

Mês das Crianças
Escolha programas apropriados para a idade das crianças

De 0 a 4 anos 
Nessa idade, o que mais vale é a inte-
ração entre os pais e os filhos. Inventar 
programas mirabolantes pode trazer 
menos diversão que um dia de brin-
cadeiras em casa. Atividades simples 
como construir uma pipa ou brincar 
com massa de modelar normalmente 
agradam muito. 
Sempre que for ao cinema e ao teatro, 
procure musicais infantis ou desenhos 
que não sejam muito longos. Mas o me-
lhor é optar por um programa fortaleça 
os laços familiares.
Às vezes, é mais importante para a 
criança passar um tempo desenhando, 
assistindo televisão, brincando com bo-
necos ou esconde-esconde com os pais 
do que ir ao teatro. 

De 4 a 8 anos
Para crianças mais calmas, programas 
como ir teatro, cinema, museu ou a uma 

Nos Cinemas

Poeta do Povo

12 de Outubro 
Dia da Criança
Por: José Aparecido

Seja bem vinda criança
E queira se ingressar
Nesse seu novo ambiente
Que você vai conquistar
Não esqueçaque a vida
É muito bela e colorida
Que vale a pena estudar

Você um dia criança
Vai crescer, e ser popular
Igual a muitos garotos e garotas
Que conseguiram alcançar
Com vontade e dedicação
Caneta, e papel na mão
Mais tiveram que estudar

Aceite o premio que a vida
Sempre procura a honrar
Escale vários bons trajetos
E daí, prossiga a caminhar
Que um deles, seja a cultura
Que é dado a quem procura
Que sem dúvida, é estudar

Criança esperta, você
Não perde por esperar
Siga em frente, e boa sorte
E nunca desista de lutar
Com o seu empenho e amor
Seja você mais um vencedor
Mais, não deixe de estudar

Parabéns pelo seu dia
A você criança exemplar
Que nessa sua trajetória
Deus possa te abençoar
Menina ou menino destemido
Do Poeta do Povo, Aparecido
Que sempre amou estudar

A Lenda dos 
Guardiões

Meu Malvado 
Favorito

feira de ciências normalmente são mais 
legais. Já para crianças mais agitadas, es-
ses programas podem não ser tão diver-
tidos, e muitas vezes são até cansativos.  
Crianças com esse perfil se divertem mais 
com atividades físicas, como caminhadas 
e piqueniques em áreas verdes, jogos de 
tabuleiro, esportes coletivos, visitas a par-
ques temáticos e participações em ginca-
nas com outras crianças. 

De 8 a 12 anos
Pais com filhos entre oito e 12 anos de-
vem começar a pedir mais a opinião das 
crianças para escolher os programas do 
feriado e finais de semana. Ir ao cine-
ma continua sendo uma boa opção, mas 
agora quem deve escolher os filmes é a 
criança. O mesmo vale para o teatro ou 
na hora de alugar um filme. Quando a 
criança vê que tem voz ativa na relação 
com os pais, ela passa a gostar mais do 
tempo gasto em família.

De 12 anos em diante
Fazer caminhadas, assistir a um jogo, ir 
ao cinema ver um filme mais sério e até 
jogar vídeo-game são boas alternativas. 
Esses programas podem ser um meio de 
conversar mais com os filhos. Saindo e 
conversando com os pais com frequên-
cia, os adolescentes não vão achar es-
tranho falar com os pais sobre assuntos 
delicados, como escola, namoro e círculo 
de amigos com os pais nessas saídas. Elas 
reforçam os vínculos entre pais e filhos.
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Mestre-Cuca
Mestre-Cuca

Brigadeirão
Receita de Bruna Batista Macedo
Acessora de Chefia da 
Emef Armando Cavazza

Ingredientes

Modo de Preparo

Dicas

Participe do Mestre-Cuca!

1 colher de sopa de manteiga
3 ovos
200g de leite creme de leite
2 latas de leite condensado
10 colheres de sopa de chocolate em pó
Chocolate granulado para decorar

Colocar no liquidificador os 
ovos, o creme de leite, o leite 

1) Algumas pessoas costumam fazer o 
Brigadeirão substituindo o creme de lei-
te por leite integral. Mas, de acordo com 
Bruna, o creme de leite é que deixa o 
doce com uma textura lisa;
2) Assar em banho-maria faz com que o 
doce não grude no fundo da forma;
3) Dependendo do seu forno, o Briga-
deirão pode levar mais ou menos tempo 
para ficar pronto. Para verificar, abra o 
forno e espete o Brigadeirão com um 
garfo e não pode sair muito “sujo”.

Se você tem uma receita e gostaria de 
compartilhar com os leitores da Revis-
ta do Servidor, entre em contato com o 
Sindicato através do Tel.: 4163-4050.

Bruna e sua filha 
Ana Clara de 2 aninhos

condensado, o chocolate em 
pó e a manteiga;

Bater tudo até formar uma 
mistura homogênea;

Untar uma forma média 
redonda com margarina;

Polvilhar chocolate em pó; Colocar água em uma forma 
grande para assar o doce em 
banho-maria;

Despejar a mistura na forma 
untada; Levar ao forno pré-

aquecido por cerca de 50min.;
Retire do forno e deixe esfriar;

Levar à geladeira por 2h; 
Desenformar e decorar com o 
chocolate granulado.
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Bêbado

O bêbado, no ponto do ônibus, olha pra uma 
mulher e diz:
-Você é feia, hein?
A mulher não diz nada. E o bêbado insiste:
-Nossa, mas você é feia demais!
A mulher finge que não ouve. E o bêbado 
torna a dizer:
- Mas você é muito feia mesmo!
A mulher não se agüenta e diz:
-E você é um bêbado!
-É, mas amanhã eu melhoro...

Briga de casal 

- Eu vou para a casa da minha mãe! 
Ameaça a mulher.
- Pode ir! 
Rebate o marido.
- Ah é? Eu volto com ela! 
Declara triunfante. 

Nos Trilhos

Dois bêbados andam sobre os trilhos 
de trêm. Um resmunga para o outro:
- Essa escada não acaba nunca!
- Isso não e nada! O Pior mesmo é 
esse corrimão baixo!

Corrida de Taxi

No Terminal Rodoviário, um passageiro 
pergunta ao taxista:
- Quanto é a corrida até o Hotel Novo 
Mundo?
- São 50 reais.
- E a bagagem?
- A bagagem eu levo de graça!
- Legal! Então você pode levar as malas que 
eu vou a pé!
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Nossos Parceiros
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