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EDITORIAL
É com alegria que anunciamos mais avanços para a nossa categoria.
O “Destaque” da Revista Do Servidor neste mês, sem dúvida é o 
aumento salarial (8%), aprovado pela Câmara Municipal, para toda a 
nossa base e também o aumento (21,95%) do salário mínimo dos ser-
vidores da prefeitura. Ou seja, a partir de janeiro de 2011, nenhum 
funcionário municipal receberá menos de R$ 1.000,00 ao mês.
É claro que ainda podemos avançar mais em nossas conquistas, e esta-
mos trabalhando e organizando todos os servidores, garantindo assim, 
nossa coesão nas reivindicações.
Temos ainda uma história de vida, luta e vitória em nosso “Prata da 
Casa” do mês. Trazemos uma matéria sobre a “superbactéria”, bastante 
esclarecedora e que vai chamar sua atenção.
Veja os nossos Parceiros e fique atualizado sobre os serviços que são 
prestados para os sócios Sindserv.
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Sindicalismo
A História do Sindicalismo no Brasil

“Que ninguém mais ouse 
duvidar da capacidade de luta 
da classe trabalhadora” - Lula
A indústria brasileira se desenvolveu 
tardiamente em relação às grandes po-
tências capitalistas. Na passagem dos sé-
culos 19 e 20, a economia brasileira era 
ainda predominantemente agrícola.
No início do século 20, jornadas de 14 
ou 16 horas diárias ainda eram comuns. 
Assim como a exploração da força de 
trabalho de mulheres e crianças. Os sa-
lários pagos eram extremamente baixos, 
havendo reduções salariais como forma 
de punição e castigo. Todos eram explo-
rados sem qualquer direito ou proteção 
legal. A primeira greve no Brasil foi a 
dos tipógrafos do Rio de Janeiro, em 
1858, contra as injustiças patronais e por 
melhores salários.
Os imigrantes, enganados com promes-
sas nunca cumpridas, trouxeram experi-
ências de luta muito mais avançadas do 
que as que haviam no Brasil, e é a partir 
deles que se organizou o anarquismo, 
que foi a posição hegemônica mo movi-
mento operário brasileiro no período de 
nascimento e consolidação da indústria.
Existiam outras posições de menor in-
fluência política entre a classe, como a 
dos socialistas, que fundaram o primeiro 
partido operário no país em 1890, e que, 
mais tarde, adotaram as teses da 2ª Inter-
nacional, especialmente, a comemoração 
do 1º de Maio como data internacional 
da classe trabalhadora.
Em abril de 1906, realizou-se no Rio de 
Janeiro, o 1º Congresso Operário Brasi-
leiro, com a presença de vários sindicatos, 
federações, ligas e uniões operárias, prin-
cipalmente do Rio e São Paulo. Nascia a 
Confederação Operária Brasileira (COB), 
a primeira entidade operária nacional.
Mas a reação patronal e do governo não 

demorou. Em 1907, foram expulsos do 
país 132 sindicalistas. A crise de produção 
gerada pela 1ª Guerra Mundial e a queda 
vertiginosa dos salários dos operários, ca-
racterizou-se por uma irresistível onda de 
greves entre 1917 e 1920. A greve de 1917 
paralisou São Paulo e chegou a envolver 
45 mil pessoas. O governo convocou as 
tropas do interior e 7 mil milicianos ocu-
param a cidade. O ministro da Marinha en-
viou dois navios de guerra para o porto de 
Santos. A repressão era total sobre os tra-
balhadores. Num dos choques com a po-
lícia, foi assassinado o operário sapateiro 
Antonio Martinez. Mais de 10 mil pessoas 
acompanharam o enterro. Em 1919, Cons-
tantino Castelani, um dos líderes da União 
Operária, foi morto por policiais quando 
discursava em frente a uma fábrica.
As limitações do ideário anarquista, entre-
tanto, permitiram o isolamento do movi-
mento, tornando-se presa fácil do Estado 
e de sua força policial repressora. A revo-
lução soviética, em 1917, apontava para a 
formação de um partido 
e a redefinição do papel 
do Estado.
Com a “Revolução de 
1930”, liderada por Ge-
túlio Vargas, é iniciado 
um processo de moder-
nização e consolidação 
de um Estado Nacional 
forte e atuante em todas 
as relações fundamen-
tais da sociedade. Var-
gas acabaria atrelando 
a estrutura sindical ao 
Estado, destruindo to-
das as bases sociais e 
políticas em que tinha 
se desenvolvido o mo-
vimento sindical no pe-
ríodo anterior.

A partir da década de 30, o Brasil passou 
a ser um país industrial e a classe ope-
rária ganhou uma importância maior. O 
conflito entre capital e trabalho passou a 
ser tratado como uma questão política. 
Por um lado, criou uma estrutura sindi-
cal corporativista, dependente e atrelada 
ao Estado, inspirada no Fascismo ita-
liano; por outro, criou o Ministério do 
Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Con-
solidação das Leis Trabalhistas (CLT). A 
fundação dos sindicatos oficiais, a cria-
ção do imposto sindical e a política po-
pulista de Getúlio Vargas estimularam o 
surgimento dos pelegos.
A palavra pelego, que originalmente sig-
nifica a manta que se coloca entre o cava-
lo e a sela de montar, passou a ser utiliza-
da para classificar os dirigentes sindicais 
que ficavam amortecendo os choques 
entre os patrões e o cavalo que, no caso, 
era a própria classe trabalhadora.
Categorias e sindicatos combativos, no 
entanto, ainda resistiam. E obtiveram 

RevistaDoServidor42.indd   4 23/11/2010   17:16:38



Sindserv 2010 5

conquistas importantes como a Lei de 
Férias, descanso semanal remunerado, 
jornada de oito horas, regulamentação 
do trabalho da mulher e do menor, en-
tre outros.
Junto com as lutas sindicais cresciam 
também as mobilizações das massas tra-
balhadoras. Em março de 1934, é funda-
da a Aliança Nacional Libertadora, dirigi-
da pelo PCB, já com Luís Carlos Prestes..
Entre 1940 e 1953, a classe trabalhado-
ra dobra seu contingente. Já são 1,5 mi-
lhão de trabalhadores nas indústrias e as 
greves tornam-se freqüentes. Em 1947, 
sob o governo do marechal Dutra, mais 
de 400 sindicatos sofreram interven-
ção. Em 1951, houve quase 200 parali-
sações; em 1952, 300. Em 1953, foram 
800 greves, a maior delas com 300 mil 
trabalhadores de empresas têxteis, meta-
lúrgicos e gráficos. Participação intensa 
do PCB e reivindicações que não eram 
apenas econômicas: liberdade sindical, 
campanha pela criação da Petrobras, em 
defesa das riquezas nacionais e contra a 
aprovação e aplicação do Acordo Militar 
Brasil-EUA.
No campo, os trabalhadores iniciaram 
seu processo de mobilização. Em 1955, 
surge a 1ª Liga Camponesa. Um ano an-
tes, foi criada a União dos Trabalhadores 
Agrícolas do Brasil. Pouco a pouco fo-
ram nascendo os sindicatos rurais.
O golpe militar de 1964 significou a mais 
intensa e profunda repressão política 
que a classe trabalhadora enfrentou na 
história do país. As ocupações militares 
e as intervenções atingiram cerca de 2 
mil entidades sindicais em todo o país. 
Suas direções foram cassadas, presas e 
exiladas. A desarticulação, repressão e 
controle do movimento foram acompa-
nhados de uma nova política de arrocho 
de salários, da lei antigreve nº 4.330 e do 
fim do regime de estabilidade no empre-
go. A ditadura passou a se utilizar de prá-
ticas de tortura, assassinatos e censura, 
acabando com a liberdade de expressão, 
organização e manifestação política.
Na década de 70, principalmente, co-
meça a surgir um novo sindicalismo, 
que retomou as comissões de fábrica e 
propôs um modelo de sindicato livre da 
estrutura sindical atrelada. Este fenôme-
no aparece com maior nitidez no ABCD 
paulista (cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do 

Sul e Diadema).
Surge, também, a mais expressiva lideran-
ça sindical brasileira de todos os tempos: 
Luiz Inácio da Silva, o Lula, que em 1969 
participa pela primeira vez da diretoria de 
um sindicato, como suplente.
No dia 12 de maio de 1978, os trabalha-
dores da Saab-Scania do Brasil, em São 
Bernardo do Campo (SP), entraram na fá-
brica, bateram o cartão de ponto, vestiram 
seus macacões, foram para os seus locais 
de trabalho diante das máquinas, mas não 
as ligaram: cruzaram os braços. No mo-
mento, eles não poderiam imaginar que 
com aquele gesto, aparentemente simples, 
estavam abrindo o caminho de uma nova 
proposta sindical para o Brasil. A greve de-
safiou o regime militar e iniciou uma luta 
política que se estendeu por todo o país. 
No contexto das mobilizações populares 
que se seguiram, surgiram manifestações 
em defesa das liberdades democráticas e 

contra a ditadura militar, entre elas, a luta 
pela anistia e pelas Diretas Já.
Em 1980, sindicalistas, intelectuais e 
representantes do movimento popular 
fundam o Partido dos Trabalhadores, 
com a proposta de estabelecer um go-
verno que represente os anseios da clas-
se trabalhadora.
Nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 1984, 
é realizado em São Bernardo, o 1º Con-
gresso Nacional da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) com a participação 
de 5.260 delegados eleitos em assem-
bléias, de todos os estados do país, repre-
sentando 937 entidades sindicais. Foram 
lançados os princípios de uma nova pro-
posta sindical, que vem mudando o país 
e que culminou com a eleição de Luiz 
Inácio Lula da Silva para a presidência do 
Brasil, em 27 de outubro de 2002.
Fonte: www.sintrafesc.org.br

RevistaDoServidor42.indd   5 23/11/2010   17:16:44



Sindserv 20106

Alô Câmara
Alô Câmara

Os suplentes assumiram as vagas deixa-
das pelos vereadores Luizinho e Gatti, 
que se afastaram do cargo para assumir 
secretarias municipais a convite do pre-
feito Rubens Furlan
Os suplentes Marco Antonio de Oli-
veira (PSB) - o popular Bidu - Nilton 
Humberto Melão (PR) e Dr. Marcos de 
Castro Schuler (PSB) tomaram posse na 
terça-feira, 9, na Câmara Municipal de 
Barueri. No entanto, apenas Nilton Me-
lão e Dr. Marcos Schuler assumiram as 
cadeiras deixadas pelos vereadores Luiz 
Carlos de Souza (PSB) e Eduardo Gatti 
(PSB) que, a convite do prefeito Rubens 
Furlan (PMDB), se afastaram do cargo 
para dirigir secretarias municipais. 
O primeiro suplente de vereador, Bidu, 
assumiu o seu cargo na Câmara Munici-
pal durante a sessão ordinária, no entan-
to, entrou com pedido de licença porque 

também foi convidado pelo prefeito de 
Barueri para dirigir a pasta de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente. 
“Aproveito esta minha rápida passagem 
pela Câmara para dizer que realizei gran-
des projetos para Barueri e pelo meio am-
biente e, hoje, esse trabalho foi reconheci-
do com o carinho de todos os vereadores 
e com o convite de Furlan”, disse.  
Nas eleições de 5 de outubro de 2008, 
Bidu conquistou 1.963 votos, garantindo-
lhe a vaga de primeiro suplente de verea-
dor. Já Nilton Melão obteve 1.480 votos, 
conquistando a segunda suplência. Dr. 
Marcos Schuler, com os seus 1.286 votos 
na mesma eleição, obteve a posição de ter-
ceiro suplente. 

Discurso dos empossados
O primeiro vereador a discursar após a ce-
rimônia de posse foi Nilton Melão, que fa-
lou sobre a sua felicidade em poder voltar 
a ocupar uma cadeira no Legislativo barue-
riense. “Este é um momento especial, por-
que sempre tive respeito por esta Casa e 
por seus vereadores”. E ainda afirmou que 
desenvolverá “grandes projetos e lutará 
pelo povo ao lado dos colegas parlamenta-
res”.  Melão foi eleito pela primeira vez em 
1989, e reeleito nas três eleições seguintes 
(1993-1996, 1997-2000, 2001-2004). 
Uma sessão extraordinária foi convoca-
da para que Dr. Marcos Schuler pudesse 
ser devidamente empossado – sucedendo 
Bidu. Na tribuna, o novo vereador alertou 
que atuará na carreira pública de acordo 
com os princípios que adota há 35 anos, 
enquanto exerceu o seu cargo de médico: 
“sempre com muita coerência e acima das 
aspirações pessoais”. 
Ainda durante o seu discurso, ele revelou 
que a sua emoção era similar a de um novo 
jogador num time de futebol: muita ansie-

Posse
Nilton Melão e Dr. Marcos Schuler
assumem cadeiras na Câmara de Barueri

dade e perspectiva para se adequar ao 
ritmo da equipe. 
“Estou chegando para aprender como 
trabalha o vereador. Sei que é um apren-
dizado difícil, mas garanto a todos que 
vou fazer todo o esforço necessário para 
que possamos honrar essa oportunidade 
de servir nossos munícipes”, disse. 
Dr. Marcos Schuler lançou sua candida-
tura, pela primeira vez, em 2008. Embo-
ra não tenha sido eleito, esteve atuante 
no governo barueriense à frente da di-
reção dos prontos-socorros do Jardim 
Mutinga e do Jardim Silveira. 

Despedida
Durante a sessão, o vereador Luizinho 
relembrou a conquista da eleição em 
2008 e enfatizou que o seu trabalho e 
empenho, garantidos durante o seu plei-
to, continuarão sendo a base em sua ges-
tão pública. “Deixo aqui a certeza de que 
assumirei uma secretaria municipal com 
a responsabilidade e com o zelo com que 
venho atuando há quase dois anos nesta 
Casa de Leis”, finalizou Luizinho, que 
assumiu a Secretária Indústria, Comércio 
e Trabalho. 
Já Gatti, emocionado, revelou que ser ve-
reador de Barueri era um sonho de jovem 
e que teve a felicidade de realizá-lo durante 
os seis anos em que esteve no Legislativo. 
“Agora, serei mais um integrante da 
tropa executiva de Rubens Furlan e pre-
tendo imprimir ainda mais a sua políti-
ca. Estaremos empenhados em realizar 
com serenidade, modernidade, eficiência 
e racionalidade o nosso trabalho”, ga-
rantiu Gatti, apelando ainda para que se 
lembrem dele como um “vereador que 
amou a sua cidade”. Ele assumiu a Se-
cretaria de Planejamento, Gestão, Trans-
portes e Suprimentos.

Nilton Melão

Dr. Marcos Schuler
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Inclusão
Projeto visa a adaptação de provadores de roupa 
para pessoas com deficiência

De autoria do vereador Dr. Antonio, o 
projeto prevê que mudanças como esta 
tornaria as pessoas com deficiências 
mais independentes.
Preocupado em melhorar a vida das pes-
soas com deficiência, o vereador Dr. An-
tonio (PDT) apresentou durante sessão 
a ordinária, 9, projeto de lei que torna 
obrigatória a instalação de provadores de 
roupas adaptados aos portadores de de-
ficiência física no comércio de Barueri.
O projeto tem como objetivo facilitar a 
vida daqueles possuem mobilidade re-
duzida, “É importante que o espaço seja 
decente e seguro, numa demonstração de 
consciência às necessidades de bem-estar 

dessas pessoas” afirmou Dr. Antonio.
Para o vereador, trata-se de um projeto 
de elevado alcance que gera uma despe-
sa mínima para o comerciante, mas que 
confere dignidade sem preço para quem 
precisa. “São inúmeras as dificuldades 
que essas pessoas enfrentam, como para 
se locomover ou colocar-se em pé, então 
podemos imaginar como é difícil para elas 
se trocarem em um espaço reduzido. Por 
isso devemos pensar no bem estar no bem 
estar das mesmas”. Completou
Autor de proposituras que contemplam 
pessoas com deficiências, o vereador Prof. 
Agnério (PT) achou a proposta saudável, 
pois acredita que muitas vezes acaba sen-

do humilhante para os deficientes de-
penderem sempre de outra pessoa para 
realizar suas compras. O vereador Zetti 
Bombeirinho (PSB) também parabeni-
zou o autor da propositura. O projeto 
foi aprovado por unanimidade. 

Dr. Antonio
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Superbactéria
KPC não é mais mortífera que outras superbactérias

O que é a Superbactéria
A bactéria KPC (Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase) é um organismo resis-
tente a diversos tipos de antibióticos, 
incluindo os mais potentes contra as 
infecções. A Superbactéria foi registrada 
pela primeira vez em 2001, nos Estados 
Unidos, e teve o primeiro caso no Brasil 
em 2005.
Em 2010 ela já matou uma pessoa no 
Paraná e 18 no Distrito Federal, e infec-
tou outras 22 em mais quatro estados. 
Os micro-organismos com KPC não 
oferecem riscos à comunidade, a não ser 
que a pessoa esteja hospitalizada com 
um quadro grave de saúde. As vítimas 
preferidas são pessoas gravemente feri-
das, ou que estão internadas em UTIs, 
submetidas a vários procedimentos de 
caráter invasivo.

Histórico
Embora este ano esteja fazendo mais ví-
timas no Brasil, a KPC, pode-se dizer, é 
uma velha conhecida. Foi descrita e iso-
lada pela primeira vez em um hospital da 
Carolina do Norte, nos Estados Unidos, 
em 2001.  O primeiro surto aconteceu em 
agosto de 2003, em Nova York. No total, 
47% dos pacientes afetados morreram. 
De Nova York, a bactéria foi registrada 
em outros sete estados americanos e em 
pouco tempo já estava circulando por 
Israel, China e França. Em 2005, foi re-
gistrado o primeiro caso no Brasil. A esta 
altura, o gene capaz de dar resistência à 
bactéria já havia sido transmitido para ou-
tras bactérias antes inofensivas, como as 
pseudomonas, a Enterobacter e a Esche-
richia coli. Estes tipos de bactérias são tão 
ou mais prevalentes no Brasil e no mundo 

que a própria KPC. E matam mais, tam-
bém. Ou seja, a KPC não é algo inco-
mum no Brasil nem no resto do mundo.

Precauções
As superbactérias serão atacadas no Bra-
sil principalmente em duas frentes. A 
primeira é tentar diminuir a comerciali-
zação indiscriminada de antibióticos. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) vai estabelecer uma nova nor-
ma obrigando as farmácias a reterem 
uma cópia da receita médica quando 
vender antibióticos. As embalagens dos 
remédios também vão mudar. “A venda 
sem prescrição representa mais um ele-
mento que pode agravar o aparecimento 
de microrganismos resistentes aos anti-
bióticos”, afirma Dirceu Barbano, dire-
tor da Anvisa.

“Superbactéria foi registrada 
pela primeira vez em 2001, 
nos Estados Unidos, e teve 
primeiro caso registrado no 
Brasil em 2005”
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pitalares e atuam na SCIH da Secretaria 
de Saúde de Barueri. O médico infec-
tologista do Hospital Municipal, doutor 
Francisco Ivanildo Junior, irá falar sobre 
Epidemiologia e suas Medidas de Pre-
venção. A doutora Maura Aparecida L. 
Miranda, bióloga do Laboratório Munic-
ipal, discorrerá sobre Testes Laboratori-
ais do KPC; e o médico infectologista do 
Pronto-Socorro Central e Maternidade 
Municipal, doutor Pedro Luis R. Grego, 
informará sobre a Portaria Reguladora 
de Antimicrobianos.

Saúde de Barueri realiza seminário sobre a 
superbactéria no Hospital Municipal

A Secretaria de Saúde de Barueri, por in-
termédio do seu Departamento de Área 
Técnica de Prevenção e Controle de In-
fecções (DPCI), Setor de Controle de In-
fecção Hospitalar (SCIH), promove no dia 
24 de novembro um Seminário sobre mi-
cro-organismos resistentes a antibióticos, 
com ênfase na superbactéria Kleibesiela 
Pneumoniae Carbapenemase (KPC), que 
nos últimos meses vem causando preocu-
pação na população e na classe médica.
As palestras acontecerão a partir das 9:30 
horas, na sala de reuniões do Hospital Mu-
nicipal de Barueri, Dr. Francisco Moran; e 
serão dirigidas às chefias de equipes médi-
cas e de enfermagem da rede publica de 
saúde (Unidades Básicas de Saúde, Pronto 
Atendimento Adulto e Infantil, Pronto-
Socorros regionais, Ambulatório de Es-
pecialidades e Serviço de Atendimento 
Especializado); além de profissionais de 
instituições particulares do município.  
Os palestrantes são experientes na área de 
controle e prevenção de Infecções hos-

A segunda é tentar acabar com a disse-
minação dentro dos hospitais, principais 
focos das infecções. Os hospitais serão 
obrigados a colocar álcool em gel em salas 
onde há pacientes e em cada quarto. De-
pois de publicada a norma, os estabeleci-
mentos terão 60 dias para se adaptar.
Mais difícil é fazer cumprir a norma que 
obriga estados e municípios a notificarem 
todos os casos de microrganismos multir-
resistentes, não só a KPC.

“Anvisa vai 
estabelecer uma 
nova norma 
obrigando as 
farmácias a 
reterem uma cópia 
da receita médica 
quando vender 
antibióticos”
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Pilates

O Pilates Tradicional
O criador dessa técnica Joseph Pilates, 
nasceu em 1880 na Alemanha e quando 
criança, era doente e sofria de raquitis-
mo, asma e febre reumática.
Na adolescência, prevendo seu futuro 
numa cadeira-de-rodas, começou a es-
tudar, como autodidata, anatomia e fi-
siologia humana e fundamentos de me-
dicina oriental. Com isso desenvolveu 
séries de exercícios em aparelhos rústi-
cos inventados por ele. Criou seu pró-
prio método e ficou obcecado em supe-
rar suas limitações físicas tornando-se 
ginasta e mergulhador. Desenvolveu 
cerca de 500 exercícios que o ajudaram, 
bem como seus seguidores, a levar uma 
vida longa e saudável.

O Pilates hoje
O Pilates hoje, tem sido saudado como 
“o exercício inteligente” por sua capa-
cidade de desenvolver força e equilíbrio 
abrangendo as áreas da saúde e fitness.

O que é Pilates Clínico?
Com a popularização do Pilates Tradi-
cional na década de 90, os fisioterapeutas 
começaram a desenvolver estudos cientí-
ficos, para comprovar se os exercícios do 
pilates tradicional eram ou não benéficos 
à saúde. Surge então o Pilates Clínico, 
indicado para quem queira prevenir ou 
evitar reincidência de lesões e/ou realizar 
tratamento de reabilitação, como dores 
na coluna, além de ser aplicado à gestan-
tes, idosos, atletas e na estética.

Benefícios
Dentre os benefícios, destacam-se a 
reabilitação e condicionamento físico 
mais rápido que o habitual; o aumento 
da tonificação muscular e flexibilida-
de; melhora da postura e do equilíbrio, 
sem dores nas costas;  contribui para 
a prevenção da reincidência de lesões; 
melhora da capacidade respiratória e 
de concentração, o que resulta indire-
tamente na diminuição do estresse, me-
lhora do sono e qualidade de vida.
Os exercícios são realizados no solo, 
com uso de bolas, elásticos terapêuticos 
e pequenos equipamentos.

Dra.Camila Torres
Fisioterapeuta - Crefito 3/86911-F
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Você Redator

O caráter oculto da saúde
Por Prof. Juca Lima
“É necessário refletir sobre coisas que di-
zem respeito não somentemente ao mé-
dico na sua formação profissional e em 
seus interesses profissionais, mas a todos 
nós. Quem não conhece as primeiras ex-
periências consternadoras na infância? 
De repente, sob a autoridade dos pais, fica 
declarado que se está doente e não tem a 
permissão de levantar pela manhã. Nos 
anos posteriores da vida, se ganha as expe-
riências que deixam mais claro que a ver-
dadeira singularidade não se encontra tanto 
na doença, mas no milagre da saúde.
Isso me oferece o ensejo de inserir a situ-
ação teórico-científica e prática no gran-
de contexto da sociedade marcada pela 
ciência moderna e de questionar como 
devemos nos orientar, na nossa práxis 
de vida, sobre a saúde e doença. Não há 

dúvida de que, na experiência de saúde e 
doença, se manifesta algo de uma proble-
mática geral que não se limita à posição 
especial da ciência médica no interior da 
ciência natural moderna. Seria bem acolhi-
da uma conscientização da diferença entre 
medicina científica e a verdadeira arte de 
curar. Em última análise, essa é a diferença 
existente entre o saber das coisas em geral 
e a concreta aplicação desse saber ao caso 
isolado. Mas esse é um tema muito antigo 
da filosofia e do pensamento e é também 
um objeto especial de meu próprio traba-
lho filosófico, o qual é denominado herme-
nêutica. É claro que o saber das coisas em 
geral é passível de aprendizagem. Já o outro 
tipo de saber não é possível de ser aprendi-
do, mas deve ser lentamente amadurecido 
através da própria experiência e da própria 

formação de juízo.
Com isso o nosso tema se move para um 
contexto bem amplo que, na realidade, 
é colocado a todos nós como tarefa vital 
desde o surgimento da ciência moderna e 
sua relação de tensão com a riqueza de ex-
periência da humanidade. Nós vivemos em 
um meio ambiente cada vez mais transfor-
mado pela ciência, um meio o qual quase já 
não ousamos mais chamar de natureza, ao 
mesmo tempo que temos de viver em uma 
sociedade modelada pela cultura científica 
da era moderna. Nela há milhares de nor-
mas e regulamentos que acabam por assi-
nalar uma crescente burocratização da vida. 
Dessa maneira, como é possível não perder 
o ânimo para se modelar a própria vida?”

Gadamer, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Tradução 
de Antônio Luz Costa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
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Servidor em Foco

Parecia ser Fácil
Servidores municipais foram representados pelo Sindserv na 
arrecadação de sal para a cidade de Berilo em Minas Gerais

social e mobilizaram-se para nos ajudar, 
agradecemos a Wizard Escola de Idiomas, 
Coffee & Grill restaurante, ARM Planos 
Odontológicos, Escola Alpha Castelo, 
Oliveira Multiserviços, Ótica Gil Lancas-
ter e Sorvelícia Atacadista de Sorvetes.
Além daqueles que gentilmente chegaram 
a nossa sede carregando um saquinho de 
sal nas mãos ou dentro das bolsas para 
anos ajudar.
A senhora Juliana que trabalha na Oliveira 
Multiserviços foi uma das colaboradoras e 
junto com suas amigas, arrecadaram 100 
quilos de sal e afirmaram que se precisasse 
de mais, ainda tinha muita gente interessada 
em ajudar e doar um pouco de sal: “parecia 
ser fácil, mas é preciso correr muito para 
arrecadar as doações e entregar em tempo 
hábil para a montagem das cestas. Além 
disso, tínhamos a preocupação com o es-
tado em que as doações chegaram até nós, 
saquinhos furados não eram aceitos e olhá-
vamos até o prazo de validade”, afirma.

O presidente do Sindserv Eduardo As-
sarito se sentiu realizado com a entrega:
“esperamos ter colaborado com o pro-
jeto da Secretaria de Ações Sociais e 
sempre nos colocamos à disposição para 
a mobilização que for útil para toda so-
ciedade. Agradeço aos nossos parceiros 
e funcionários pelo esforço extra, mais 
uma vez!”

Os servidores municipais estavam repre-
sentados pelo Sindserv na arrecadação 
dos ingredientes das cestas-básicas que 
o Município de Barueri (assim como foi 
no ano passado) doará para a cidade de 
Berilo no estado de Minas Gerais.
A Secretaria de Ações Socias da Prefei-
tura, coordenada  por Sonia Furlan, in-
cumbiu o Sindserv em arrecadar 2000 
quilos de sal marinho para a formação 
das cestas básicas. Parecia ser fácil arre-
cadar sal, posto que é o ingrediente mais 
barato da cesta-básica oferecida. Ledo 
engano! É preciso muito sal para se che-
gar aos dois mil quilos necessários!
Mas, se o desafio é grande, a luta tam-
bém deve ser. Com a ajuda de nossos 
parceiros, na sexta-feira dia 19 de no-
vembro,  chegamos no posto de entrega 
localizado no ginásio de esportes José 
Correia com o sal marinho necessário.
Mais uma vez os parceiros do Sindserv 
voltam as suas atenções para a questão 

Eduardo Assarito - presidente do Sindserv, Sonia Furlan e a diretora do Sindserv 
Romilda Sepulveda
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Destaque

Aumento Salarial
Prefeitura de Barueri e Sindicato anunciam aumento 
salarial para todos os servidores municipais!

O Sindserv que sempre buscou (e bus-
ca!) as melhores condições de renda e 
trabalho para todos os Servidores de 
Barueri, tem a satisfação de informar 
que teremos reajustes salariais no início 
do ano que vem.
Depois de algumas negociações, a Câ-
mara Municipal de Barueri, em sessão 
no dia 09 de novembro de 2010,  apro-
vou por unanimidade, o Projeto de Lei 
do Prefeito Rubens Furlan que prevê 
aumento salarial para toda a nossa base, 
de 8%. Além disso, o salário mínimo 
municipal que os servidores recebe-
rão, passou dos atuais R$ 820,00 para 
R$1.000,00, ou seja, um aumento subs-
tancioso de 21,95%. 
O objetivo, segundo o prefeito, é va-
lorizar o funcionário público. “já va-
lorizamos em muito o professor de 
Barueri, que pode chegar até a ter um 
15º salário com a premiação que a pre-
feitura concede às melhores escolas, de 
acordo com a avaliação semestral que a 
gente faz. Também acertamos o salário 
dos nossos agentes de segurança, que a 
partir de agora passam a ganhar salários 
maiores que os soldados da polícia mi-
litar”, contou o Prefeito Furlan. Estes 
reajustes já passarão a contar em nossos 
vencimentos a partir de Janeiro de 2011.

“Este aumento do mínimo, 
para se ter uma idéia, 
irá atingir diretamente 
cerca de 4 mil servidores 
ou seja, quase 40% do 
total de trabalhadores. 
O que sem dúvida é um 
grande avanço em nossas 
conquistas”, afirma 
Eduardo Assarito,
Presidente do 
Sindicato
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Prata da Casa

Hamilton Gonzaga
Com muito trabalho, deu a volta por cima

Aos 27 anos, Hamilton Tadeu Gonzaga 
do Nascimento sempre morou em Ita-
pevi em uma casa bem simples. Apesar 
de ter passado por muitas dificuldades 
em sua infância e adolescência, hoje deu 
a volta por cima e trabalha como Asses-
sor de Seção Técnica na Secretaria de 
Projetos e Construções de Barueri. 
Hamilton perdeu o pai pouco antes de 
nascer e sua mãe, com 5 filhos para criar, 
trabalhava em uma Indústria de Plásticos 
em Barueri. Mas, acabou ficando doente 
e foi mandada embora. “Nessa época a 
pobreza veio bater em nossa porta”, co-
menta Hamilton. 
Para sobreviver, Hamilton, com 5 anos 
e seu irmão de 7, começaram a pedir de 
porta em porta; olhavam carros em fren-
te a Prefeitura de Barueri; engraxavam 
sapatos e carregavam sacolas de compras 
na região de Alphaville. Apesar da pouca 
idade, os irmão trabalhavam mais de 12 
horas por dia. “Foi difícil, muitos tinham 
preconceito, apesar de usarmos roupas 
limpas. Mas tinha muita gente que nos 
ajudava fazendo doações de roupas, cal-
çados e mantimentos”, lembra Hamilton 
que só conseguiu ir para a escola aos 10 
anos. “Estudava de manhã e trabalhava 
tarde e noite”, comenta.
Aos 12 anos sofreu um trágico acidente, 
foi atropelado por uma carreta ficando 
entre a vida e a morte. Era uma noite de 
Natal, Hamilton voltava para casa quan-
do tudo aconteceu. Foi levado para o 
Hospital Geral de Jandira, onde passou 
2 dias até ser transferido para o Hospital 
Regional de Osasco, passando lá 3 dias 
em coma e com 260kg de gesso em seu 
corpo. Nesse meio tempo, seus fami-
liares o procuravam em toda parte. Até 
que finalmente o encontraram naquele 
estado. Os médicos diziam que ele nunca 
mais iria andar. 

No dia que Hamilton recebeu alta, não 
quis ir para casa de cadeira de rodas. “Pre-
firo sair daqui carregado e quando me 
recuperar andarei com minhas próprias 
pernas”, disse Hamilton a seus familiares. 
E foi o que aconteceu.
Aos 13 anos, já recuperado, Hamilton vol-
tou a ativa: aprendeu a lavar carros e técni-
cas de jardinagem.
Mas, por ironia do destino, pouco tem-
po depois de sua recuperação, seu irmão 
Henrique Gonzaga do Nascimento, aos 
15 anos, foi atropelado por um ônibus e 
morreu na hora. “Foi difícil aceitar, éra-
mos muito ligados”, comenta Hamilton.
Aos 16 anos, Hamilton entrou em seu 
primeiro emprego registrado, era empa-
cotador em uma rede de supermercados. 
Começou guardar dinheiro e conseguiu 
comprar o terreno no centro de Itapevi, 
onde contruiu uma casa de 1 cômodo, lo-
cal para onde mudou com sua família.
Nessa época, sua mãe foi operada de um 
câncer de mama e ainda lutava contra uma 
forte bronquite, situação que a obrigava 
tomar muitos remédios.
Depois de trabalhar como empacotador, 
Hamilton foi Auxiliar de Escritório, Assis-
tente Administrativo, e Apanhador de 
Cobre.
Fez vários cursos e sempre foi 
muito incentivado.
Pouco tempo depois de 
mudar de casa, outro ter-
rível acidente acontece 
na família, seu irmão 
mais velho Roberto 
Gonzaga do Nasci-
mento, morre em 
um acidente de 
trânsito em 2003.
No ano seguin-
te, sua mãe 
vem a óbito 

por causa de uma evolução no câncer.
Mas mesmo depois de tantas decepções, 
Hamilton não desiste e continua traba-
lhando e guardando dinheiro para o seu 
casamento em 2004.
Hoje, Hamilton é pai de Luís Augusto, 
de 4 anos e prevê terminar a faculdade 
de Administração este ano.
Hamilton é um exemplo de pessoa per-
severante, sua história nos ensina que 
devemos seguir nossos sonhos e nunca 
desanimar diante dos obstáculos que a 
vida nos impõe.

RevistaDoServidor42.indd   15 23/11/2010   17:17:36



Sindserv 201016

Comportamento
Comportamento

Nas escolas públicas brasileiras, 87% da 
comunidade – sejam alunos, pais, profes-
sores ou servidores – têm algum grau de 
preconceito contra homossexuais. 
O dado faz parte de pesquisa divulgada 
recentemente pela Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP) 
e revela um problema que estudantes e 
educadores homossexuais, bissexuais e 
travestis enfrentam diariamente nas esco-
las: a homofobia. 
O levantamento foi realizado com base 
em entrevistas feitas com 18,5 mil alunos, 
pais, professores, diretores e funcionários, 
de 501 unidades de ensino de todo o país. 
A coordenadora-geral de Direitos Huma-
nos do Ministério da Educação (MEC), 

Rosiléa Wille, avalia que a escola não sabe 
lidar com as diferenças. 
Desde 2005 o MEC vem implementando 
várias ações contra esse tipo de preconcei-
to, dentro do programa Brasil sem Homo-
fobia. As principais estratégias são produzir 

material didático específico e formar pro-
fessores para trabalhar com a temática. 
Muitos profissionais de educação ainda 
acham que a homossexualidade é uma 

doença que precisa ser tratada e encami-
nham o aluno para um psicólogo. 
As piadas preconceituosas, os cochichos 
nos corredores, as exclusões em ativida-
des escolares e até mesmo as agressões 
físicas contra alunos homossexuais têm 
impacto direto na autoestima e no ren-
dimento escolar desses jovens. Em casos 
extremos, os estudantes preferem inter-
romper os estudos ou então, desenvol-
vendo graves quadros depressivos.
Especialistas acreditam que, para comba-
ter a homofobia, a escola precisa encarar 
o desafio em parceria com o Poder Públi-
co. Para Rosiléa Wille, enfrentar o precon-
ceito não depende apenas da escola, mas 
deve ser um esforço de toda a sociedade. 
Com informações da Agência Brasil.

Homofobia
Pesquisa revela que 87% da comunidade escolar 
tem preconceito contra homossexuais
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Falando de Leis
Falando de Leis

Alienação Parental
Projeto de Lei que regulamenta a Síndrome da Alienação Parental 
estabelece punições como advertência, multa e até perda da guarda

Nos últimos dias, muito se tem falado 
sobre Alienação Parental, mas afinal o 
que vem a ser a Síndrome da Alienação 
Parental? Por que esta questão está em 
ênfase? Neste artigo vamos abordar um 
pouco o tema, que é importantíssimo no 
âmbito do Direito de Família.
O Congresso Nacional aprovou, por una-
nimidade, o Projeto de Lei 4053/2008 
que regulamenta a síndrome de alienação 
parental e estabelece punições para esta 
conduta, que vão de advertência e multa 
e até a perda da guarda criança. 
A nova Lei conceitua alienação paren-
tal como “a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescen-
te promovida ou induzida por um dos 
genitores, avós ou pelos que tenham a 
criança ou o adolescente sob a sua au-
toridade, guarda ou vigilância para que 
repudie o genitor ou que cause prejuízo 
ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos com este”.
A Síndrome da Alienação Parental 
(SAP), também conhecida pela sigla em 
inglês PAS, é o termo proposto por Ri-
chard Gardner, em 1985, para a situação 
em que a mãe ou o pai de uma criança a 
treina para romper os laços efetivos com 
o outro genitor, criando fortes senti-
mentos de ansiedade e temor em relação 
ao outro genitor.
Então, conforme a lei é alienação reali-
zar campanha de desqualificação contra 
o pai ou a mãe; dificultar o exercício da 
autoridade parental; atrapalhar o contato 
dos filhos com o genitor; criar empeci-
lhos para a convivência familiar; omitir 
deliberadamente ao genitor informações 
relevantes sobre a criança ou adolescen-
te, inclusive escolares, médicas e altera-
ções de endereço; dificultar a convivên-
cia dos menores com o outro genitor; 
ou mudar o domicílio para lugar distante 

visando dificultar a convivência dos me-
nores com o outro genitor, familiares ou 
com avós.
Na verdade são os filhos as grandes víti-
mas desse desequilíbrio de comportamen-
to, o alienador muitas vezes não se aper-
cebe que suas emoções e reações podem 
alterar a estrutura psicológica do filho que, 
em última análise, é o mais prejudicado na 
relação conturbada.
Na prática, estes atos ferem o direito 
fundamental da criança ao convívio sau-
dável, constitui abuso moral e representa 
o descumprimento dos deveres inerentes 
ao poder familiar. A criança ou adoles-
cente vítima desta conduta pode sofrer 
depressão crônica, sentimento de culpa, 
isolamento e em alguns casos até chegar 
ao suicídio. Estudos da Universidade de 
Colúmbia – EUA, afirmam que os filhos 
de pais alienadores têm maior inclinação 
para o alcoolismo e o uso da drogas.
A lei determina que havendo indícios da 
alienação, o juiz, se necessário, determina-
rá perícia psicológica ou biopsicossocial 
realizada por perito ou equipe multidis-
ciplinar, devendo o laudo compreender 
“entrevista pessoal com as partes, exame 
de documentos dos autos, histórico do 
relacionamento do casal e da separação, 
cronologia de incidentes, avaliação da 
personalidade dos envolvidos e exame 
da forma como a criança ou adolescente 
se manifesta acerca de eventual acusação 
contra genitor.”
Em razão de a Alienação Parental consis-
tir em verdadeiro atentado ao princípio da 
convivência familiar, a nova lei determina 
que, uma vez declarado indício de sua prá-
tica, o juiz poderá – a requerimento ou de 
ofício, em qualquer fase processual, seja 
mediante ação autônoma ou incidental 
e, depois de ouvido o Ministério Públi-
co – determinar, em caráter prioritário, 

as medidas necessárias para preservar a 
integridade psicológica da criança e asse-
gurar a convivência familiar.
O magistrado poderá, ainda, uma vez 
caracterizado atos típicos de alienação 
parental, cumulativamente ou não, sem 
prejuízo da decorrente responsabilida-
de civil ou criminal e, em conformida-
de com o estágio da alienação parental, 
declarar a ocorrência de alienação pa-
rental e advertir o alienador; ampliar o 
regime de convivência familiar em favor 
do genitor alienado; estipular multa ao 
alienador; determinar acompanhamento 
psicológico e/ou biopsicossocial; deter-
minar a alteração da guarda para guarda 
compartilhada ou sua inversão; determi-
nar a fixação cautelar do domicílio da 
criança ou adolescente; declarar a sus-
pensão da autoridade parental.
Infelizmente a alienação parental não é 
um problema distante de nossas vidas, 
ao contrário é mais comum do que ima-
ginamos, e a sociedade civil, como um 
todo, deve realmente perseguir e preser-
var o direito da criança e do adolescen-
te à convivência familiar, comumente 
cerceada em um contexto de separação 
conjugal, onde os genitores não conse-
guem preservar os vínculos parentais e 
deixam aflorar os piores sentimentos.
 
Andreia M. Dourado
Depto Jurídico SindServ
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Tecnologia

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

Na última edição, foi dada a 1ª Dica para 
melhorar o desempenho do seu micro, 
a Limpeza de Disco. Vomos continuar 
com a 2º Dica, a Desfragmentação.

2ª Dica – Desfragmentação
O armazenamento de arquivos depende 
principalmente do sistema operacional, 
vamos abordar aqui somente a maneira 
como o Windows trabalha com os ar-
quivos, porque ele é o sistema que mais 
necessita de desfragmentação.
Após deletar arquivos e desinstalar pro-
gramas, o disco rígido (HD) fica com 
“buracos”, não fisicamente, mas virtual-
mente. Quando instalamos algo novo no 
disco rígido, esses espaços serão preen-
chidos indiscriminadamente.

De tanto instalar e desinstalar jogos, pro-
gramas e dados, após algum tempo, o HD 
fica todo fragmentado. 
Isso começa a dificultar cada vez mais o 
acesso a qualquer arquivo dentro do HD, 
porque seu disco terá de ler um pedaço do 
arquivo na parte inicial do disco e outro 
no final.

Juntando os Fragmentos
É altamente recomendado que a cada três 
meses (ou até em menos tempo que isso) 
você desfragmente o sistema. 
Com isso, serão unidas todas as DLLs, ar-
quivos de som, vídeo e demais arquivos 
em um mesmo local. Assim o Windows 
não precisa buscar DLLs desnecessárias 
em outro local.

Para desfragmentar o Disco 
Rígido siga os passos abaixo:

1- Clique em Iniciar;
2- Aponte para Todos os Programas;
3- Em seguida para Acessórios;
4- Ferramentas do sistema;
5- Clique em Desfragmentador de disco;
6- Clique na caixa desfragmentar.
7- Aguarde até o término do processo de 
desfragmentação.

3ª Dica – Limpeza Externa
Saiba como limpar fisicamente seu micro 
e periféricos sem danificá-los. (Aguarde 
até a próxima edição)
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Capital

IPVA
O valor do imposto ficará em média 7,2% mais barato em 
2011 por causa da desvalorização dos veículos

Os proprietários de veículos no Estado 
de São Paulo vão pagar menos IPVA (Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores) no ano que vem. A Secre-
taria da Fazenda informou que o imposto 
ficará, em média, 7,2% menor em 2011. 
Neste ano, o valor do IPVA para carros 
caiu 12,2%. Os proprietários de motos 
pagarão 9,1% menos no imposto em 
2011, variação menor em relação ao re-
cuo de 9,8% registrado neste ano. O 
IPVA para caminhões cairá 5,8%, para 
utilitários 5% e para os ônibus 5,6%.

DESVALORIZAÇÃO
A queda no valor do imposto é explicada 
pela desvalorização dos veículos. O IPVA 

é calculado sobre o valor dos modelos no 
mercado. A queda, portanto, também signi-
fica que o patrimônio do contribuinte está 
valendo menos.
As alíquotas no imposto permanecem as 
mesmas dos anos anteriores. Carros a ga-
solina recolherão 4% sobre o valor venal; 
carros a álcool e gás pagam 3%; bicombus-
tíveis recolhem 4%; ônibus pagam 2%; e 
caminhões 1,5%.
Os contribuintes paulistas continuarão ten-
do três opções para pagar o imposto em 
2011: à vista, com desconto; à vista, sem 
desconto; ou em três parcelas.
No Estado, há cerca de 13 milhões de veí-
culos que pagam o tributo. A Fazenda pre-
vê arrecadar R$ 9,51 bilhões em 2011. 

NOTA PAULISTA
Mais de 314 mil consumidores utilizaram 
os créditos acumulados na Nota Fiscal 
Paulista para abatimento no IPVA de 
2011, informou a Fazenda no início do 
mês. O prazo para a escolha no uso do 
recurso terminou em outubro.
O uso dos créditos acumulados para aba-
timento no IPVA 2011 é uma das formas 
resgate dos valores creditados aos parti-
cipantes do programa. Quem não optou 
pelo desconto no imposto pode transferir 
seus créditos em dinheiro para a conta 
corrente ou poupança, transferi-los para 
outra pessoa física ou jurídica, ou ainda 
doá-los para as entidades assistenciais ou 
da área de saúde. 
Com informações da Folha Online
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Higiene Bucal
Cuidados com a escova de dentes reduzem o risco de 
contaminação e são parte de uma boa higiene bucal
As escovas dentais podem ser contami-
nadas por diferentes tipos de microrga-
nismos e bactérias, inclusive das causa-
doras da cárie, vírus, leveduras, parasitas 
intestinais, entre outros. 
Na boca, encontram-se cerca de 900 es-
pécies de bactérias, capazes de viver até 
24 horas entre as cerdas das escovas, onde 
se multiplicam e tornam a entrar em con-
tato com a boca na próxima escovação.
Para evitar contaminação, é importante 
lavar a escova em água corrente antes e 
depois da escovação. E depois, retirar 
o excesso de água batendo a escova na 
borda pia, borrifar anti-séptico bucal, se-
cá-la com um lenço de papel e guardá-la 
em um local fechado como um armário, 
longe das bactérias e insetos que podem 
circular pelo banheiro. 

Não se deve secar a escova com toalha de 
banho ou rosto, pois isso pode favorecer a 
contaminação das cerdas.
Alguns estudos comprovaram que escovas 
dentais que permanecem fora do armário 
no toalete podem ser infectadas por coli-
formes fecais presentes no ar do banheiro 
após a descarga que podem depositar-se 
nas cerdas da escova sobre a pia do ba-
nheiro e proliferar.
Alguns modelos de escovas dentais vêm 
acompanhadas de um estojo, ele é útil 
quando guardamos as escovas na bolsa, 
evitando o seu contato com dinheiro, car-
teira, e outros objetos. Porém, no dia-a-
dia, a escova deve ser conservada em local 
seco, pois esse tipo de estojo pode tornar-
se um ambiente propício para a prolifera-
ção de microorganismos.

O tipo de pasta de dentes também pode 
reduzir o nível de contaminação das cerdas 
das escovas de dente, pois possuem agentes 
antimicrobianos como o flúor ou o triclo-
san que reduzem a contaminação. 
Os fabricantes e dentistas recomendam 
trocar de escova a cada três meses, ou 
quando as cerdas estiverem deformadas 
ou gastas. Há particularidades no período 
de troca das escovas, quando as pessoas 
estão doentes ou passam por algum tipo 
de tratamento. Para as pessoas com gripe, 
a escova deve ser trocada no inicio e após 
a cura. Pessoas que sofreram quimiotera-
pia ou que são imunodeprimidos devem 
trocá-las a cada dois dias; e indivíduos que 
sofreram grandes cirurgias devem trocá-
las diariamente.
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Sacolas Plásticas
Programa do governo tem como meta reduzir o consumo
de sacolas plásticas em 3,9 bilhões até fim deste ano

Os idealizadores do Programa de Quali-
dade e Consumo Responsável de Sacolas 
Plásticas estimam que, até o final deste 
ano, 3,9 bilhões de unidades deixem de 
ser usadas no país. A iniciativa, existente 
desde 2007, por meio da parceria entre a 
indústria e o varejo, visa a despertar no 
consumidor a prática de um consumo 
responsável, além de incentivar o descar-
te adequado de sacolas plásticas.
O programa foi implementado em sete 
capitais brasileiras (São Paulo, Porto 
Alegre, Salvador, Goiânia, Brasília, Rio 
de Janeiro e Recife). Até o fim do ano, 
será estendido a Florianópolis e a Belo 
Horizonte.
Estima-se que, a cada hora, os brasileiros 
usem 1,712 milhão de sacolas plásticas. 
Seguindo esse cálculo, o total consumido 
por mês chega a 1,2 bilhão, e por ano, a 
cerca de 15 bilhões.
Para reduzir esse volume, o Ministério 
do Meio Ambiente lançou, em junho de 
2009, a campanha Saco é um Saco, que 
busca incentivar o consumidor a utilizar 

ecobags (sacolas retornáveis). 
De acordo com o diretor e superintenden-
te do Instituto Nacional do Plástico, Pau-
lo Dacolina, a produção de sacolas mais 
resistentes tem colaborado para a redu-
ção do consumo desordenado de sacolas 
plásticas, o que foi possível consolidar a 
partir da parcerias com grandes redes de 
supermercados do país.
“A produção de sacolas resistentes, que 
atendam às normas técnicas, têm colabo-
rado para que o consumidor utilize uma 
em vez de duas sacolas para levar seus 
produtos. A parceria com os supermer-
cados também tem colaborado de forma 
positiva, já que o treinamento de funcio-
nários desses empreendimentos vão aju-
dar na disseminação do uso consciente 
das sacolas pelo consumidor”, destaca.
Para a técnica de Consumo Sustentável 
do Ministério do Meio Ambiente Paula 
Galvani, a mudança de hábito é importan-
te para diminuir os impactos ambientais. 
“Queremos incentivar o consumidor a 
utilizar as ecobags, alertando para a im-

Substitutos Ecológicos

Plástico Biodegradável
São feitos a partir de substâncias orgâni-
cas, como milho, cana e batata. Se des-
cartado, o plástico desaparece na nature-
za em questão de meses. A degradação 
ocorre pela ação de microorganismos. 
No entanto, na ausência de oxigênio 
(caso seja enterrado, por exemplo), a de-
composição gera gás metano, que contri-
bui para o efeito estufa.

Plástico Oxibiodegradável
Um aditivo acelera em até 400 vezes a 
dissolução do plástico tradicional – com 
a ação de luz, calor e umidade, reduz o 

tempo de 100 anos para 3 meses. Em uma 
segunda fase, microorganismos terminam 
o processo deixando como resíduos ape-
nas dióxido de carbono e água.

Plástico Compostável
É um tipo de plástico biodegradável, ou 
seja, com base vegetal, que se comporta 
como matéria orgânica. É produzido para 
ser usado no processo de compostagem, 
para a obtenção de húmus e adubo.

Papel certificado
O selo do Forest Stewardship Council 
(FSC) assegura que o material da sacola 

vem de manejo sustentável das flores-
tas. Isso significa preservação, extração 
responsável de matéria-prima e ajuda no 
desenvolvimento das comunidades.

Papel reciclado
Existem dois tipos básicos: o pré-consu-
mo, no qual a matéria-prima vem de resí-
duos de fábricas antes de chegar ao mer-
cado (como as aparas) e o pós-consumo, 
que usa material descartado (como em-
balagens longa-vida). O segundo tipo 
ajuda a retirar lixo da natureza, por meio 
de coleta seletiva e da ação de cooperati-
vas de catadores.

portância de preservar o meio ambiente 
do uso indiscriminado do plásticos. Esse 
material leva 400 anos para se degradar 
no meio ambiente. Fazendo o uso sus-
tentável desse material, o país lucra no 
quesito sustentabilidade e o meio am-
biente sofrerá, indiscutivelmente, menos 
impactos.”
Com informações da Agência Brasil.
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Orgânicos
Consumo de produtos orgânicos traz benefícios 
não só a saúde, mas também ao meio ambiente

Na agricultura orgânica, os alimentos são 
cultivados sem agrotóxicos ou fertilizan-
tes químicos. Mais saudáveis, possuem  
um sabor mais apurado e mais nutrientes. 
São produzidos a partir de sistemas agrí-
colas naturais, que não agridem a nature-
za e mantém a vida do solo intacta. 
As técnicas usadas na agricultura orgâni-
ca incluem o emprego de compostagem, 
adubação verde e manejo orgânico do 
solo, garantindo a qualidade biológica 
dos alimentos. Diferente da agricultura 
convencional, que emprega doses maci-
ças de inseticidas, fungicidas, herbicidas 
e adubos químicos altamente solúveis. 
Os agroquímicos fazem com que os 
alimentos tenham um baixo valor nu-
tricional e em sua toxicidade pode estar 
a causa de muitas doenças, que afetam 
o homem. Além disso, agridem o meio 
ambiente podendo contaminar não só o 
solo, mas também rios, lençóis freáticos, 
e toda a fauna e flora das proximidades.

Produtos Orgânicos
O conceito de produto orgânico não se 
limita à produção agrícola, mas à pecuária 
(em que o gado é criado sem remédios 
ou hormônios), ao processamento de ali-
mentos orgânicos industrializados (sem 
produtos químicos artificiais, como co-
rantes e aromatizantes), além de produtos 
não-alimentares, como as fibras de algo-
dão orgânicas (usada em vestimentas).

Aumento do Consumo
Atualmente a produção orgânica do Bra-
sil não está atendendo a demanda na-
cional. Segundo o coordenador-geral de 
Diversificação Econômica do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
José Batista, a produção orgânica nacio-
nal vem crescendo cerca de 20% ao ano, 
mas 70% dela é exportada para a Europa. 

Custo x Benefício
Infelizmente, investir 100% nesse tipo de 
alimentação ainda custa caro e é privilégio 
de poucos. Um bom começo seria substi-
tuir os campeões em agrotóxicos por suas 
versões orgânicas como o tomate, moran-
go, mamão e hortaliças.

Reconheça um Orgânico
Os alimentos orgânicos são alimentos li-
vres de pesticidas e de manipulações gené-
tica - processo que visa extrair e enxertar 
genes de uma espécie em outra para criar 
novos tipos de safras, objetivando uma 
melhor produtividade e colheita - Por isso, 
tendem a ter um aspecto mais “feio”, com 
variações de tamanho e coloração. 
Normalmente, os produtos vendidos em 
supermercados apresentam um selo de 
certificação, desde que tenham, no míni-
mo, 95% de ingredientes orgânicos. “Para 
certificar um produto, seguimos diretrizes 
que vão da produção primária à industria-
lização, armazenamento e transporte do 
produto. Além de questões de conserva-
ção do solo”, afirma Alexandre Harkaly, 
diretor do IBD (Associação de Certifi-
cação Instituto Biodinâmico - www.ibd.
com.br). O selo vale tanto para frutas e 
vegetais, quanto para laticínios e carnes. 
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Agricultura Orgânica

Agricultura Convencional

10 motivos para consumir 
produtos orgânicos
1. Proteger as futuras gerações;
2. Prevenir a erosão do solo;
3. Proteger a qualidade da água;
4. Rejeitar alimentos com agrotóxicos;
5. Ter uma alimentação mais saudável;
6. Melhorar a saúde dos agricultores;
7. Apoiar os pequenos agricultores;
8. Prevenir gastos futuros;
9. Promover a biodiversidade;
10. Descobrir sabores naturais.

*Com informações da Agência Brasil.
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Mens Sana

Estar bem consigo mesmo
(Continuação da matéria “Vamos falar de Amor”  da última edição)

Como disse na última edição, o relaciona-
mento que uma pessoa estabelece com os 
outros depende muito do relacionamento 
estabelecido consigo mesmo. Num relacio-
namento de amor esperamos que os nossos 
desejos mais íntimos, os nossos anseios indi-
viduais sejam respeitados. Mas será que sabe-
mos realmente quais são estes anseios? Te-
mos de fato um conhecimento claro de quais 
são nossos desejos mais íntimos? Para poder 
viver em harmonia com o outro, temos que 
ter harmonia interna, com nosso próprio eu. 
Esta harmonia interna é algo complexo, será 
que eu conheço bem o meu próprio eu? 
O relacionamento do indivíduo consigo 
depende da compreensão que ele tem de si 
mesmo, depende de auto conhecimento, de 
clareza de afetos, sentimentos e idéias que 
nem sempre estão disponíveis em nossa 
mente de forma clara, cristalina. Pelo contrá-
rio, muitas vezes, estes sentimentos podem 
estar mascarados, recalcados, reprimidos, dis-
tanciados, longe da nossa consciência. 
Vou tentar explicar como é isso. Tudo o que 
somos hoje é produto de tudo o que passa-
mos na vida. As coisas pelas quais já passa-
mos, boas ou ruins, tudo o que recebemos 
do mundo externo e também o que senti-
mos em nosso mundo interno fica regis-
trado em nosso ser, faz uma marca. E nem 
sempre esta marca é aparente, fica visível. 
A marca não é lembrada toda hora, mas o 
seu efeito é, continuamos convivendo com 
o que ela causou em nós. Mesmo as coisas 
ruins que queremos arrancar de nossa men-
te, que não queremos lembrar, ficam, de 
alguma forma, registradas em nossa memó-
ria, elas não ficam perdidas, ainda que tente-
mos jogá-las fora, elas já nos influenciaram 
de alguma maneira. Tudo o que vivemos, 
todas as coisas pelas quais passamos  sen-
timos vão contribuindo para formar nosso 
jeito de ser, nossa personalidade. E repito, 
estas coisas não estão claramente ordena-
das em nossas lembranças, pelo contrário, 
muitas delas, tentamos esquecer, arrancar 

da mente, fazer de conta que não aconteceu, 
mas aconteceu e deixou uma marca. Por isso, 
às vezes é tão difícil entender nossas próprias 
atitudes.  
E fica ainda mais difícil se lembrarmos que as 
situações emocionais mais primitivas, aquelas 
de recém nascido, aquelas que não consegui-
mos lembrar mesmo, exercem influência ca-
pital sobre o que somos e sobre os relaciona-
mentos que constituímos na vida adulta. Eu 
sempre ouço a seguinte pergunta: mas faz 
tanto tempo, por que querer saber da minha 
infância se quero resolver o que estou sen-
tindo hoje? E eu sempre tenho que respon-
der: o que você é hoje não brotou hoje, do 
nada, é fruto de tudo  o que você já viveu, se 
ao longo da sua infância, foram guardadas 
mágoas, ressentimentos, conflitos, coisas 
por resolver, o que você vive hoje pode ser 
uma grande perturbação, efeito destes con-
flitos guardados. É preciso compreender o 
que lhe perturba para poder resolver, para 
poder ficar em paz. Estar em paz consigo 
mesmo é estar resolvido e esta é condição 
fundamental para conseguir amar alguém e 
levar esse amor a bom termo, o que significa 
se resolver com o que lhe perturba.   
Estar em paz consigo mesmo é não ficar car-
regando mágoas, ressentimentos, conflitos 
que pesam em nosso viver e dificultam a nos-
sa vida. É se resolver com estes sentimentos 
e não tentar ignorá-los. É superar e assim se 
sentir mais fortalecido. Quando era crian-
ça eu ouvia muito dizer que o bom de cair 
é aprender a levantar. É disso que estou fa-
lando, quando você aprende a levantar, você 
fica mais forte, com menos medo de cair. 
Pelo menos aprende que cair não é o fim do 
mundo, acontece com qualquer um que está 
em pé. Não há como passar pela vida sem so-
frer, sem sentir alguma mágoa por isso é bom 
aprender o que fazer com ela.
E como é que eu consigo resolver uma coi-
sa do passado, que não dependeu de mim? 
Ótima pergunta, nós não vamos resolver o 
passado, as coisas que aconteceram não de-

penderam e não dependem de nós. Além 
do mais, o tempo não volta, não vamos vol-
tar ao passado e, muitas pessoas carregam 
esta fantasia, adorariam ter uma chance de 
voltar, adorariam ter um passado diferente. 
É possível compreender este sentimento, 
afinal tem criança que sofreu muito e não 
merecia isso, porém é necessário aceitar 
que esta possibilidade não existe, o passado 
bom ou ruim já foi e não vai voltar. O que 
podemos fazer é construir um futuro, é mu-
dar o presente. E fazemos isso resolvendo 
as nossas emoções em relação ao que pas-
sou, podemos modificar o efeito que causa-
ram em nós, podemos mudar nossa postura 
diante do acontecido. Como?
Antes de mais nada é aceitar que o tem-
po passou e tentar se livrar da mágoa e do 
rancor que o prende. O rancor que uma 
pessoa carrega faz mal para ela própria, é 
preciso se soltar para poder se abrir para 
coisas boas da vida. Quem não reconhece 
uma pessoa rancorosa, ressentida, tranca-
fiada em mágoas? É uma pessoa presa, que 
não se abre para a vida e principalmente 
para relacionamentos. 
Quando nos tornamos capazes de remover, 
até certo ponto, os ressentimentos e ranco-
res presentes em nossos sentimentos, prin-
cipalmente aqueles em relação aos nossos 
pais, nos sentimos bem mais leves, nos sen-
timos em paz. E como é possível fazer isso?  
Que tal continuarmos com esta pergunta na 
próxima vez? 
Ainda há muito o que dizer sobre isso, e 
eu sei que você leitor deve estar cheio de 
questionamentos e observações para fazer. 
Então eu prefiro fazer uma pausa por aqui, 
afinal precisamos de um tempo para refle-
xão, e continuar tratando desse assunto nas 
próximas vezes. Ainda há várias aspectos a 
serem tratados. Mande suas perguntas, suas 
reflexões porque elas são importantes para 
direcionar o conteúdo desta coluna. Conti-
nuamos no próximo mês. Até lá!
Marilde Batista Novelli 
Psicóloga e escritora.
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Corpore Sano
Corpore Sano

Melasma e Cloasma
As mulheres em idade fértil são as maiores vítimas

Meslasma é um disturbio pigmentar 
da pele caracterizado por manchas 
acastanhadas no rosto. Estas manchas 
costumam aparecer principalmente nas 
mulheres em idade fértil, mas pondem 
afetar os homens também.
Melasma é uma mancha decorrente do 
aumento de melanina na pele que pode   
ser causada por vários fatores, como 
propensão genética; alterações hormo-
nais, como gravidez e uso de anti-con-
cepcionais; entre outros. 
Quando essas manchas sugem durante 
a gravidez, são chamadas de cloasma e 
podem desaparecer gradualmente ou 
não após o período de gestação.
As manchas são desencadeadas com a 
presença da radiação ultravioleta e, em 
menor intensidade, o infravermelho. 
Esta radiação é fornecida pelo sol e 
fontes de calor. A câmera de bronzea-
mento também é uma fonte.
O aumento na pigmentação decorre 
da hiperproliferação e/ou hiperfunção 
do melanócito, célula responsável pela 
produção da melanina. Ele não causa 
nenhum problema interno, mas assim 
como estrias, é queixa estética frequen-
te na Dermatologia.

Como Evitar? Como Tratar?

ACNE
Correção de cicatrizes

O filtro solar ainda é o melhor aliado na 
prevenção de vários problemas de pele. O 
ideal é consultar um dermatologista para 
indicar o filtro correto para o seu tipo de 
pele, principalmente por que os filtros 
para o rosto, lábios e corpo são diferentes. 
Utilizar filtro com fator de proteção abai-
xo do indicado para a sua pele não traz 
a proteção adequada. Além disso, usar 
protetor solar para o corpo no rosto pode 
fazer com que apareçam espinhas, princi-
palmente se sua pele for oleosa.
Se estiver utilizando anticonpcional ou 
gestante, o cuidado deve ser redobrado. 
Evite exposição excessiva ao sol, princi-
palmente entre 11h e 16h.
O uso de maquiagens deve ser feito com 
cautela, verificando se o produto não causa 
maior absorção de luz solar e aumento na 
pigmentação da pele nas áreas de aplicação 
da substância, principalmente em pessoas 
alérgicas e durante a gravidez. 

Existem três tipos de melasma: super-
ficial, profundo e misto; sendo os dois 
últimos os mais difíceis de tratar. 
As manchas podem melhorar bastante 
e até desaparecer após um tratamento 
adequado, mas de qualquer forma as 
consultas ao dermatologista devem ser 
periódicas e a manutenção contínua.
Durante a gravidez, o tratamento é mais 
suave, afim de não prejudicar o feto.

A acne atinge principalmente os adoles-
centes, podendo afetar adultos também. 
Algumas pessoas desenvolvem formas 
mais graves de acne, que podem deixar 
cicatrizes ou manchas na pele.
Vários tratamentos podem ser utiliza-
dos para a correção, mas estes proce-
dimentos devem ser realizados apenas 
por médicos dermatologistas treina-
dos e nunca por profissionais não-
médicos, pois sempre existem riscos 
de efeitos adversos, mesmo quando 
realizados adequadamente.
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Entretenimento

São Silveira 2010
Inscrições abertas até dia 16 de Dezembro

No dia 19 de Dezembro, 
venha assistir a corrida e 
prestigiar os atletas!

A Corrida São Silveira é uma das princi-
pais provas pedestres do Estado de São 
Paulo e reúne atletas de renome nacio-
nal e internacional.
Desde 2001 os atletas utilizam chip ele-

Festival Internacional 
de Jardins 2010

Para quem gosta de paisagismo, uma 
boa pedida é visitar o Festival Interna-
cional de Jardins que fica até dia 31/12 
em São Paulo, no Parque do Ibirapuera.
O evento gratuito organizado pelo Mu-
seu de Arte Moderna (MAM) traz ao 
público nove jardins projetados e ela-
borados pelos maiores artistas do seg-
mento como a artista plástica Beatriz 
Milhazes e o casal de paisagistas france-

Nos Cinemas

Poeta do Povo

Proclamação
da República
Por: José Aparecido

De mais uma tarefa, eu fui incumbido
De novo, o diretor Juca, veio a me desafiar
Disse ele, é da Proclamação da República
A nova poesia sua, que eu quero publicar
Foi  taxativo, e falou da seguinte maneira
Hoje é quinta, Eu preciso pra segunda-feira
Então eu acho bom Poeta, você se apressar

Fechado. Foi  em 15 de novembro de 1889
Quando ele começou pelo  Brasil a simpatizar 
O então Marechal Deodoro da Fonseca
Que mais um episódio no País veio a instaurar
Derrubando a monarquia do império brasileiro
Fim  da soberania, para o Pedro 2º o Pioneiro 
Para  o Marechal Presidente eleito, governar

Recomeçou com a 1º Constituição Brasileira
Na antiga praça da aclimação RJ aconteceu lá
Lideres de maçonaria,  e um golpe de estado
Para ao sonhado regime republicano, originá
E o vice Presidente, foi  outro marechal aprovado
E assim a data, 15 de Novembro virou mais um feriado
Para a população do Brasil inteiro, descansar

Esse resumo da proclamação da República
Você  pode vê muito mais, se na internet entrar
O meu espaço aqui nesse veiculo de informação
É apenas uma página, para você ler e apreciar
Para o Assarito, fica o meu abraço estendido
Do amigo e Poeta do Povo, José Aparecido
Que se sente honrado, de na Revista colaborar          

Estréia 19/11
Harry Potter e as Relíquias 
da Morte - Parte 1

Em Cartaz
Jogos Mortais - 
O Final (disponível em 3D)

Em Cartaz
Tropa de Elite 2

trônico na prova barueriense. Com este 
equipamento, a organização da corrida 
tem uma mensuração exata do tempo 
de cada atleta, e a ordem de chegada não 
tem qualquer contestação. 
Este tipo de equipamento é o mesmo 
utilizado na tradicional corrida de São 
Silvestre, realizada em São Paulo no final 
do ano.

Sindserv 201026

ses Christine e Michel Péna.
Com curadoria de Felipe Chaimovich e 
Chantal Colleu-Dumond, a mostra de 
jardins traz o tema alimentação para o 
ponto de partida da criação.

Serviços
Festival de Jardins do MAM no Ibirapue-
ra. Visitação até 31 de dezembro
Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares 
Cabral, portão 3)
Horários: diariamente, das 5h às 22h
Entrada franca
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Mestre-Cuca
Mestre-Cuca

Frango com Cerveja
Receita de Andreia Aparecida Ramos Justo
Guarda Municipal

Dicas

Participe do Mestre-Cuca!

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.

1) Se não lhe agradar ele ensopado, você pode 
deixar cozinhar somente a metade do tempo 
e levar ao forno com todo o caldo, depois de 
secar, deixe dourar. Fica ótimo e acompanha-
do de creme de milho, nem se fala!
2) Use polenta como acompanhamento, fica 
uma delícia;
3) Ao ir ao fogo, o álcool da cerveja evapora.

Ingredientes

Modo de Preparo

1 ½ Kg de frango, aproximadamente 
10 pedaços de coxa e sobre coxa
2 latas de cerveja clara 
5 dentes de alho picado 
2 cebolas grandes raladas
2 colheres sopa de óleo
3 tabletes de caldo de galinha 
1 colher de chá de Curry
1 colher de sopa de salsa picadinha

Limpe o frango, retire toda a pele, escal-
de em água quente com vinagre, escorra 
e reserve.
Em uma panela coloque o óleo, doure 
o alho, em seguida coloque o frango e 
refogue.
Em seguida acrescente o curry o caldo 
de galinha e se achar necessário sal a 
gosto, e mexa sempre para não grudar. 
Acrescente a cebola e a cerveja. Deixe 
cozinhar por aproximadamente 1 hora. 
Por último coloque a salsa picadinha.
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Nossos Parceiros

SAÚDE 

INTERMÉDICA PRONTO SO-
CORRO E HOSPITAL  BARUERI
Rua Duque de Caxias, 55 (Clínica 
médica e pediatria). Fone: 3155-2200

CENTRO CLÍNICO INTER-
MÉDICA - ALPHAVILLE
(cardiologia, clínica médica, ginecolo-
gia, obstetrícia, mastologia, ortopedia, 
pediatria, serviços radiológicos e ele-
trocardiograma). Alameda Amazonas, 
329 -  Alphaville. Fone: 4196-4196

NÚCLEO DE SAÚDE
SINDSERV
R. Damião Fernandes, 105 (odontolo-
gia e psicologia). Fone: 4163-0759

ARM ODONTOLOGIA
O único plano odontológico com 
Clareamento Dental! Fones: 3515-5400 

FISIOTERAPEUTA 
Dr. Ademir Mota: Ortopedica - De-
sportiva - Neurologica - Estética - 
Drenagem Linfática - Auriculoterapia 
(tratamento de ansiedade e tabagismo)
Fone: 8312-8420 / 8408-1083
Desconto Especiais aos Associados

KAIROS FISIOTERAPIA
Al. Araguaia, 2.044 - Torre 2 - Sala 607 
- Alphaville - Barueri
Fone: 4082-2385 / 7405-1717

BIO HERVAS
20% de desconto em medicamentos 
manipulados. Desconto concedido em 
qualquer unidade mediante apresen-
tação da carteirinha de sócio. BA-
RUERI - Rua Duque de Caxias,148 
- Centro. Fone: 4198-8753. JANDIRA 
- Av.Carmine Gragnano,180 - Centro 
Fone: 4789-1978

DERMO VIDA FÓRMULAS
Farmácia de Manipulação e Ho-
meopatia. Rua do Paço, 51 - Centro de 
Barueri. 25% de desc. no pgto. à vista 
e 15% à prazo no cartão de crédito ou 

cheque. Obrigatória a apresentação da 
carteirinha de associado Sindserv.
Fone: 4163-1013 / 4163-5824
 

DROGRARIA 24 DE JULHO
5% a 10% de desc. nos medicamentos 
/ Não possui desc. para perfumaria / 
Entrega Grátis. Desconto concedido em 
qualquer unidade mediante apresentação 
da carteirinha de sócio.  Loja 1 - Rua 
Ministro Rafhael de Barros Monteiro, 
197. Jd. dos Camargos. Fone: 4198-4401 
e 4163-3722. Loja 2 - Rua Oscar Kessel-
ring, 101 - Jd. Belval. Fone: 4163-6278

MIRO DROGARIA
De 3% a 5% de desconto nos medica-
mentos / Não possui desconto para per-
fumaria / Somente na Unidade do Jd. 
Belval. Av. Henrique Gonçalves Batista, 
196. - Jd. Belval. Barueri. 
Fone: 4198-4696

DROGARIA HENRIQUE 
Desconto em folha, não fornecendo ne-
nhum desconto nos valores dos medica-
mentos. Rua São Fernando,59 - Jd.Júlio 
- Barueri. Fone: 4194-4128 / 4194-1996

D&F FARMA
Desconto em folha para Associados.
Pça São João Batista, 24 - Centro de 
Barueri. Fone: 2282-9199

DROGARIA FRANK
10% de desconto em perfumaria e medi-
camentos éticos; e 20% de desconto em 
genéricos e similares para associados 
Sindserv. Estacionamento Gratuito. Est. 
dos Romeiros, 1.565 - Loja 09 - Cruz 
Preta - Barueri. 
Fone: 4198-3099 / 4163-1589

ÓPTICA CENTER 
Descontos especiais para associados / 
Parcelamento facilitado em até 6x no 
cartão de crédito / Exame oftalmológi-
co grátis para sindicalizados. Rua São 
Fernando,113 - Jd.Júlio - Barueri. 
Fone: 4201-1446
  

GIL LANCASTER
Rua Henriqueta Mendes Guerra, 768 - 
Centro de Barueri. Rua Profº João da 
Mata e Luz, 30 - Centro de Barueri. 
Fone: 2282-9199

EDUCAÇÃO

WIZARD IDIOMAS (Alphaville)
Al. Araguaia, 840 - Alphaville.  Fone: 
4195-3500
Agende uma aula demonstrativa gratuita! 
20% de desc. na matrícula e 40% de 
desc. nas mensalidades para associados 
Sindserv e dependentes.

WIZARD IDIOMAS (20% de Desc.)
Rua Campos Sales, 629 - Pouso Alegre - 
Barueri.  Fone: 4198-3154 / 4163-2948
Est. do Gopiuva, 2.329 - Vl. Dirce - 
Carapicuíba. Fone: 4146-9535

COLÉGIO ALPHACASTELO
Convênio Sindserv - Ensino Infantil e 
Fundamental (1º ao 9º ano) - Manhã e 
Tarde. - 20% turma de noturno / 10% 
turma diurno. Rod. Castelo Branco, 868 
- Alphaville - Fone: 4208-7373

FACULDADE EÇA DE QUEIROZ 
- FACEQ
Desconto de 5% para sindicalizados, e 
de 10% por pontualidade (pagamento 
da mensalidade até o 5º dia útil). Via de 
acesso João de Góes, 2.335 - Jd. Alvo-
rada - Jandira. Fone: 4081-8400

PUC/COGEAE  
Desconto de 10% (no parcelamento) 
nos cursos de Extensão, Aperfeiçoamen-
to e Especialização / Desconto conce-
dido também para dependentes. 
Rua da Consolação, 881 - Consolação - 
São Paulo - SP.  Fone: 3124-9600. 
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INFORMÁTICA 

ASSINCO INFORMÁTICA 
Desconto de 10% em todos os cursos. 
Rua Jandira Guerra, 145 – Centro de 
Barueri. Fone: 4198-2190. 

MIPS INFORMÁTICA 
Descontos especiais para sindicalizados 
(o valor do desconto depende se é para 
manutenção ou compra de máquinas). 
Rua Antonio Chalupe,195 - Vl. Boa 
Vista - Barueri. 
Fone: 4198-5588 - 4198-8488

LAZER / TURISMO

CINEMARK, HOPI HARI, WET’N 
WILD, PLAYCENTER, PARQUE 
DA XUXA - Ingressos com desconto à 
venda no Sindicato.

  

COLÔNIAS / POUSADAS

POUSADA - ÁGUAS DE IGARATÁ
Junto à represa com 19 suítes, piscina, 
sauna, quadra esportiva, salão de jogos, 
Playground, Restaurante, bar, tirolesa, 
circuito de arvorismo, parede de esca-
lada. www.aguasdeigarata.com.br

JOFISA
HOTÉIS POUSADAS E CHALÉS
Litoral e Campo. (Informações no 
SindServ)

GRUPO 3 TURISMO E EVENTOS 
Praça dos Gerânios, 10, sala 1, Centro 
Comercial de Alphaville. 
Fone: 4195-8623.
  

ESTÉTICA E BELEZA

MAGRASS
Rua Benedita Guerra Zendron, 178 - 
Centro de Barueri. Fone: 4199-0320 / 
4199-0364 - www.magrass.com.br

SIAMED & KAN BENI SPA
Cirurgia Plástica, Medicina Estética, 

SPA. Rua Dionísia A Barreto, 766 - Bela 
Vista - Osasco. Fone: 3699-2142
  
ODARA SPA
Rua Seikiti Nakayama, 173 - Jd. Tupanci
Fone: 4161-6632 / 4257-0257
Email: contato@odar.com.br
Desconto de 10% em procedimentos.

SALA 8 CABELEIREIROS 
Desconto de 15% para Associados Sind-
serv. Rua Sto. Antônio, 212 - Centro de 
Barueri - Fone: 2854-5463

EXTRAVAGANZA HAIR
15% de desconto em todos os serviços 
para associados Sindserv. Rua Damião 
Fernandes, 105 - Centro de Barueri
Fone: 4199-0547

ACADEMIA BOA FORMA  
Desconto de 20% em qualquer ativi-
dade. Rua Francis Dhornett, 120 – 
Jardim Silveira - Barueri. 
Fone: 4194-0727

MAIS PARCEIROS

CLÍNICA VETERINÁRIA 
BUENOVET
Desconto de 50% nas consultas e 10% 
para banho, tosa e cirurgia. Rua Copo 
de Leite, 16 - Jd.Flórida - Barueri. Fone: 
4163-1823 / 8263-1897

AUTO MOTO ESCOLA
NOVA START 
www.autoescolanovastart.com.br
Av. Batatais, 651 - Jd. Paulista - Barueri
Fone: 4163-7110 - Associados Sindserv 
têm 10% de desconto e não pagam taxa 
no caso de reprovação do exame prático.

REAL AUTO MOTO ESCOLA
Rua Claro de Camargo Sobrinho, 18 
- Vl. Pouso Alegre - Barueri - Fone: 
4198-1705

MOTO POINT
Até 10% de Desconto para associados 
Sindserv. Rua da Prata, 430 - Jd. dos 
Camargos - Barueri - Fone: 4198-3402

JT AUTOMÓVEIS
www.jtautomoveis.com.br

Av. Brigadeiro Manoel R. Jordão, 13 - 
Jd. Silveira - Barueri - Fone: 4162-1926 
/ 4162-1958

RIMON AUTOMÓVEIS
www.rimonautomoveis.com.br
Rua Dr. Francis D. Hornett, 210 - Jd. 
Silveira - Barueri. 
Fone: 4162-1926 / 4162-1958

CEROI
CORRETORA DE SEGUROS 
Rua Duque de Caxias, 248 -Centro - 
Barueri Fone:4198-4162.

INSTITUTO DA COSTURA 
Desconto de 25% nas mesalidades 
- Matrícula Gratuita. Av. Henriqueta 
Mendes Guerra, 808 - Jd. São Pedro - 
Barueri. Fone: 4198-0678

OLIVEIRA RELOJOARIA E 
CHAVEIRO
Pça. São João Batista, 48 - Centro de 
Barueri. Fone: 4163-2295

OLIVEIRA - MULTISERVIÇOS
Informática, Lan House e 
Perfumes Importados
Av. Sansão, 79 - Jd. São Pedro - 
Barueri (Em frente ao Correio / 
Ganha Tempo)
Fone: 4198-6226 / 6238-6744

Chaveiro, Relojoaria e 
Perfumes Importados
Praça São João Batista, 48 - Centro de 
Barueri (Em frente ao Terminal Rodo-
ferroviário) 
Fone: 4163-2295 / 7837-7742
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Ladrão

Um ladrão entra em uma casa e já vai logo 
roubando tudo,quando ouve:
- Jesus tá te olhando.
Ele olha a sua volta e como não vê nada 
continua. Mas logo depois ouve de novo:
- Jesus tá te olhando.
Escutando isto, fica desesperado, mas vê 
lá em cima um 
papagaio e exclama:
- Aha!! Então você 
que é Jesus.
E o papagaio:
- Eu sou Judas, Jesus 
é esse pitbull que está 
aí do seu lado!

Viciado em Orkut 

Joãozinho estava totalmente viciado no 
Orkut e a sua mãe preocupada levou o 
menino para a Igreja.
Chegando lá o Padre pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, você aceita Jesus?
- Se ele me adicionar, aceito sim!

Conversa de Casal

Ele: - Finalmente!!! Custou tanto esperar por 
este momento.
Ela: - Você quer que eu vá embora?
Ele: - Não! Nem pense nisso.
Ela: - Você me ama?
Ele: - Claro! Muito e muito!
Ela: - Alguma vez você já me traiu?
Ele: - NÃO! Porquê? Ainda pergunta?
Ela: - Me beija?
Ele: - Evidente! Sempre que possível!
Ela: - Você seria capaz de me bater?
Ele: - Você está doida? Não sou esse tipo de 
homem!
Ela: - Posso confiar em você?
Ele: - Sim.
Ela: - Querido!

DEPOIS DO CASAMENTO:
Ler de baixo para cima.
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