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EDITORIAL
Estamos em nossa última edição da Revista do Servidor de ano de 
2010.  Ufa! Foi um ano cheio de novidades e surpresas boas e outras 
nem tão boas, mas graças a Deus, conseguimos avanços importantes 
que foram registrados em nossas edições da revista durante todo o ano.
Nesta edição - especial - apresentamos a última ação dos servidores 
municipais que se dirigiram a Berilo, cidade do Vale do Jequitinhonha 
mineiro para a entrega das doações e prestação de serviços conquista-
dos pelo movimento “Barueri sou do Bem”, organizado pela Secretaria 
de Ações Socias de Barueri com a ajuda de Ong’s, e que levaram um 
pouco de comida e esperança àquela população tão necessitada.
Desejamos a todos os servidores, sócios, parceiros, funcionários e co-
laboradores um fim de ano feliz, familiar e cheio de paz e amor. Que 
2011, seja ainda mais repleto de alegria e paz! Que todos nós possamos 
alcançar nossas metas. 
Muitas felicidades a todos.
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Alô Câmara
Alô Câmara

Novo Presidente
Jô é eleito presidente da Câmara 
Municipal de Barueri

Contando com o voto de 13 dos 14 vere-
adores, Josué Pereira Silva (PTB), o po-
pular Jô, foi eleito presidente da Câma-
ra Municipal de Barueri durante sessão 
ordinária realizada na de terça-feira, 14. 
Apenas o vereador Professor Agnério 
(PT) não aderiu à candidatura de Jô e se 
absteve da votação.
O mandato é de dois anos. Será a primei-
ra vez que o vereador Jô comandará o 
Poder Legislativo, mas já compos a Mesa 
Diretora como vice do atual presidente 
Toninho Furlan (PMDB), nos quatro 
anos em que esteve à frente da Casa de 
Leis (biênios 2007/2008 – 2009/2010).
No discurso após a vitória, o presidente 
eleito agradeceu aos companheiros pelo 
apoio e pela confiança. “Agradeço a to-

dos que, de alguma forma, contribuiram 
para mais essa conquista. Garanto honrar 
o apoio dos meus colegas vereadores, do 
prefeiro Rubens Furlan e do povo de Ba-
rueri, fazendo um bom trabalho à frente 
da Câmara de Barueri”, disse. 
O presidente eleito ainda afirmou que 
pretende desenvolver sua gestão junto 
a todos os vereadores, pois acredita que 
“sozinho não se chega a lugar nenhum, 
e o meu objetivo é trabalhar muito para 
representar o meu antecessor e fazer jus 
a quem depositou a sua confiança em 
mim”, concluiu. 

Mesa diretora
No mesmo dia, outros cinco vereadores 
garantiram uma cadeira na mesa diretora 

da Câmara. Chico Vilela (PTB) foi esco-
lhido para ser vice-presidente, Sérgio Ba-
ganha (DEM) será o primeiro secretário, 
Nilton Melão (PR) foi eleito segundo se-
cretário, Jânio Gonçalves (PMDB) assu-
mirá o cargo de terceiro secretário e o te-
soureiro será Zetti Bombeirinho (PTB).

Despedida
Antes da votação para elegar a Mesa 
Diretora que assumirá o Legislativo, em 
1º de janeiro de 2011,  o presidente To-
ninho Furlan recebeu uma homenagem 
dos colaboradores da Casa de Leis. 
Um vídeo contendo fotos dos principais 
momentos do parlamentar à frente da 
Casa emocionou a todos os presentes. 
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Servidor em Foco

Qualificação ao Servidor
Servidores de Barueri que atuam em elétrica
recebem qualificação na área

Serviços prestados pelo Demutran atingem
altos índices em pesquisa de satisfação 

Na quinta-feira, 2 de dezembro, os ser-
vidores da Prefeitura de Barueri que 
atuam em serviços que envolvem ele-
tricidade receberam, no auditório da 

Secretaria de Comunicação Social, o 
certificado de conclusão do curso Se-
gurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade – NR 10.

Em pesquisa de satisfação realizada pelo 
Demutran (Departamento Municipal de 
Trânsito) com o público atendido pelos 
seus serviços, o órgão da Secretaria dos 
Assuntos de Segurança da Prefeitura de 
Barueri obteve altos níveis de aprovação. 
O levantamento realizado entre agosto e 
outubro aferiu o índice total de 74% de 
aprovação.
No quesito “atendimento ao público”, 
que avaliou os trabalhos desenvolvidos 
pelos núcleos de Educação de Trânsito 
e Vistoria Técnica, além de auxílios a aci-
dentes de trânsito, o índice de satisfação 

Servidores municipais receberam o certificado NR-10 (Segurança em Eletricidade)

A capacitação foi viabilizada pela Se-
cretaria de Administração, por inter-
médio do Departamento Técnico de 
Medicina e Segurança do Trabalho, 
junto ao Senai de Barueri que aplicou 
o conteúdo em dez dias. Servidores 
das secretarias de Cultura e Turismo, 
Educação, Esportes, Saúde e Serviços 
Municipais participaram do curso.
Sebastião Arcanjo dos Anjos, respon-
sável pelo setor de elétrica da Secre-
taria de Serviços Municipais, contou 
que o curso teve grande abrangência 
de conteúdo. “Além dos riscos em ele-
tricidade, também foram abordados 
assuntos como prevenção a incêndios 
e primeiros socorros”, relatou.
“Foi falado sobre a responsabilidade, 
que temos nestes tipos de serviço, 
sobre nossos companheiros de tra-
balho”, completou Sebastião. “A vida 
deles, de certa maneira, fica em nossas 
mãos”.

foi de 96%.
O resultado do “apoio operacional” 
também é considerado excelente. As 
operações de trânsito organizadas pelo 
Demutran em eventos como passeatas, 
procissões, quermesses, shows, partidas 
de futebol e outros esportes tiveram 86% 
de aprovação entre os organizadores.
A “fiscalização” atingiu 40%, mas o co-
ordenador de trânsito, Edson Orrin, ex-
plica que neste setor o resultado também 
pode ser considerado satisfatório. “É di-
fícil encontrar alguém que se sinta grato 
por ser fiscalizado”, informou.
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Destaque

Berilo é uma típica cidade do interior em 
Minas Gerais, situada no Vale do Jequiti-
nhonha. Surgiu em meio aos bandeirantes 
por causa da exploração de ouro realizada 
pelos próprios.
O povoado começou a ser edificado defi-
nitivamente por volta do ano de 1727 na 
confluência do rio Araçuaí com o Ribei-
rão Água Suja.
Hoje a população da cidade é de 13214 
habitantes, ocupa a 270ª posição de ci-
dade mais populosa do Estado de Minas 
Gerais e a 2369ª do Brasil. O município 
ainda guarda imóveis antigos e até tom-
bados pelo Patrimônio Histórico, os quais 
remetem a memória de seu passado.
Conforme os anos se passaram a minera-
ção entrou em decadência, e a freguesia 
foi transferida para o arraial de Sucuri em 
1846. Anos depois em 1868, foi constru-
ída a paróquia Nossa Senhora da Concei-
ção de Água Suja, sendo a denominação 
da localidade, alterada em 1877, para água 
Limpa. Algum tempo depois, em 1962, 
passou a se chamar Berilo, por conta de 
uma pedra preciosa verde homônima, 
encontrada com grande abundância na 

região, de tal forma foi elevada município.
A cidade de Barueri teve a iniciativa de 
ajudar o município de Berilo em 2009, a 
cidade tinha visivelmente uma pobreza gri-
tante, faltava água, alimentos, e o povo so-
fria cada vez mais. O Sindicato do Servidor 
dessa vez resolveu ajudar mais do que antes 
colaborando com sal na formação das ces-
tas básicas para as famílias do Vale do Je-
quitinhonha. Dessa vez o Sindicato foi até 
Berilo para levar além de donativos, alegria, 
uma palavra amiga e uma movimentação 
diferente para a população.
Os funcionários foram dia 6 de dezembro 
e ficaram até dia 10, cerca de 70 Servido-
res participaram. Uma ação que deve se 
estender e mostrar a preocupação com a 
sociedade como um todo e dessa maneira, 
levar a solidariedade para quem passa por 
dificuldades berrantes.
O Presidente do Sindicato Eduardo Assa-
rito e o Diretor Marcos Moskoski, fizeram 
parte desta empreitada em garantir cestas 
básicas com 35 quilos cada uma para as co-
munidades da região, e representar simulta-
neamente todos os Servidores de Barueri 
nesta ação. 
Cerca de 47 comunidades receberam os 
donativos vindos de Barueri que se divi-
diram em 18 pontos diferentes, nos três 
dias de distribuição, em escolas, postos de 
saúde, estádio e salões comunitários. São 
elas: Água Limpa de Cima, Água Limpa 
de Baixo, Quilombolas, Vila Santo Isidoro, 
Itacambira, Lazoa Ezequiel, Barra do Ca-
pivari, Mocó, Alto do Caetitu, Caetitu do 
Meio, Caetitu de Baixo, Santa Rosa, En-
genho Novo, Cafundó, Boa Vista, Muniz, 
Tabuleiro, Cruzeiro, Brejo, Ribeirão, Bem 
Querer, Bananal, Cardoso, Piedade, Cruzi-
nha, Veredas, João Pinto, Alto Bravo, Vai 
Lavando, Capão, Lagoinha, Monte Alto, 
Coqueiros, Morrinhos, São Joaquim, Le-
livéldia, Lamarãozinho, Alegre, Portilho, 

Barbosa, Palmital, Datas, Mamonas, Abreu, 
Beira Rio, Porto, Roça Grande. 
Outro dado importante em destaque é que 
o Servidor de Barueri garantiu às famílias 
mais necessitadas a inclusão do programa 
do Governo Federal-Bolsa Família. Ape-
nas 20% das famílias recebiam o benefício, 
com o serviço prestado por Barueri muitas 
outras famílias que tinham o direito, mas 
não tinham acesso, passaram a ter.
Com isso a economia local sofrerá um 
aquecimento já que com o programa as fa-
mílias receberão o dinheiro que fará a eco-
nomia girar em vários setores da sociedade, 
o que acarretará em ajuda para a Prefeitura 
de Berilo.
Além de alimentos foram doados chinelos 
infantil e adulto, brinquedos, bolas, carri-
nhos, bonecas e kits de doces (bolachas, 
balas e guloseimas). A importância dos Ser-
vidores de Barueri nesse acontecimento é 
se fazer presente em exercer sua cidadania 
e olhar para o outro como seu semelhan-
te, sem demagogia e sem preconceitos. O 
povo de Berilo necessita e nós estamos aqui 
para solidarizar.

Berilo
Ação do Servidor de Barueri em Berilo
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Sequência de fotos mostrando a ação dos 
servidores voluntários na cidade de Berilo
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Você Redator

O tema favorito da garotada agora é fé-
rias. Minha caçula esteve, nos últimos 
dias, contando nos dedos os dias para a 
chegada das férias. Por todo canto só se 
fala nisso. E eu estava tentando lembrar 
se existia essa euforia pelas férias no meu 
tempo de estudante (sim, já existia férias 
naquela época). E me peguei lembrando 
quase o contrário. Existia a expectativa 
da chegada das férias. Mas a ansiedade 
da início do período escolar era muito 
maior. Outro professor, outros colegas, 
novos desafios. Será que teremos maté-
rias muito difíceis? E as atividades? Um 
universo desconhecido a ser desbravado. 
Posso garantir que me lembro até a ex-
pectativa do meu primeiro dia de aula. 
E o ritual de comprar cadernos, lápis, 
régua, borracha, o cheiro da caixa de lá-
pis de cor e a cartilha Caminho Suave. 
Uau! cada lição uma conquista! Cada le-
tra uma história desenhada na lousa com 
giz de cor. Tanto carinho e dedicação da 
dona Carmem, com aquele forte perfu-
me de pêssego. 
Início do ano de 1971, Barueri era deste 
tamaninho, meu pai era caseiro e a escola 
mais próxima era a Alexandrino da Silvei-
ra Bueno. Muito longe do sítio (hoje Vale 
do Sol) onde minha família morava e lá 
fui eu pra casa da minha vó, na Vila Sabri-
na, fazer o meu primeiro ano. 
Menino de sítio em área urbana. Tudo 
era fascinante. Minha vó me levava pra 
escola grudada na minha mão, de tan-

Por: Marcos Vicente (Secretaria de Comunicação Social)

Quando voltam as aulas?

to medo dos “velozes” automóveis. E o 
prédio colossal da Escola Estadual Lael 
de Moura Prado. Soava sofisticado falar 
o nome de Garrastazu Médici, e cantar o 
Hino Nacional diariamente, mesmo sem 
sonhar com o significado de palavras 
como garrida, fúlgido e lábaro. Mas can-
tava o hino com emoção, no início ritua-
lizado de um dia de aula. Num tempo em 
que o professor era senhor absoluto em 
sala de aula. 
Chegando em casa tinha o almoço 
ouvindo rádio, com o programa 
Silvio Santos, e depois um pouco 
de TV, com Zorro, Terra de Gi-
gantes e Túnel do Tempo. Depois 
lição de casa, sempre com alguma 
coisa para pintar. E novamente o 
cheiro da caixa de lápis de cor. 
No ano seguinte já estava maiorzi-
nho e dava pra ir à escola sozinho. 
Então dava pra voltar à Barueri e 
fazer o segundo ano no Alexan-
drino. Tudo igual: euforia pro 
início das aulas, esforço pra tirar 
a melhor nota seguindo orienta-
ção dos pais pra “ser alguém na 
vida”, e tudo e tudo. Cada evento 
era uma solenidade. O remendo 
na calça e o bigode de carvão pra 
dançar quadrilha. O jogral. O dia 
da vacinação. Tudo era recoberto 
de grande importância. A dança 
de quadrilha reunia todas as mães 
da comunidade.Quanta emoção. 
Camisa branca do uniforme era 
branca mesmo, resultado do ca-
pricho da minha mãe no tanque. 
Foi no segundo ano que conheci a 
tal canetinha Silva Pen. Bem legal, 
mas longe do poder aquisitivo da 
minha família.
Claro que as férias também eram 
legais. Brincar muito. Pescar de 
peneira e de anzol. Acompanhar 
diariamente a ninhada dos passa-
rinhos. E o dia que tinha aquela 

surpresa do ninho vazio? Triste porque 
uma cobra passou por lá antes de mim,  
ou feliz porque os filhotes estavam bem 
empenados e tinham cada um  seguido 
seu caminho. Férias também era bom. 
Mas aguardava o início das aulas, com  an-
siedade. Torcendo pra situação financeira 
da família não estar tão ruim e poder no-
vamente sentir o cheiro da caixa nova de 
lápis de cor.

Poeta do Povo
Retrospectiva 2010
Por: José Aparecido

Mais um ano, leitor, chega ao seu final
Resumindo os acontecimentos, vou traçar
Algumas coisas do muito que aconteceram
Aqui no Brasil e no Mundo, você vai lembrar
Começando pelo Chile, e os seus mineiros
Aquela situação angustiante, e de desespero
Que eu confesso, me deu vontade de chorar

Houve também o terremoto dos Haitianos
Mais uma calamidade mundial, a se registrar
Muitas vidas foram ceifadas, naqueles dias
Muitos brasileiros saíram daqui, e foram lá
Cada solidarisante, Contribuiu de coração
E recentemente no RJ. Complexo do alemão
Houve uma grande caçada, da policia militar
Ainda continua a repercussão, do caso Bruno
E também do Mizael, que sempre procura escapar
Quando o advogado, sabe do decreto da prisão
Ele desaparece, e ninguém o consegue achar
E também a copa do mundo, a gente perdeu
A Mãezinha do Juca, e o Prefeito Braz, morreu
Fatos esses, que a gente só tem a lamentar

O nosso sindserv saiu na frente, e lançou
Um programa de apartamentos, para sortear
Aos nossos funcionários publico, associados
E quem pagava aluguel, não vai mais pagar
E no final da copa, a sua presença marcou
O nosso sindicato, diversos prêmios sorteou
Como: carro moto e entre outros, pra finalizar

Participe do 
Você Redator!
Se você gosta de escrever e gostaria 
participar do Você Redator, com-
partilhando seus conhecimentos 
e/ou pensamentos com os leitores 
da Revista do Servidor, entre em 
contato com o Sindicato através do 
Tel.: 4163-4050.
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Atualidades
Atualidades

Acupuntura
A acupuntura auricular pode ser feita COM ou SEM agulhas

A orelha externa é um dos vários mi-
crossistemas do corpo humano, assim 
como as palmas das mãos, as plantas dos 
pés, o crânio e as regiões  laterais da co-
luna vertebral.
A Acupuntura Auricular é uma técnica 
terapêutica que trata disfunções e pro-
move  analgesia  através  de  estímulos  
em  pontos  reflexos  do pavilhão auri-
cular. Visa  também  harmonizar  tanto 
as  funções fisiológicas quanto as fun-
ções energéticas  dos   órgãos  e  vísce-
ras  promovendo  um   tratamento  de   
saúde, aproveitando  o  reflexo  que  a  
auricular  exerce  sobre  o  sistema  ner-
voso central.
     
Como é praticada? 
Após uma avaliação individual de cada 

paciente o tratamento é proposto de acor-
do com os princípios da Medicina Tra-
dicional Chinesa. Os pontos auriculares 
podem ser estimulados COM ou SEM 
agulhas, sendo estas descartáveis.

Acupuntura Auricular 
COM ou SEM agulhas
A orelha externa é um dos vários micros-
sistemas do corpo humano, assim como as 
palmas das mãos, as plantas dos pés, o crâ-
nio e as regiões  laterais da coluna vertebral.
A Acupuntura Auricular é uma técnica te-
rapêutica que trata disfunções e promove  
analgesia  através  de  estímulos  em  pon-
tos  reflexos  do pavilhão auricular. Visa  
também  harmonizar  tanto as  funções 
fisiológicas quanto as funções energéticas  
dos   órgãos  e  vísceras  promovendo  um   

tratamento  de   saúde, aproveitando  o  
reflexo  que  a  auricular  exerce  sobre  o  
sistema  nervoso central.
     
Como é praticada? 
Após uma avaliação individual de cada 
paciente o tratamento é proposto de 
acordo com os princípios da Medicina 
Tradicional Chinesa e Francesa. Os pon-
tos auriculares podem ser estimulados 
COM ou SEM agulhas, sendo estas des-
cartáveis.

Em que casos usar?
Dores em geral,  Tensão Pré-Menstrual 
(TPM),  Irritabilidade,  Depressão, Ansie-
dade, Estresse, Problemas de Memória, 
Distúrbios do Sono, Auxiliar nos casos 
de Tabagismo e Obesidade, entre outros.
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Comportamento
Comportamento

Mesmo reconhecendo a 
camisinha como a melhor 
forma de prevenção os 
jovens não se protegem

O Ministério da Saúde divulgou nesse 
mês dados que mostram uma tendência 
de aumento dos casos de Aids entre jo-
vens de 17 a 20 anos, um levantamento 
feito com 35 mil deles revelou um au-
mento de 0,09% para 0,12% nos casos 
em cinco anos, e mostram que, entre 
adolescentes de 13 a 19 anos, existem dez 
mulheres que contraíram o vírus do HIV 
para cada oito homens soropositivos.
A pesquisa realizada pelo Ministério da 

Saúde divulgou ainda que 97% dos jovens 
de 15 a 24 anos reconhecem o preservati-
vo como a melhor e mais eficaz forma de 
evitar a infecção pelo vírus HIV, porém o 
uso da camisinha na primeira relação sexu-
al avançou de forma lenta , de 52,8%, em 
1998, para 60,9% em 2008.Apesar desses 
números o caso da doença entre os jovens 
caiu na última década. Em 1999, a cada 100 
mil pessoas, 39,8 tinham  Aids, em 2009 o 
número passou para 37.
Segundo o diretor do Departamento de Do-
enças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 
Aids do Ministério da Saúde, Dirceu Grecco, 
ainda que os jovens tenham mais informa-
ção, à medida que a parceria sexual se torna 
estável, eles deixam de usar o preservativo.

O governo estima que hoje, 630 mil pes-
soas estejam infectadas com o vírus HIV 
em todo o país. Desse total, por volta de 
230 mil pessoas, não sabem que são so-
ropositivos de acordo com o Ministério 
da Saúde. O Sistema Único de Saúde dis-
tribui 20 medicamentos diferentes para 
cerca de 200 mil pessoas, e o governo 
brasileiro triplicou a oferta de testes rápi-
dos para que o diagnóstico da doença seja 
recebido mais depressa.
De acordo com Grecco o foco da campa-
nha contra Aids do governo federal desse 
ano de 2010 é o preconceito. O objetivo 
é expor pessoas vivendo com a doença, 
e foi lançada no último dia 30 de novem-
bro, Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

Aids
Dados do Ministério da Saúde indicam aumento
do caso de Aids entre jovens e adolescentes
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Falando de Leis
Falando de Leis

Golpe do Baú
Lei contra golpe do baú no casamento cria 
polêmica e divide opiniões 

Uma novidade paira no 
Senado Federal,  trata-
se de um Projeto de Lei 
que tem como objetivo 
proteger o patrimônio 
das famílias, de eventuais 
golpes do baú

Temos pleno conhecimento do aumento 
da expectativa de vida dos brasileiros, e 
esta realidade não passou despercebida 
pelos legisladores.
O Código Civil Brasileiro vigente torna 
obrigatório o regime de separação de 
bens no casamento após os 60 anos, e 
esse projeto de lei já aprovado no Sena-
do eleva essa idade para 70 anos. O texto, 
que ainda depende de sanção presiden-
cial para entrar em vigor, divide opiniões 
de especialistas e também de idosos.
A Autora do projeto, a deputada Solange 
Amaral (DEM-RJ) diz que sua principal 
motivação foi o aumento na expectativa 
de vida do brasileiro. Ela salienta que a 
vida de uma pessoa de 60 anos no início 
do século passado era uma coisa bem 
diferente do cenário de hoje, onde as 
pessoas se casam mais tarde e se tornou 
comum se casar mais de uma vez.

Para o Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM), a alteração ameniza, 
mas não resolve o problema do chamado 
“golpe do baú”.  
Porém a discussão está justamente aí. De 
um lado alguns juristas e operadores de 
direito que apóiam esta lei, asseverando 
que ela visa assegurar o patrimônio das 
famílias daquele que contrai núpcias após 
70 anos.
Outros aduzem que a lei, por ser imposi-
tiva, é  discriminatória, que fere o direito 
do cidadão de dispor livremente de seu 
patrimônio. “Por que, ao atingirem 60 ou 
70 anos, as pessoas precisam sofrer in-
terdição automática em seus atos na vida 
civil?”, questiona Rodrigo da Cunha, pre-
sidente da entidade. Se estiver incapaz, a 
família pode pedir a anulação do casamen-
to. Mas esses casos são exceção e assim 
devem ser tratados.
Cunha lembra, e com bastante proprieda-
de,  que algumas das pessoas que tomam 
as decisões mais importantes do País, 
como diversos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal e até mesmo o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, de 65 anos, e a 
presidente eleita, Dilma Rousseff, de 62, 
não poderiam hoje escolher o próprio re-
gime de casamento.

A desembargadora Maria Berenice Dias, 
uma das maiores especialistas em Direito 
de Família do Brasil, também critica a in-
tervenção estatal na vida particular dos ci-
dadãos. “A lei é preconceituosa, pois parte 
do princípio que ninguém pode amar al-
guém com mais de 70 anos. Presume-se 
sempre que deve haver um interesse eco-
nômico envolvido, argumenta.
E é neste sentido que a polêmica paira. 
É justamente no fato de que uma pessoa 
que conta hoje com 60 anos de idade, tem 
toda capacidade de discernimento e de 
gerir seus próprios atos, caso contrário a 
família certamente poderia utilizar-se da 
interdição. Essa visão, no entanto, está 
longe de ser consenso. 
No entanto a  alteração na idade prevista 
no projeto vem em boa hora, até porque 
as pessoas com 60 anos de hoje traba-
lham, tem vida produtiva,  namoram e se 
casam,  e possuem vida social como qual-
quer outra, não existindo motivo plausível 
para impor à elas um regime obrigatório 
para o casamento. 

Com informações do jornal
O Estado de S. Paulo.
Andréia M. Dourado
Depto. Jurídico SindServ
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Vida Sustentável

Arborização 
As árvores em cidades urbanas: menos 
poluição sonora e menos poluentes jogados no ar

As árvores e a natureza são fontes abun-
dantes de incitações e inspirações, que 
evolui constantemente na busca por um 
padrão de funcionamento e vivência equili-
brado e amoldável, elas interceptam, refle-
tem, aspiram e transmitem radiação solar 
melhorando a temperatura do ar no am-
biente urbano. 
As pessoas consideram o fator estético 
como o principal na arborização urbana, 
em virtude da aparência das árvores serem 
imediatamente percebível, ao contrário dos 
demais benefícios, como atingir objetivos 
de ornamentação, melhoria microclimática 
e diminuição da poluição.
As árvores em locais urbanos têm o poder 

de excisão de partículas e gases poluentes da 
atmosfera, mas a capacidade de fixação ou 
tolerância a poluentes é variada conforme as 
espécies, algumas delas têm o poder de filtrar 
compostos químicos poluentes, como dióxi-
do de enxofre (SO2), ozônio (O3) e flúor. Os 
agravos provocados pela poluição atmosfé-
rica podem ser muito significativos, e de-
pendem dos índices de poluição do lugar. 
O vento é outro fator importante que 
afeta o conforto humano e sua efeito po-
derá ser negativo ou positivo, conforme a 
presença da vegetação do local. Principal-
mente no verão, onde ação do vento ao re-
tirar as moléculas da água transpiradas por 
homens e árvores, aumenta a evaporação, 

e no inverno que constitui um aumento 
do resfriamento do ar.
Além de amenizar os poluentes soltos no 
ar, provocados pelo homem, a arboriza-
ção reduz os níveis da poluição sonora nas 
cidades, provocada pelo tráfego e por ou-
tras fontes diversas que afeta psicologica-
mente e fisicamente as pessoas, ela impede 
que os ruídos e barulhos fiquem refletin-
do constantemente nas paredes das casas 
e prédios, que causa uma sensação de um 
som permanente, ou seja, as árvores e suas 
folhas colaboram para aspirar a energia 
sonora e faz com que o barulho emitido 
desapareça rapidamente, assim elas contri-
buem para o bem estar do homem.
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Tecnologia

Limpeza Externa
Dicas para deixar seu computador tinindo de novo
por Juliana Oliveira

Você que deseja ter seu micro com uma 
boa aparência tanto por dentro quanto 
por fora, fique ligado nessas dicas para 
deixar seu computador tinindo de novo.
Para o gabinete, você deve ter uma fla-
nela em mãos. Esta deve estar seca ou 
no máximo levemente umedecida, pois 
se escorrer líquidos no interior do seu 
micro e esses líquidos, eventualmente, 
entrarem em contato com os circuitos, 
podem causar danos irreversíveis em 
todo o sistema. Nunca utilizar produtos 
com alvejantes, pois isso pode danificar 
os componentes plásticos de seu apa-
relho, como exemplo as placas (placa-

mãe, placa de vídeo, etc.).
Na parte interna do mouse, pode ser uti-
lizado um cotonete, também levemente 
umedecido.
No teclado, o recomendado é utilizar um 
mini aspirador, porque é justamente nas 
frestas desse periférico que a sujeira fica 
acumulada. Um dos erros mais freqüen-
tes das pessoas que limpam tal compo-
nente, é a utilização de ar comprimido, 
para “empurrar” a sujeira para fora das 
frestas. Mas isso só faz com que a sujeira 
entre dentro dos conectores, prejudican-
do seu funcionamento.
Um dos itens que deve ter o maior cuida-

do, é com os monitores de LCD, pois é 
um aparelho muito sensível. Recomen-
da-se o uso de produtos específicos 
para a limpeza de tal componente, ou 
uma flanela umedecida com água. Na 
hora, você deve ter cuidado para não 
pressionar com força a tela, caso con-
trário, o monitor pode quebrar, não se 
esquecendo de desliga-lo antes do pro-
cesso de limpeza.
Essas são as dicas para uma limpeza ex-
terna completa de seu computador. De-
pois de ler atentamente os itens acima, é 
hora de colocar a mão na massa e tomar 
cuidado com o que faz. Boa faxina!
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Saúde
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Alimentação
Pessoas que consomem alimentos de cor laranja
podem viver mais
Estudo feito nos Estados 
Unidos declara que Alimentos 
de cor laranja trazem maior 
longevidade

Um estudo feito por pesquisadores 
norte-americanos do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças analisou 
que alimentos de cor laranja prolongam 
a vida dos seres humanos por possuí-
rem altos níveis de alfa-caroteno no 
sangue, (antioxidante encontrado em 
frutas e vegetais da cor laranja) e têm 
menor possibilidade de morrer de do-
enças cardíacas e câncer do que pessoas 
com rara ou nenhuma quantidade da 
substancia no organismo.
O estudo em si não prova a analogia en-
tre causa e efeito,apenas faz uma associa-

ção entre os fatos, os pesquisadores anali-
saram níveis de alfa-caroteno em amostras 
de sangue de mais de 15 mil adultos que 
participaram de um estudo de acompa-
nhamento da terceira Pesquisa Nacional 
de Exame de Saúde e Nutrição, de 1988 
a 1994. Até 2006, observaram que quase 
4.000 participantes haviam morrido. Os 
que tinham maiores níveis de alfa-caro-
teno no sangue tiveram maior pro-
babilidade de terem sobrevivido, 
mesmo depois que os especialis-
tas controlaram variáveis como 
idade e tabagismo. 
As pessoas com maior concen-
tração do antioxidante tinham 
40% menos possibilidade de 
morrer do que as com concentra-
ção menor. Os indivíduos com níveis 

intermediários tinham 27% menor proba-
bilidade de terem falecido do que aqueles 
com concentração menor da substância 
encontrada nesses alimentos.
Chaoyang Li o principal autor do estudo 
que foi publicado no “Archives of  Inter-
nal Medicine” declarou todos esses indí-
cios impressionantes.
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Capital

Empréstimos
Com menos dinheiro na economia, bancos devem
dificultar empréstimos em 2011

O Banco Central anunciou no começo 
de dezembro, uma série de medidas para 
diminuir o ritmo de aumento do crédito 

e intensificar o processo de desaceleração 
da economia, para evitar o aumento da 
inflação, e decidiu pela retirada de R$ 61 
bilhões dos bancos.
Com tais medidas, os bancos possivelmen-
te devem segurar a oferta de empréstimo 
ao consumidor, e reduzir o prazo, seja por 
financiamento de veículos,crédito pessoal 
ou consignado (com desconto em folha). 
Somente os financiamentos imobiliários, de 
crédito rural e compra de veículos de carga 

(ônibus e caminhões) estão fora. Dessa 
forma além dos bancos reduzirem o prazo 
dos empréstimos, eles devem exigir entra-
das maiores nos financiamentos, o que será 
ruim para o consumidor.
Para oferecer o financiamento, os bancos 
terão de fazer um caixa maior para ofere-
cer o financiamento. O que antes era feito 
em até 60 meses, agora não poderá passar 
de 24 meses.
A extração desse dinheiro  abarca uma mu-
dança nas normas do compulsório (dinhei-
ro que os bancos são obrigados a deixar no 
Banco Central), já que essa grana é usada 
pelas instituições financeiras para oferecer 
crédito a empresas e consumidores. 
A partir do dia 1º de julho do ano que vem, 
passará a valer as novas regras anunciadas 
pelo Banco Central, onde os bancos terão 
de ter agora uma reserva maior de dinhei-
ro, porque o capital que as  instituições são 
sujeitadas a manter para conceder o crédito 
aumentou de 11% do valor do empréstimo 
para 16,5%. Isto é, de cada R$ 1.000 em-
prestados, os bancos terão que ter na reser-
va R$ 165, diferentemente de hoje, que a 
obrigação é de R$ 110, isso se , a entrada 
for menos do que 20% do valor do bem.
Segundo Sérgio Reze, presidente da Fe-
deração Nacional da Distribuição de Ve-
ículos Automotores, ainda é cedo para 
avaliar as repercussões, os bancos ainda 
estão absorvendo o anúncio. Pode ser 
que a avaliação cadastral (do consumidor) 
possa ficar mais restritiva.
Somente no mês de outubro, o volume de 
crédito do sistema financeiro atingiu R$ 
1,6 trilhão, o equivalente a 47,2% do PIB, 
ou seja, de toda a fortuna produzida no 
Brasil, volume que foi recorde e garantido 
em boa parte pelos financiamentos de ve-
ículos, que devem sofrer uma diminuída a 
partir do ano que vem.

Medidas tomadas pelo 
Banco Central para 
desacelerar o aumento 
de crédito têm por 
objetivo retirar 
incentivos introduzidos 
durante a crise financeira
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Corpore Sano
Corpore Sano

Celulite
Causas e efeitos se dão principalmente pela alimentação

Cientificamente a Celulite é chamada 
de lipodistrofia ginóide. Os especialistas 
explicam que sua causa está relacionada 
com o acúmulo de substâncias residuais 
nos tecidos, provocado por uma dieta rica 
em alimentos refinados e gordurosos, e 
pobre em frutas, legumes e verduras. A 
aparência da celulite é resultado de de-
pósitos de águas,gordura e impurezas em 
algumas regiões do corpo que fica mais 
evidente quando a pele é pressionada.
Esta enfermidade acontece principal-
mente nas mulheres por conta do hor-
mônio estrogênio que faz com que elas 
acumulem mais gordura do que os ho-
mens na região do quadril e coxas, o que 
causa desconforto estético e angústia; 
conforme a pele envelhece, a superfície 
se torna mais fina e com menor elasti-
cidade e faz com que a celulite se torne 
mais visível, por essa questão, é reco-
mendável evitar a exposição excessiva ao 
sol, para manter a elasticidade da pele.
Muitas pessoas apelam à lipoaspiração, 
injeções e tratamentos elétricos, mas, 
nenhum deles possuem efeitos dura-
douros. O que realmente deve ser feito é 
uma avaliação detalhada para saber qual 
tipo de tratamento será o mais adequa-
do. Os procedimentos a serem adotados 
pelo paciente estão relacionados à mu-
dança de hábitos alimentares, como die-

tas saudáveis, prática de atividades físicas 
e melhora da função intestinal.
A dietoterapia, neste caso, tem como de-
sígnio a redução do tecido adiposo, a regu-
lação do intestino e a diminuição da reten-
ção líquida, importante se atentar também 
em substituir os carboidratos simples pelos 
complexos, ou seja, pelos integrais e con-
sumir uma média de 25 a 30g/dia de fibras.
As fibras insolúveis reduzem o tempo do 
trânsito intestinal, diminuindo a pressão 
abdominal e por conseqüência melhoram 
o sistema circulatório dos membros infe-
riores, além de não favorecer a reabsorção 
do estrógeno na forma ativa. A perda de 
peso será interessante, porém, deve-se 
acontecer de forma gradativa para não 
agravar o problema.
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Consumidor

Cadastro Positivo
Projeto de lei aprovado pelo Senado Federal prevê criação 
de cadastro positivo para proteger bons pagadores

O plenário do Senado Federal apro-
vou a inclusão de um novo parágrafo 
ao artigo 43 do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), criando o chama-
do “cadastro positivo”, um projeto que 
pretende dar mais benefícios ao consu-
midor que sempre manteve em dia seus 
pagamentos, uma proposta que poderá 
originar uma evolução na concessão de 
crédito pelas empresas.
O cadastro positivo é a criação de uma 
lista de bons pagadores, que facilitará 
o diagnóstico de risco e permitindo a 
bancos e financeiras reduzir os juros 
oferecidos a esses consumidores que 
sempre honraram suas dívidas. Hoje a 
função de orientar o comércio e os ban-
cos sobre a vida financeira das pessoas 

é incumbida às empresas que registram a 
inadimplência, como o Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC) e o Serasa.
Os indicadores atualmente, apontam que 
a inadimplência vem diminuindo, em to-
das as modalidades de crédito,fazendo 
com que os comerciantes fiquem otimis-
tas.Porém, há falta de definições sobre 
como esse cadastro funcionará, o que pro-
voca críticas de entidades de defesa dos 
consumidores,o contexto é que , o cadas-
tro poderá trazer problemas em relação 
ao sigilo dos dados dos consumidores e 
à preservação da intimidade dos mesmos.
A associação de consumidores Proteste 
informou por meio de nota que a medida 
não premia bons pagadores com taxas de 
juros mais baixas do que as oferecidas no 

mercado, porque ao que parece, com 
esse cadastro o consumidor poderá ter 
seus hábitos de consumo monitorados, 
e para os consumidores que precisarem 
de financiamento e nunca compraram a 
prazo, serão penalizados com as taxas 
de juros mais elevadas.
Segundo a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomercio),o projeto apresenta fa-
lhas que precisam ser corrigidas antes que 
seja aprovado pelo Presidente da Republi-
ca Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, 
como deve ocorrer a implementação do 
cadastro ou como seriam geridas e aces-
sadas essas informações pelas empresas. 
Além disso, o cadastro é burocrático e as 
pessoas terão que se autocadastrar.
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Mestre-Cuca
Mestre-Cuca

Vaca Atolada
Receita de Dilene Ribeiro 
Funcionária do Ganha Tempo - Setor RG

Ingredientes Modo de Preparo

Participe do Mestre-Cuca!

1,5 kg de linguiça calabresa
6 colheres de óleo
3 kg de costela de vaca cortada em 
pedaços
3 cebolas médias picadas
6 dentes de alho amassados
3 maços de salsa picada
5 cebolinhas verdes picadas
3 kg de mandioca cozidas e cortadas em 
pedaços
sal e pimenta a gosto

Tempere a costela com sal e pimenta;
Frite-as no óleo até dourar;
Acrescente a cebola e o alho;
Junte os tomates, a salsa, a cebolinha e 
a água até cobrir a costela;
Cozinhe por 1 hora e meia;
Acrescente a mandioca 
já cozida e a linguiça;
Deixe por mais 20 
minutos e sirva.

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.
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Nossos Parceiros

SAÚDE 

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

CENTRO CLÍNICO INTERMÉ-
DICA - ALPHAVILLE
(cardiologia, clínica médica, ginecolo-
gia, obstetrícia, mastologia, ortopedia, 
pediatria, serviços radiológicos e eletro-
cardiograma). Alameda Amazonas, 329 
- Alphaville. Fone: 4196-4196

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

ARM ODONTOLOGIA
Associado do Sindserv agora também 
é associado da ARM Odontologia sem 
custo adicional. O único plano odonto-
lógico com Clareamento Dental! 
A partir de R$ 10,00 por pessoa
www.armodonto.com.br 
Fone: 3515-5400 

FISIOTERAPEUTA 
Dr. Ademir Mota: Ortopedica - Des-
portiva - 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 apresenta-
ção da carteirinha de sócio. 
BARUERI - 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 Homeopatia. 
Rua do Paço, 51 - Centro de Barueri. 
25% de desconto no pagamento 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 desconto 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 medi-
camentos / Não possui desconto para 
perfumaria / Somente na Unidade do Jd. 
Belval. Av. Henrique Gonçalves Batista, 
196. - Jd. Belval. Barueri. 
Fone: 4198-4696

DROGARIA HENRIQUE 
Desconto em folha, não fornecendo 
nenhum desconto nos valores dos medi-
camentos. 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 me-
dicamentos éticos; e 20% de desconto 
em genéricos e similares para associados 
Sindserv. Estacionamento Gratuito. 
Estrada 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 oftalmológico 

grátis para sindicalizados. Rua São Fer-
nando,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 des-
conto nas mensalidades para associados 
Sindserv e dependentes.

WIZARD IDIOMAS (20% de Desc.)
Rua Campos Sales, 629 - Pouso Alegre - 
Barueri.  Fone: 4198-3154 / 4163-2948
Estrada do Gopiuva, 2.329 - Vila 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. 
Alvorada - Jandira. Fone: 4081-8400

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

ASSINCO INFORMÁTICA 
www.assinco.com.br
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
Vila 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 escalada. 
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
www.magrass.com.br 
Rua Benedita Guerra Zendron, 178 - 
Centro de Barueri. 
Fone: 4199-0320 / 4199-0364

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 Sin-
dserv. 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  
www.boaformaacademia.com.br
Desconto de 20% em qualquer ativida-
de. 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 Ca-
margos - 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, 
CHAVEIRO E PERFUMES 
IMPORTADOS
Praça São João Batista, 48 - Centro 
de Barueri (Em frente ao Terminal 
Rodoferroviário) - Fone: 4163-2295 / 
7837-7742

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

Seja um parceiro 
Sindserv
4163-4050

Acesse a Revista Online
www.sindservbarueri.com.br
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