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Editorial
Conforme o tempo passa mais e mais o trabalhador precisa constantemente: se 
aperfeiçoar, estudar, adquirir formação complementar, lutar pelos seus direitos, lutar 
pelos direitos de outros trabalhadores, sustentar a família e além de tudo se preocupar 
com a aposentadoria.

Entretanto, o mesmo tempo que corre no relógio do trabalhador parece que parou para 
muitos setores produtivos e principalmente para os governantes.

Nesta edição poderemos ter uma breve noção daquilo que acontece com o nosso 
combalido e quase inválido Ministério do Trabalho e Emprego. 

Por mais anacrônico que possa parecer, não há em tal Ministério uma linha definida para 
que avanços trabalhistas aconteçam. Nesta edição teremos uma breve noção daquilo 
que acontece com este ministério que em tese deveria ser muito valorizado por se tratar 
de um “governo de trabalhadores”.

Temos um artigo assinado por um professor e historiador daqui de nossa cidade que 
levanta o debate: a redução da maioridade penal é uma solução para os problemas da 
criminalidade atual?

Levantamos também um importante problema que acontece com frequência nos locais 
de trabalho que não é devidamente discutido. Falamos do assédio sexual e moral que 
acontece nos setores públicos e privados. Quem sofre mais com isso?

Na editoria de Saúde uma abordagem diferente sobre o grave problema do tabagismo. 
Quem sabe não possa interessar a você ou alguém que você ama e se preocupa. Além 
de ser um grave problema de saúde pública.

É a Revista do Servidor agindo como importante fonte de informação e conhecimento 
para o trabalhador da prefeitura. 
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Eduardo Assarito
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ATUALIDADES

Corpo espancado com hematomas, dilace-
rações na vagina e no colo do útero, trans-
tornos psíquicos irreversíveis, gravidez 
indesejada, contaminação por DST/Aids, 
morte. Essas são as consequências para 

uma menina ou mulher vítima de estupro. 
O estupro é culturalmente aceito em todas 
as sociedades no mundo. Não importa a 
sexualidade, origem, cor, classe, casta, reli-
gião, profissão da vítima, basta ter nascido 
mulher que ela se tornará vulnerável à cul-
tura do estupro, estando vestida de biquíni 
ou de burca. As lésbicas e bissexuais ainda 
sofrem com o estupro ‘corretivo’ por não 
se adequarem à heteronormatividade, na 
visão dos agressores. 
De acordo com o mais recente Mapa da 
Violência contra as Mulheres , no Brasil, 
13 mil mulheres vítimas de estupro foram 

atendidas na rede pública em 2011. São 
35 por dia! Isso sem contar as que não 
procuram ajuda por medo ou vergonha 
e aquelas que morreram e não puderam 
pedir ajuda. A maior parte delas tem entre 
10 e 14 anos e foi violentada na própria 
residência e, em segundo lugar, na rua. 
Daí nos perguntamos: por que esse tipo 
de violência contra as mulheres aconte-
ce? Ora, por causa das próprias mulheres! 
Pelo menos é isso que acha 65,1% da so-
ciedade brasileira. Os resultados da pes-
quisa Tolerância social à violência contra 
as mulheres do Instituto de Pesquisa Eco-

De acordo com o mais 
recente Mapa da Violência 

contra as Mulheres, no Brasil, 
13 mil mulheres vítimas de 
estupro foram atendidas na 

rede pública em 2011. 

Pelo fim da cultura do estupro!

“Mulher, você foi estuprada, que pena. Mas a culpa é sua!”
“Mulher, você foi assediada, bem feito! Também pela roupa que usa, está mesmo pedindo...”
“Cuida de suas cabritinhas, pois meus bodes estão no pasto!”
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nômica Aplicada (IPEA) divulgados nes-
ta quinta-feira, 27 de março, revelam que 
nossa população acredita que as mulheres 
provocam o estupro porque não sabem se 
comportar, se vestir, que tem mulher para 
casar e mulher para ‘ir pra cama’, que ho-
mossexuais não podem ter os mesmos di-
reitos que heterossexuais, que o casamen-
to deles deve ser proibido, que os casos 
de violência devem ser silenciados, e uma 
infinidade de absurdos. 
Daí nos perguntamos: por que a sociedade 
brasileira pensa assim? Por diversos moti-
vos, entre eles, porque parte dos gestores 
públicos ignora os direitos humanos vio-
lando a laicidade do Estado , não promove 
a educação sexual, de gênero e de combate 
à homofobia nas escolas adequadamente, 
não presta atendimento decente às mulhe-
res nos equipamentos de saúde e seguran-
ça, diz que transporte público lotado é bom 
pra ‘xavecar’ , não coleta nem sistematiza 
dados sobre assuntos relacionados , cria 
projetos que obrigam mulheres estupradas 
a manter a gravidez indesejada . Ah! Tem 
também os comunicadores que ignoram 
a competência das mulheres destacando 
somente sua ‘beleza ’, tratam as mulheres 

como coisas consumíveis em comerciais de 
cerveja. Enfim, a lista é longa... 
E assim se cria no nosso imaginário so-
cial o machismo, a banalização da violên-
cia contra as mulheres e a perpetuação da 
cultura do estupro no Brasil e no mundo. 
Nossa experiência e prática social é in-
fluenciada por tudo que nos cerca, por 
nossas relações intermediadas nos espa-
ços privados e públicos. 
É aceitável que homens assediem, batam, 
ameacem, tapem a boca, rasguem a rou-
pa de uma mulher, a estuprem e matem 
livremente? Não! Não é! É por isso que o 
movimento feminista, por vezes deprecia-
do por essa sociedade patriarcal, machista, 
racista e homofóbica, há décadas vai às 
ruas para gritar para sociedade que o estu-
pro e tantas outras violações dos direitos 
das mulheres não podem ser aceitos! Para 
dizer que as mulheres não são coisas, que 
devem ser respeitadas, ter seus direitos 
garantidos, que elas querem viver e andar 
livremente sem violência a qualquer hora 
do dia e onde quiserem, que elas são livres 
para vestir o que quiserem e se expressar 
como quiserem. 
Católicas pelo Direito de Decidir apela 

para que líderes religiosos, atendendo aos 
princípios de respeito pela dignidade de 
todas as pessoas, revisem aquilo que, em 
suas doutrinas e práticas, contribui para a 
manutenção dessa cultura de violência e 
de morte das mulheres, e expressem pu-
blicamente o repúdio à ela. 

#NãoMereçoSerEstuprada! 
Por Católicas pelo Direito de Decidir
 www.brasildefato.com.br

Jornalista Nana Queiroz, que iniciou a 
Campanha #NãoMereçoSerEstuprada, 
no Facebook.
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VOCÊ REDATOR

Diga não à redução da maioridade penal

O que você acha que está por detrás da 
proposta de Redução da Maioridade Pe-
nal? Por quê existe uma campanha decla-
rada de alguns veículos de comunicação a 
favor deste tema? Quais os grupos políti-
cos, econômicos e até religiosos que estão 
defendendo este projeto? Qual objetivo 
maior que está “mascarado” em diferen-
tes governantes para investirem tanto em 
“segurança” e bem pouco em educação, 
saúde e transporte de qualidade?
Gostaria de fazer uma pequena, porém 
importante reflexão histórica.
Em 31 de março de 1964, ou seja, a exatos 
cinquenta anos, iniciava-se um dos capítu-
los mais terríveis da história brasileira: o 
Golpe Civil Militar. Golpe, porque quem 
assumiu o poder a partir daquele dia, não 
foi legitimamente eleito pelo povo. Civil, 
porque muitos recursos financeiros vin-
dos dos mais diferentes setores da socie-
dade, abasteceram os cofres e as indústrias 
de fabricação de armas na ditadura. Mili-
tar, porque o exército (força nacional), em 
conjunto com variadas corporações mi-
litares estaduais, passam a ditar as regras 
e indicar seus governadores e presidentes 
“biônicos”. Tudo isso, com um argumen-
to de estabelecer a ordem na sociedade 
brasileira com intenção do tal progresso 
que viria com o novo regime dominante. 

A população, somente assustada no início, 
passa a ser perseguida, enquadrada, calada 
e atropelada pelos governantes.
Este episódio traumático fez vítimas e 
mais vítimas porque era mais rápido e prá-
tico assumir o poder desta maneira do que 
pensar em, por exemplo, fazer a reforma 
agrária (divisão igualitária das terras pro-
dutivas para as pessoas que não dispõem 
de nenhum recurso), ou ainda, acabar com 
a desigualdade social exterminando o ca-
pitalismo (sistema que beneficia dois por-
cento da população do planeta e prejudica 
todos os demais noventa e oito porcento). 
E foi assim, tudo pela estética (aparência 
externa, visual, temporária) e nada pela 
ética (aparência interna, bem comum, du-
radoura), visando a tal segurança nacional 
que este momento sombrio durou cerca 
de vinte e um anos.
Agora, para quem não percebeu ainda, o 
mesmo grupo obscuro e pronto para ar-
rumar uma solução rápida para um pro-
blema histórico e traumático, se organiza 
nos diferentes poderes brasileiros para 
empurrar de “guela abaixo” a proposta de 
redução da maioridade penal. O discur-
so, apesar dos 50 anos que se passaram, 
é idêntico ao dos ditadores daquela época 
que queriam a moralização e a segurança 
estabelecida. O que me entristece é que 

até importantes e experientes forças po-
líticas, colegas jornalistas e professores 
(eram na época crianças, adolescentes ou 
jovens perseguidos ou que tiveram paren-
tes e amigos desaparecidos!) estão “com-
prando” ou “já compraram” este discurso 
que faz perdermos o foco principal da 
“loucura” do dia a dia de nossa sociedade 
atual para nos preocuparmos com as víti-
mas deste sistema, crianças, adolescentes e 
jovens colocadas como as vilãs neste cená-
rio. Infelizmente, ninguém denuncia, por 
exemplo, que a porcentagem de crimes 
cometidos por crianças, adolescentes ou 
jovens não chega nem a um porcento se 
comparados pelos crimes praticados por 
adultas e adultos todos os dias por toda 
parte do mundo. Crimes hediondos e si-
lenciosos. Crimes contra a humanidade.
Há alguns dias, assisti um programa onde 
dois profissionais, um psiquiatra brasilei-
ro e um filósofo francês debatiam sobre 
diferentes assuntos, porém concordavam 
em algo surpreendente. Tanto um quan-
to outro afirmaram que todos adultos são 
neuróticos ou psicóticos. De acordo com 
os debatedores, neuróticos são aqueles 
que constróem castelos (ideias, objetivos, 
planos!) e quando estes são destruídos, 
passam a construir novos castelos em 
suas mentes para concretizá-los. Já os 

Em artigo especial para 
a Revista do Servidor, 

historiador faz importante 
reflexão sobre a relação 

entre a violência que 
vivemos atualmente com o 
período negro da história 

recente do Brasil: o golpe e 
a Ditadura Militar.

por Geovani Barreto (Jéba) - jornalista e professor de História
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Sugerimos aos leitores que debatam e 
discutam com seus colegas de trabalho 
e com seus familiares este assunto. 
Será mesmo que a redução da maio-
ridade penal, ou seja, rebaixar a faixa 
etária criminal para os 16 anos (ou 
menos), é uma medida eficiente para 
diminuir aos índices de criminalidade 
ou, em última análise, tais jovens que 
cometem os crimes ou atos infracio-
nais são, isso sim, resultado de uma 
sociedade perturbada que não sabe o 
que fazer? Será que tais jovens não são 
resultado de um sistema que simples-
mente os jogam para a marginalidade? 
Na sociedade atual, o leitor acredita 
que uma criança que nasce, cresce e 
vive sem assistência, sem educação, 
sem saúde, abandonado, violentado e 
esquecido, vai crescer um jovem dócil 
e produtivo?

Sugestão

psicóticos são aqueles que moram dentro 
dos castelos construídos pelos neuróticos 
(porque se sentem mais seguros quando 
perseguem e acreditam em ideias, ob-
jetivos, planos de alguém!). Pense bem: 
você está sendo neurótico ou psicótico? 
E mais... você está influenciando alguma 
criança, adolescente ou jovem ao seu re-
dor para o bem ou para o mal? 
Para finalizar, gostaria que refletíssemos 
sobre as informações oficiais a seguir:
Você sabia que segundo dados da ONU 
(Organização das Nações Unidas), apro-
ximadamente 925 milhões de pessoas no 
mundo não comem o suficiente para se-
rem consideradas saudáveis, ou seja, isso 
significa que uma em cada sete pessoas no 
planeta vai para a cama com fome todas 
as noites. Ainda segundo a ONU, a fome 
é o número um na lista dos 10 maiores 
riscos para a saúde. Ela mata mais pessoas 
anualmente do que AIDS, malária e tu-
berculose juntas, mas ninguém fala disso. 
E mais, a entidade informa ainda que um 
terço das mortes entre crianças menores 
de cinco anos de idade nos países em de-
senvolvimento estão ligadas à desnutrição. 
As regiões carentes do Brasil estão inclu-
ídas neste item. A ONU alerta também 

que custa apenas 25 centavos de dólar por 
dia alimentar uma criança com todas as vi-
taminas e os nutrientes de que ela precisa 
para crescer saudável.
Em 2050, de acordo com previsão da 
ONU, as alterações climáticas e os pa-
drões climáticos irregulares levarão mais 
de 24 milhões de crianças à fome e isso 
porque a fome é o único grande problema 
solucionável que o mundo enfrenta hoje. 
Solucionável porque somados os enormes 
lucros das gigantescas corporações pri-
vadas e públicas, se divididos entre a po-
pulação do planeta, encerraria a fome em 
todos os lares.
E aí? A responsabilidade também é sua. 
Diga não à redução da maioridade penal e 
identifique, de uma vez por todas, os ver-
dadeiros e grandes culpados de toda esta 
violência: os adultos.
São os adultos que são corrompidos. São os 
adultos que fazem guerras. São os adultos 
que servem de exemplo para crianças, ado-
lescentes e jovens. E, finalmente, somos nós, 
adultos, que tornamos o mundo pior. 

Professor Jaba
jaba_revolucao@ig.com.br
Fone: 99332.0206
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FALA VERDE

A exploração comercial dos recursos ma-
teriais está levando a natureza a um colap-
so. Florestas inteiras são derrubadas para a 
comercialização de madeira ou queimadas 
para que se dê lugar a pastos para gado, ou 
mesmo pela simples expansão das cidades.
Os animais, através da caça predatória 
para comercialização de sua pele e carne, 
do tráfico ilegal, ou por causa da destrui-
ção de seu habitat, também correm gran-
de riso de desaparecerem. 
Some-se a isso a mineração e a indústria 
poluente e o resultado é a extinção de es-
pécies animais e vegetais – muitas já de-
sapareceram, e um número igualmente 
grande está em vias de desaparecer. E o 
planeta todo, especialmente os seres hu-
manos, já está sentindo as consequências.
As florestas e bosques restantes no pla-
neta todo possuem apenas uma pequena 
parcela de sua cobertura original. Nos pa-
íses em desenvolvimento, principalmen-
te asiáticos como a China, quase toda a 
cobertura vegetal foi explorada. Estados 
Unidos e Rússia também destruíram suas 
florestas com o passar do tempo. 
O Brasil também assiste, ano após ano, 
sua riqueza natural desaparecendo. Um 
relatório divulgado pela ONG ecológica 
World Wild Fund (WWF) apontou que 
o desmatamento na Amazônia já atinge 
13% da cobertura original. 
O caso da Mata Atlântica é ainda mais trá-

gico, pois apenas 9% da mata sobrevive 
a cobertura original de 1500. No mundo 
todo, 150 mil quilômetros quadrados de 
floresta tropical são derrubados por ano, 
sendo que no Brasil, esse número gira em 
torno de 20 mil quilômetros quadrados.
A situação da fauna é igualmente preo-
cupante. Cientistas do Plano das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente calculam 
que existam entre 10 e 100 milhões de es-
pécies de seres vivos no planeta, das quais 
25% estão ameaçados de extinção. Todo 
dia, no mundo inteiro, desaparecem quase 
trezentas espécies animais e vegetais devi-
do à destruição de seus habitats. 
Consequências 
Os resultados da ação exploratória do ho-
mem na natureza já podem ser percebidos 
nos quatro cantos do planeta. A diminui-
ção significativa da cobertura vegetal ace-
lera o processo de erosão da terra – assim, 
quando há uma chuva forte, por exemplo, 
as possibilidades de acontecer enchentes e 
inundações são muito maiores. 
Além disso, sem a proteção da vegetação, 
o solo sofre mais com a ação do sol, resse-
cando-se e podendo provocar o processo 
de desertificação (formação de desertos e 
regiões áridas em áreas antes verdes). No 
Brasil, este processo vem ocorrendo no 
sertão nordestino e no cerrado de Tocan-
tins nas últimas décadas. 

Mas não é só: sem habitat natural, muitas 
pragas podem migrar para os centros ur-
banos – como, por exemplo, o inseto co-
nhecido como barbeiro, que pode trans-
mitir a doença de Chagas. 
A extinção de espécies vegetais, que po-
dem servir de alimento e também de base 
para medicamentos, tanto para seres hu-
manos como animais, pode desequilibrar 
toda a cadeia ecológica. 
Por fim, o desmatamento tem sido apon-
tado com um dos grandes contribuidores 
para o aquecimento global, pois as árvores 
são capazes de neutralizar as emissões de 
carbono, um dos grandes vilões do aque-
cimento global.
O desaparecimento de espécies animais 
também tem consequências na vida no 
homem. A questão vai muito mais além 
do que o simples drama “as gerações futu-
ras nunca vão ver um mico-leão-dourado” 
– o que, por si só, é bem triste. 

O desaparecimento 
de espécies animais também 
tem consequências na vida

no homem, pois quando
uma espécie desaparece, 
toda a cadeia alimentar

fica alterada

Desmatamento e extinção 
de espécies, até quando?

A exploração comercial 
dos recursos materiais está 

levando a natureza a um 
colapso. Florestas inteiras 

são derrubadas para a 
comercialização de madeira 
ou queimadas para que se dê 
lugar a pastos para gado, ou 

expansão das cidades
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É importante lembrar que 
o desaparecimento de 

determinadas espécies de 
animais interrompe os ciclos 

vitais de muitas plantas

Mas quando uma espécie desaparece, 
toda a cadeia alimentar fica alterada. Por 
exemplo, se a população de gaviões dimi-
nui ou desaparece, aumenta a população 
de cobras, uma vez que esses são seus 
maiores predadores. 
Muitas cobras precisariam de mais alimen-
tos e, consequentemente, o número de sa-

pos diminuiria e aumentaria a população 
de gafanhotos. Esses gafanhotos precisa-
riam de muito alimento e com isso pode-
riam atacar outras plantações, causando 
perdas para o homem. 
É importante lembrar que o desapareci-
mento de determinadas espécies de ani-
mais interrompe os ciclos vitais de muitas 

plantas. Ou seja, a extinção de uma espécie 
animal causa uma reação em cadeia na na-
tureza, afetando o ser humano com a dimi-
nuição de certas fontes de alimento ou com 
a proliferação de pragas e doenças. 

Soluções
Parar o processo de extinção de espécies 
animais e vegetais, e do desflorestamento, 
não é fácil nem rápido. Mas também não é 
impossível. A primeira ação é uma vigilân-
cia mais acirrada acerca do tráfico de ani-
mais silvestres, da derrubada de árvores e 
das queimadas. 
Um maior policiamento, com punições 
mais severas, já ajudaria a diminuir a taxa 
preocupante de diminuição de espécies de 
plantas e animais. 
Da mesma forma, um maior controle na 
mineração e na poluição das indústrias 
(tanto do ar, como da água e do solo) ga-
rantiria maior saúde ao meio ambiente – e, 
consequentemente, a toda sociedade. 
Além disso, o planejamento para a expan-
são das cidades e das áreas agrícolas, para 
que não agridam o meio ambiente, e da 
exploração dos recursos naturais, como a 
madeira, são indispensáveis.
Mas não é só controle e vigilância as solu-
ções para esse problema. É preciso tam-
bém conscientizar e educar a sociedade, 
os governos, as empresas. 
Através de programas de educação ecoló-
gica, em que se aprenda o valor e a função 
de cada animal e de cada planta para a vida 
das outras espécies e para a vida humana, 
em como tratar e preservar o meio am-
biente, e como valorizar a natureza e o 
planeta todo como um lar, é possível bre-
car o processo de extinção de várias espé-
cies e o desmatamento, e até mesmo fazê-
-los regredir, através do reflorestamento e 
do cultivo e cuidado da natureza.
Fonte: www.360.com.br
Autor: Chris Bueno
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FIQUE POR DENTRO

Assédio Moral e Sexual no trabalho, 
isto não é normal!
Como dissemos na edição passada, o Sin-
dServ e os sindicatos das mais variadas ca-
tegorias, teriam um ano muito corrido e 
atribulado. Entretanto, fatos que antes eram 
apenas um sinal de preocupação dos direto-
res sindicais, não tão repentinamente criou 
corpo e tornou-se um problema lamentável 
e totalmente evitável: o assédio moral.
A Revista do Servidor, à partir deste mês, 
vai trazer em suas editorias, matérias e arti-
gos  e campanhas relacionados a esta pro-
blemática do comportamento humano.
Não é de hoje que ouvimos falar sobre as 
várias formas de assédio. Como vivemos 
num país onde a sexualidade vive à tona, 
a sociedade tende a repercutir mais o assé-
dio sexual. No transporte público, nas ruas, 
como também no ambiente de trabalho.
Entretanto, é fácil de se notar, sobretudo 
nos sindicatos, inclusive no SindServ, o 
aumento de denúncias relativas ao assédio 
moral nas relações de trabalho.
Além do aumento do números de casos, 
o fenômeno preocupa também na gravi-
dade, amplitude e banalização dos casos. 
Muitas vezes parecendo ser “coisa normal 
de trabalho”, mas não é não! O assédio 
moral é crime e causa humilhação. 

O que é humilhação?
Se você nunca se sentiu humilhado, hu-
milhação significa um sentimento de ser 
ofendido, menosprezado, rebaixado,  sub-
metido, inferiorizado, vexado, constrangi-
do e ultrajado pelo outro. É sentir-se um 
ninguém, sem valor, inútil. Magoado, revol-
tado, perturbado, mortificado, traído, en-
vergonhado, indignado e com raiva. A hu-
milhação causa dor, tristeza e sofrimento.

E o que é assédio moral 
no trabalho?
É a exposição dos trabalhadores e traba-
lhadoras a situações humilhantes e cons-
trangedoras, repetitivas e prolongadas du-
rante a jornada de trabalho e no exercício 
de suas funções, sendo mais comuns em 
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relações hierárquicas autoritárias e assi-
métricas, em que predominam condutas 
negativas, relações desumanas e aéticas 
de longa duração, de um ou mais chefes 
dirigida a um ou mais subordinado(s), 
desestabilizando a relação da vítima com 
o ambiente de trabalho e a organização, 
muitas vezes forçando-o a desistir do em-
prego ou mudança de setor.
Caracteriza-se pela degradação deliberada 
das condições de trabalho em que preva-
lecem atitudes e condutas negativas dos 
chefes em relação a seus subordinados, 
constituindo uma experiência subjetiva 
que acarreta prejuízos práticos e emocio-
nais para o trabalhador e a organização. A 
vítima escolhida é isolada do grupo sem 
explicações, passando a ser hostilizada, ri-
dicularizada, inferiorizada, culpabilizada 
e desacreditada diante dos pares. Estes, 
por medo do desemprego e a vergonha 
de serem também humilhados associado 
ao estímulo constante à competitividade, 
rompem os laços afetivos com a vítima e, 
freqüentemente, reproduzem e reatualizam 
ações e atos do agressor no ambiente de 
trabalho, instaurando o ’pacto da tolerância 
e do silêncio’ no coletivo, enquanto a viti-
ma vai gradativamente se desestabilizando 
e fragilizando, ’perdendo’ sua auto-estima.
Além de ser ilegal, o assédio moral é uma 
forma mesquinha e doentia de chamar a 
atenção. Pois, além da relação de uma falsa 
“superioridade”  na relação de poder hie-
rárquico, é uma demonstração clara e evi-
dente de problemas emocionais pessoais 
que atrapalham sobremaneira a harmonia 
no coletivo.
O presidente do SindServ Eduardo Assa-
rito, bem como o Departamento Jurídico 
estão estudando uma maneira de sugerir 
ao Prefeito Municipal e à Câmara Muni-
cipal de Barueri um Projeto de Lei com 
o propósito de evitar que isso ocorra em 
nossas repartições e altarquias. 
Isto com certeza mostraria uma ação de 
maturidade, humanidade e modernidade 

dos Poderes Municipais. 
No campo legislativo, é bom que se diga, 
já existem previsões administrativas do 
assédio moral nas relações de trabalho en-
volvendo o serviço público.
No âmbito municipal, vários municípios 
brasileiros já contam com lei contra o as-
sédio moral, dentre eles Americana/SP, 
Amparo/SP, Campinas/SP, Cruzeiro/SP, 
Guararema/SP, Guaratinguetá/SP, Gua-
rulhos/SP, Iracemápolis/SP, Jaboticabal/
SP, São José dos Campos/SP, São Pau-
lo/SP, Ribeirão Pires/SP, Cascavel/PR, 
Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Reserva 
do Iguaçu/RS, São Gabriel do Sul/RS, 
Natal/RN, São Gabriel do Oeste/MS, Si-
drolândia/MS e Vitória/ES
O SindServ está atento e atuante! 

Como agir e denunciar
Se você é vítima de assédio moral em seu 
ambiente de trabalho, não fique calado. 
Existem inúmeros meios para denunciar e 
agir contra esse tipo de violência:
- Converse, inicialmente, com o agressor 
para esclarecer como você se sente (se 
houver possibilidade de diálogo);
- Procure solidariedade, ajuda mútua e 
estratégias coletivas para enfrentar o pro-
blema;
- Procure suporte emocional com amigos, 
família, colegas e psicólogos;
- Evite conversar a sós com o agressor. 
Leve um colega ou representante sindical 
para servir como testemunha;
- Relate as agressões na Ouvidoria ou no 
setor de Recursos Humanos e solicite uma 
mediação para solucionar o problema;
- Busque apoio jurídico com profissionais 
devidamente habilitados;
- Contate os responsáveis pelo Serviços 
Especializados em Engenharia de Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SESMT) 
ou a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA).
(fonte: www.assediomoral.org).
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Tabagismo

SAÚDE

cia e infecções de ouvido aumenta.
O fumante normalmente modifica seus 
hábitos alimentares em função da redução 
do olfato e do paladar, acarretando a in-
gestão de uma menor quantidade de vege-
tais e frutas, além de aumentar o consumo 
de sal para realçar o sabor das prepara-
ções. Hábitos alimentares inadequados 
são comuns entre os tabagistas como por 
exemplo: consumo frequente de café, be-
bidas alcoólicas, balas e gomas de mascar, 
na tentativa de eliminar o odor da fumaça.
Pesquisas mostram que 80% dos fuman-
tes querem parar de fumar, porém é muito 
difícil isso acontecer por conta própria, e 
aqueles que conseguem acabam recaindo 
antes de um ano. O tabagista conhece os 
riscos do cigarro para a saúde e os benefí-
cios em cessar o hábito de fumar, e sofre 
pressão da sociedade para largar o cigarro, 
porém o mesmo tem receio de não saber 
lidar com o estresse sem a válvula de esca-
pe do cigarro, sente medo de sofrer com 
as crises de abstinência e de recair, se sen-
tindo um fracassado perante a sociedade. 
Esses pensamentos conflitantes entre pa-
rar ou não de fumar retardam a procura 
do auxílio especializado, levando a perda 
de tempo e uma maior possibilidade de 
instalação de doenças que poderiam ser 
evitadas com a cessação do fumo.
Os tabagistas precisam ser motivados para 
a cessação. Além disso, é essencial o es-

Como parar de fumar e recomeçar a viver

Fumar é um hábito muito difundido no 
Brasil e no mundo, e se caracteriza pela 
inalação da fumaça proveniente da com-
bustão do tabaco contido em cigarros, 
charutos e cachimbos. Cerca de 90% dos 
fumantes iniciam-se no tabagismo antes 
de 18 anos (por volta dos 12 anos). No 
grupo de adolescentes sempre existem os 
que sugerem, perguntam, instigam, expe-
rimentam por rebeldia ou para se firmar 
no grupo social. No início é curiosidade, 
um modo de se sentir parte de um deter-
minado grupo e quando o jovem menos 
percebe, começa a fumar. A falta de in-
formação leva o adolescente a acreditar 
que ele cessa de fumar quando quiser. A 
presença de pais e irmãos mais velhos 
fumantes aumenta em 70% a chance de 
jovens iniciarem o hábito de fumar, aliado 
à ação da indústria do tabaco, que investe 
vultuosas quantias em propaganda de ci-
garros, fazendo dos jovens e adolescentes 
os principais alvos de suas campanhas. 
A nicotina causa dependência, fazendo 
com que o jovem passe para a vida adulta 
fumando. Hoje no Brasil 19% da popu-
lação adulta é fumante. O tabagismo é o 
principal fator de risco para danos, doen-
ças e mortalidade para o ser humano que 
pode ser prevenido e controlado. 
O tabaco, em todas as suas formas, au-
menta o risco de mortes prematuras e 
limitações físicas por doença coronaria-
na, hipertensão arterial, acidente vascular 
encefálico, bronquite, enfisema e câncer. 
Estima-se que 30% de todas as mortes no 
mundo estão relacionadas ao tabaco entre 
indivíduos de 35 a 65 anos de idade. 
Além das consequências à saúde, o taba-
gismo provoca enormes custos sociais, 
econômicos e ambientais.  A exposição in-
voluntária à fumaça ambiental do cigarro au-
menta o risco de câncer de pulmão, doença 
pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência 
coronariana. Em crianças expostas a fumaça 
do cigarro o risco de sintomas respiratórios 
agudos, síndrome da morte súbita na infân-

tabelecimento de uma relação sem julga-
mento e com empatia para que o paciente 
sinta-se confortável para falar de seu de-
sejo de fumar, seus medos e até de seus 
lapsos e recaídas.
O acompanhamento para a cessação do 
tabagismo pode ser realizado individual-
mente ou em grupo e deve ser conduzido 
por um profissional treinado, seguindo as 
características específicas de cada pacien-
te e sua história tabágica. Quando neces-
sário é prescrito medicamento que deve 
ponderar o grau de dependência de nico-
tina, sintomas de privação em tentativas 
anteriores, preferência do cliente e se há 
contra-indicação ou efeitos adversos dos 
fármacos para o cliente.
O tratamento em grande parte depende 
das técnicas ensinadas por profissional 
especialista em cessação ao tabagismo, 
para o manejo de situações de estresse 
e o aumento da resistência as ondas de 
“fissura” pelo cigarro.
A eficácia dessa abordagem é diretamen-
te proporcional ao tempo de permanên-
cia com o cliente. Quanto maior o tempo 
de tratamento mais eficaz este se mostra.
No Brasil existem 26 milhões de ex-fu-
mantes, porém este número é pequeno 
em relação aos problemas acarretados 
pelo tabagismo. Procure um especialis-
ta no assunto para tirar dúvidas e quem 
sabe, iniciar um tratamento.
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DESTAQUE

capital, sem  a mão de obra operária,  seria 
apenas um monte de dinheiro que de nada 
se transformaria. 
Como se sabe, o patrão é organizado, o 
trabalhador deve ser também.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO
No dia 18 de março diretores do SindServ 
que formam o Conselho Intersindical or-
ganizado por José Elias de Goes  (Sindi-
cato dos Empregados em Concessionárias 
de Veículos- SINECOVEL), reuniram-se 
com o Superintendente Regional do Tra-
balho  e ex deputado federal Luiz Antônio 
de Medeiros a respeito da situação dos tra-
balhadores da nossa região.
Diretores e representantes sindicais das 
mais variadas categorias reunidos no 
SECOR (Sindicato dos Comerciários de 
Osasco e região ), demonstraram que es-
tão preocupados com as condições em 
que os trabalhadores se sujeitam.
Problemas como carga horária excessiva, 
não pagamento de horas extras, trabalho 
escravo,  não cumprimento das normas de 
segurança,  arroxo salarial são exemplos 
clássicos enfrentados pelos trabalhadores. 
Entretanto uma nova preocupação nos 
envolve. Segundo as próprias palavras do 
Superintendente Medeiros, o Ministério 
do Trabalho está sucateado. Ou seja: virou 
sucata, lixo. Num governo onde teorica-
mente seria de “trabalhadores”.
Para que o servidor tenha ideia do que se 

Trabalhadores brasileiros
A situação dos trabalhadores do Brasil beira ao caos

 Esta não é uma opinião pessoal de algum 
trabalhador revoltado, nem tampouco são 
as palavras de algum sindicalista desani-
mado em não ver o progresso desejado na 
vida do trabalhador o qual representa.
Este é um sentimento que todo o movi-
mento sindical brasileiro sente. 
O SindServ, além de suas preocupações 
primárias que é de garantir os avanços e 
melhorias para os trabalhadores da Pre-
feitura, também tem sua militância no 
mundo sindical da nossa região, do nosso 
estado e do país. E é justamente daí que 
começa o problema. 
Nós podemos afirmar que somos traba-
lhadores privilegiados pelo simples fato de 
trabalharmos numa das regiões mais prós-
peras e dinâmicas do Brasil. Em compa-
ração com outras regiões menos estrutu-
radas onde os problemas e as dificuldades 
dos trabalhadores se multiplicam.
Aqui na grande região metropolitana de 
São Paulo os sindicatos das mais variadas 
categorias e dos setores produtivos, inclu-
sive prestadores de serviços,  possuem os 
melhores recursos humanos e infra estru-
tura para a condução dos paradigmas tra-
balhistas (capital x trabalho). 
Temos homens, recursos  e tecnologia 
para que o setor patronal e governamen-
tal percebam que o trabalhador está or-
ganizado em suas bases sindicais e estes 
atentos e na ativa para que a classe traba-
lhadora não se torne mero coadjuvante na 
produção das riquezas . Pois somos nós 
os verdadeiros responsáveis pela constru-
ção e desenvolvimento da riqueza do país. 
Não importa o setor de trabalho. Pois  o 

O SindServ existe para 
defender e organizar os 

trabalhadores da Prefeitura de 
Barueri, NÃO IMPORTANDO 

A CATEGORIA

passa com o MTE, as Delegacias Regio-
nais estão sem gerentes e os fiscais do tra-
balho não são suficientes para a demanda. 
Um exemplo trágico disto foi o que acon-
teceu com um trabalhador metalúrgico 
presente na reunião justamente para im-
pressionar  o superintendente e provocar 
alguma reação no Ministério.
Tal metalúrgico de uma empresa de San-
tana de Parnaíba teve as DUAS mãos 
decepadas pela máquina na qual trabalha-
va.  Ele tinha apenas 15 dias de firma no 
momento do acidente e não foi adequa-
damente preparado para trabalhar com 
aquele equipamento.  
No dia da reunião, completava 75 dias do 
acidente. O trabalhador ainda estava sem 
os laudos técnicos inclusive da perícia na 
máquina, o qual é obrigatório e serviria na 
argumentação do sindicato no que se re-
fere aos direitos que o trabalhador nesta 
situação tem. Além disso, nenhuma ação 
na empresa foi tomada em assistir seu fun-
cionário e nem na prevenção interna de 
novos acidentes.
Se não bastasse, o equipamento ainda 
encontrava-se na empresa, dando a opor-
tunidade para que ajustes e adequações es-
condidas pudessem ser feitas, sujeitando a 
responsabilidade para o trabalhador que 
manuseava tal máquina.

TRABALHO ESCRAVO
Leitor, neste artigo não teria espaço para 
noticiarmos o problema do trabalho es-
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cravo que ainda insiste e persiste no Brasil. 
Inclusive no estado de São Paulo. Agora, 
uma novidade, percebe-se uma migração 
do trabalho escravo para as regiões urba-
nas, deixando o mito de que o trabalho 
escravo é um fenômeno rural.
A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) estima que existam pelo menos 12,3 
milhões de pessoas submetidas a trabalho 
forçado em todo o mundo, e no mínimo 
1,3 milhão na América Latina.
Estudos já identificaram 122 produtos fa-
bricados com o uso de trabalho forçado 
ou infantil em 58 países diferentes. A OIT 
calculou em US$ 31,7 bilhões os lucros 
gerados pelo produto do trabalho escravo 
a cada ano, sendo que metade disso fica 
em países ricos, industrializados.

Muitos outros motivos nos levam a uma 
perspectiva negativa no que se diz respeito 
aos avanços trabalhistas no país.
Sabemos que o Congresso Nacional é 
preguiçoso e tendencioso. Assuntos que 
nos interessam como as reformas fiscais, 
trabalhista, política, etc, ficam apenas nas 
gavetas dos congressistas engravatados.

PROBLEMAS DOMÉSTICOS
Como se tudo isso não bastasse, um outro 
fenômeno se apresenta. O Oportunismo.
O SindServ (e a maioria dos outros sindi-
catos) convive e tolera muito bem as crí-
ticas. Até porque ainda não existe um ser 
humano mais crítico do que o sindicalista. 
São as críticas que definem uma série de 
assuntos sindicais e formam a personali-

dade do dirigente sindical.
Nós sempre aceitamos e ouvimos as cri-
ticas. Entretanto, muitos oportunistas 
(que em muitas vezes nem sindicalistas 
são) se utilizam do movimento sindical e 
das mobilizações feitas por este, para se 
aproveitarem  em erguer bandeiras políti-
cas/partidárias, que em nada somam e até 
atrapalham a verdadeira organização dos 
trabalhadores. 
Ideologias anacrônicas e insustentáveis no 
debate, insistem em defender um sindica-
lismo que há muito foi extinto no Brasil: 
movimento sindical violento e de conflito 
gratuito. Fraco no campo das conquistas e 
vulneráveis na credibilidade.
Exemplo disso foram as manifestações 
populares do ano passado. Elas provoca-
ram reações positivas e negativas. Positivas 
no sentido de que mostrou ao governo -e 
aos poderosos- que o povo e o trabalha-
dor brasileiros estão em alerta (apesar de 
parecer que o gigante vou a dormir).
Negativas até porque tal energia popular 
reanimou pessoas e grupos que se infil-
tram no movimento sindical fomentando 
discórdia e divisão na categoria que já está 
organizada e  marchando nas conquistas 
dos seus direitos.

NÃO É TOLERÁVEL
O que o SindServ nunca vai tolerar e va-
mos brigar sempre  são pessoas que insis-
tem em entrar no sindicalismo pela porta 
de trás. 
Pessoas que por interesses próprios e mes-
quinhos pensam que sindicalismo pode 
ser feito de qualquer maneira e insistem 
em dividir uma categoria que está prestes 
a conquistar avanços históricos que irão 
marcar para sempre nosso trabalhador, 
como por exemplo o Plano de Carreira e 
Salários e o Projeto Habitacional.
Sabemos de pessoas que por preconcei-
to, ignorância ou má intenção mesmo, 
não procuram seu sindicato por questões 
ideológicas ultrapassadas e que deixam de 
contribuir com o trabalhador por medo 
de ouvir que suas ideias não mais funcio-
nam no mundo sindical. Não importando 
a categoria ou a sua Central Sindical. Pois 
saibam os senhores leitores que apesar 
das diferenças e características próprias de 
cada organização sindical, os trabalhado-
res estão coesos e concentrados nos avan-
ços. Não vamos dialogar com quem não 
tem nada a dizer!
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MESTRE-CUCA

Ingredientes

Modo de Preparo

Bacalhau gratinado com 
creme de mandioca

Afervente o bacalhau dessalgado na 
água. Escorra. Em uma frigideira an-
tiaderente aqueça meia xícara de azeite 
e doure as postas de bacalhau. Reserve. 
Em uma tigela, coloque a mandioca, o 
leite de coco e meia lata de creme de lei-
te. Se necessário, acrescente sal e misture 

1 kg de bacalhau em postas dessalgado
1 xícara (chá) de azeite
1 kg de mandioca cozida e amassada
200 ml de leite de coco
1 lata de creme de leite
6 cebolas grandes cortadas em rodelas
100g de azeitonas pretas sem caroço
1 pote de requeijão (220g)
Queijo parmesão ralado a gosto

bem até formar um creme liso. Reserve. 
Na mesma frigideira, que dourou as pos-
tas, sem lavar, coloque o restante do azeite 
e doure a cebola até caramelizar. Reserve. 
Misture bem o requeijão com o restante 
do creme de leite. Reserve.
Montagem: Em um refratário untado 

com azeite, coloque o creme de man-
dioca, acomode as postas de bacalhau e 
por cima, espalhe a cebola e as azeitonas. 
Cubra com a mistura de requeijão e cre-
me de leite. Polvilhe o queijo ralado e leve 
ao forno preaquecido a 200°C durante 30 
minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.

Sindserv 201316
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Atualização 
Cadastral

Errata
A Revista do Servidor informa aos 
leitores que até o fechamento da 
Editoria ATUALIDADES, AINDA 
NÃO HAVIA A NOVA INFORMA-
ÇÃO de que os dados apresentados 
pelo IPEA estariam errados. Tal erro 
foi informado muito tempo depois 
fazendo com que toda a impren-
sa brasileira e mundial repercutisse 
os números da pesquisa de maneira 
equivocada. São 26% e não 65% dos 
entrevistados consideravam que mu-
lheres com roupas curtas mereceriam 
ser estupradas. O que, cá entre nós, 
não diminui muito a preocupação de 
que ainda existem pessoas que acredi-
tam que a culpa é das mulheres pelos 
estupros.

CURTAS

O Departamento Administrativo do SIN-
DSERV, informa:
Para que os atendimentos e serviços pres-
tados pelo SindServ possam continuar 
sendo feitos com mais agilidade e presteza 
aos sócios e seus dependentes, é necessá-
rio que todos os sócios façam o RECA-
DASTRAMENTO  dos dados pessoais e 
profissionais junto ao sindicato.
Basta ligar em nossa sede (4163-4050) e 
atualizar dados como: 
- Local e/ou repartição onde trabalha atu-
almente;
- Telefones pessoais;
- Email;
- Endereço residencial.
Se você tiver alguma reunião ou consulta 
em nossa sede, pode se recadastrar pes-
soalmente também. A sede fica aberta de 
segunda a sexta das 8h00 às 18h00 e aos 
sábados das 8h00 às 13h00.
Rua Vitória, 83 Vila São Jorge, Barueri.

em participar deverão retirar o formulário 
de inscrição na sede do sindicato na rua Vi-
tória, 83, Vila São Jorge – Barueri, até o dia 
23 de abril.
Depois das inscrições, será marcada uma 
reunião com os representantes das equipes 
participantes para a deliberação do regula-
mento e dos sorteios dos jogos.
Qualquer dúvida é só ligar para os Dire-
tores Barboza ou Marquinhos no seguinte 
número: 4163-4050.

Preparem seus times! Treinem seus atletas! 
Comprem bolsas de gelo e analgésicos!
Comunicamos a todas secretarias da Prefei-
tura de Barueri que no mês de Maio 2014, 
realizaremos na Semana do Trabalhador – 
02 a 10 –  o Campeonato de Futebol Socie-
ty  o “1º Sindciety”.
Os jogos serão na Sport Ville, situado na 
Estrada Velha de Itapevi, 3.048, Jardim 
Paulista - Barueri.
Todas as secretarias que tiverem coragem 

Sindserv promove o 
1º Bate Bola Society 

entre as Secretarias da 
Prefeitura de Barueri

1º Bate Bola Society
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COLÔNIAS/POUSADAS

Pousadas – Águas de Igaratá
Junto à represa com 19 suítes, piscina, sau-
na, quadra esportiva, salão de jogos, play-
ground, restaurante, bar, tirolesa, circuito de 
arvorismo e parede de escalada.
www.aguasdeigarata.com.br

Pousada Sollar Dos Gerânios
Rua José Veneza Monteiro, 13
Centro de Peruíbe - SP / Cep: 11750-000
Telefone: (013) 3455-4426
Tim: (013) 98166-9692
E-mail:
contato@sollardosgeranios.com.br
Site: www.sollardosgeranios.com.br

Pousada Solumar
Praia De Amaralina - Salvador - Bahia
Contato: (71) 3346-6464
E-mail: Reserva@pousadasolumar.com

Jofisa
Hotéis, Pousadas E Chalés No Litoral E 
Campo (Informações No Sindserv).

EDUCAÇÃO

Escola Info Jardins
Unidade 01: Rua do Paço, 103, Centro de 
Barueri. Fone: 4199-5000.
Unidade 02: Av. Henriqueta M. Guerra, 644 
- Centro de Barueri. Fone: 4199-1144. Des-
conto para Sócios e Dependentes. 

Wizard Idiomas (Barueri)
Rua Campos Sales, 629, Pouso Alegre – Ba-
rueri. Fone: 4198-3154/4163-2948
20% de desconto.

Wizard Idiomas (Carapicuíba)
Estrada do Gopiuva, 2329, Vila Dirce – Ca-
rapicuíba. Fone: 4146-9535
20% de desconto.

Wizard Idiomas (Centro de Carapicuíba)
Av. Mirian, 102, Centro - Carapicuíba
Fone: 4164-4658. 20% de desconto

Birkmeier Idiomas
Av. Municipal, 374 – Jd Silveira – Barueri
Fone: 4198-6506/ 4162-4716
30 % de Desconto.

ESTÉTICA E BELEZA

Siamed & Fan Beni SPA
Cirurgia plástica, medicina estética, SPA
Rua Dionísia, 766- Bela Vista – Osasco
Fone: 3699-2142

Odara SPA
Rua Seikiti Nakayama, 173- JD Tupanci 
10% de desconto.  
Fone: 4161-6632/4161-1965
Email:contato@odara.com.br

Academia Boa Forma
Rua Francis Dhornett, 120 – Jd. Silveira 
20% de desc. para Sócios e dependentes; 
Fone: 4194-0727
www.boaformaacademia.com.br

Quale Vita Fisioterapia e Pilates 
Rua da Liberdade, 358, Vila Boa Vista - Ba-
rueri. Condições especiais para associados 
Sindserv.

Curves - A Academia da Mulher
Malhar, Dançar e Ser Feliz!
End: Rua Duque de Caxias, 161 Centro – 
Barueri - Tel: 2771-5663
 Rua José Felix de Oliveira, 807 casa C Gran-
ja Viana – Cotia - Tel: 4169-1318 

Emagrecentro
Tratamento de Emagrecimento rápido e re-
educação  alimentar. Rua Campos Sales, 495, 
Centro - Barueri. Fone: 4198-3746 - avalia-
ção grátis.

INFORMÁTICA

Assinco Informática
10% de desconto. Rua Jandira Guerra, 145 – 
Centro. Fone: 4198-2190

Mips Informática
Rua Antonio Chalupe, 195 – Boa Vista
O valor do desconto depende se é compra 
ou manutenção de máquinas.
Fone: 4198-5588/4198-8488

LAZER/TURISMO

Cinemark; Hopi Hari; Wet’n Wild;
Cinépolis; Parque da Xuxa; Ingressos com 
desconto à venda no sindicato.

Casinha Rural
Lugar tranquilo, perto de São Roque para 
fins de semana e férias - www.casinharural.
com.br - (11) 4163-1175, 9 9908-2648.

SAÚDE

Fisioterapeuta
Dr. Ademir Mota - Ortopédica, desportiva, 
neurológica, estética, drenagem linfática, 
auroculoterapia(tratamento de ansiedade e 
tabagismo). 
Fone: 8312-8420/8408-1083

Psicóloga Clínica
Dra. Lucila Friedenberg de Ulhôa Cintra 
CRP 06/116192 - Praça Vitoria Regia 40 2 
andar - Centro Comercial Alphaville. Tel: 9 
8187-2905 - Pós-Graduação em Psicosso-
mática - Atendimento psicológico em grupo  
e individual. Orientação Vocacional para jo-
vens e adultos.

Psicólogo Clínico
Cícero Emanuel de Souza Lima
CRP: 06-40547-1. Atendimento adultos e 
crianças. Terapias de casal – Regressão de 
memória. Desconto especial sócio SindServ. 
Av. 26 de março, 165 – 1º andar – sala 1. 
Centro de Barueri. 
Fones: 4198.2525 / 9 9673-7470

Psicólogo Clínico
Dr. Amauri Trezza Martins
CRP- 06/104814
Atendimento a Adolescentes e a Adultos
Rua Dom Pedro ll, 145, sala 14 - Centro - 
Barueri. Condições especiais para sócios. 
Atendimento com hora marcada. 
Tel: 98314-3256.

Fonoaudióloga
Dra. Anastácia
Condições especiais para sócios.Atendimen-
to com hora marcada das 8h às 18 h. Av. Mí-
riam, nº 311, sala 31 - Centro Carapicuíba.
Fone: 4237-6214

Podologia
Ana Paula - cuidado total com seus pés. Av. 
São Fernando, 117 - sala 1, sobre loja, Jd. 
Júlio, Barueri. Fones: 9.6536-3476 - 9.7336-
9121. Preços especiais sócio SindServ.

Nutricionista 
Dra. Anna Priscylla Teixeira
Especialista em Nutrição Clinica
Clinica Roti
Al. Mamore 911 cj 1004 - Tel:  4688-1406

Médica Clínica Geral
Dra. Elza Maria Bento - CRM: 51591
Clínica e Programa de Cessação de Taba-
gismo. Calçada dos Narcisos, 13 - Centro 
Comercial Alphaville. Fone: 11-94920-7463 

PARCEIROS

Sindserv 201118
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MAIS PARCEIROS

Moto Point
Rua da Prata, 430 – Jd dos Camargos. Até 
10% de desconto; Fone 4198-3402

Tonette Seguros
Rua Vitória, 83 - Vila São Jorge - Barueri
Contato: (11) 3031-3371 ou 2805-0592
vendas@tonette.com.br

Clínica Veterinária Buenovet
Rua Copo de Leite,16 – Jd Flórida
10% de desconto nas consultas
Fone: 4163-1823/8263-1897

Oliveira – Multisserviços
Informática, Lan House e perfumes impor-
tados. Endereço: Av. Sansão, 79 – Jd São 
Pedro; Fone: 4198-6226/6238-6744

Spectro
Som, iluminção e DJs para sua festa;
4257-2133/8660-9522

Buffet Ditinha
Casamentos, reuniões, debutantes, festas em 
geral. Condições especiais para sócios Sind-
Serv. Atende toda a região de Barueri.
Rua Desembargador Carneiro Ribeiro, 198 
- Artur Alvim - SP. Fones: 2749-8403 ou 
2217-6134; 94901-9031 (TIM); 96609-8553 
(CLARO); 96093-8022 (OI)

Perfumes Importados
Descontos especiais para sócios. 
Aceitamos Cartão Crédito. Osmar: 
9 6793-2744 Oi; 9 8979-4092 Claro
fragranciaimportadas@gmail.com

Essências 
Rua Yassuo Fujita, 70 - Loja 16 
Centro de Barueri

Seja um parceiro Sindserv
4163-4050

www.sindservbarueri.com.br
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Drogaria Central
Farmácia conveniada na cidade de Jandira, 
Largo 8 de Dezembro, nº 09 - Jandira, SP.
descontos para sócios de 10% a 70% em 
medicamentos. Fone: 4707-3302.

Drogaria Kelly
Medicamentos e perfumarias.
Av. Cap. Francisco César, 743 - Eng. Novo 
- Barueri -  fones: 4168.2947 - 4168-4905.

Drograria BemFarma
Mediamentos e Perfumaria. Desconto 10% 
genéricos e 5% comum. Av. Marginal Direita, 
356 - Jd. Paulista, Barueri - 4162-4110.

LABORATÓRIOS

Laboratório de Análises Clínicas Koch
Endereço: Rua Duque de Caxias, 396 – 
Centro de Barueri. Fones: 4198-4239 ou 
4163-1567. Consultar horários.

ÓTICAS

Ótica Optima
Condições especiais para sócios, atendimento 
feito por especialistas. Park Shopping Barue-
ri. Rua General Pedro Rodrigues da Silva n° 
400. Aldeia - Barueri, andar térreo. Fones: 
4191-6027 ou 4168-6554. 

Óptica Center
R. São Fernando, 113 - Jd. Julio – Barueri. 
Descontos em folha para associados (em até 
10x sem juros) Tel.: 4201-1446.

Óticas Digicolor
Lentes e Armações – Revelamos Filmes - 
Fazemos impressões de fotos digitais. 
R. Campos Sales, 181 – Centro – Barueri. 
Fone: 4198-5330

Ótica Vitória
Descontos especiais para sócios – Desconto 
em folha de pagamento.
Rua João Mendes, 21 – Centro – Barueri
Fones: 4163-3598 / 4198-4813

LM Ótica
Descontos especiais para sócios em folha de 
pagamento. Av. Henriqueta Mendes Guerra, 
168 e 208 – Centro de Barueri.
Fones: 4198-1955 / 4198-7508

Email: dr.elzabento@gmail.com
Cond. especiais para sócios e dependentes.

FARMÁCIAS

Bio Hervas
Rua Duque de Caxias, 148
Centro – Barueri. Fone: 4198-8753
Av. Carmine Gragnano, 180
Centro – Jandira. Fone: 4789-1978
Desconto a consultar em medicamentos 
manipulados mediante a apresentação da 
carteirinha de sócio.

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação e homeopatia.
Rua do Paço, 51- Centro – Barueri
25% de desconto no pagamento à vista 15% 
de desconto a prazo no cartão de crédito ou 
cheque. Desconto mediante a apresentação 
da carteirinha de sócio.
Fone: 4198-8753/4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% nos medicamento/ 
não possui desconto para perfumaria/ en-
trega grátis. Desconto concedido em qual-
quer unidade mediantes apresentação da 
carteirinha do sócio.
Loja 1 – Rua Ministro Raphael de Barros 
Monteiro,197 – Jd. dos Camargos 
Fone: 4198-4401/4163-3722
Loja 2 – Rua Oscar Kesselring, 101
Jd. Belval – Barueri. Fone: 4163-6278

Miro Drogaria
Desconto de 3% à 5% nos medicamento/ 
não possui desconto para perfumaria.
Av. Henrique Gonçalves Batista, 196
Jd. Belval – Barueri. Fone: 4198-4696

Drogaria Henrique
Desconto em folha, não oferecemos des-
conto nos valores dos medicamentos
Rua São Fernando, 59 - Jd. Julio – Barueri
Fone: 4194-4128/4194-1996

D&F Farma
Desconto em folha de pagamento. 
Praça São João Batista, 34 - Centro de Ba-
rueri. Fone: 4198-4310 ou 4163-9063

Drogaria Paulista
Estrada Velha de Itapevi, 4.296 (entrada 
pelo Supermercado Japão). Descontos espe-
ciais para associados Sindserv.
Fone: 4326-7237. 

Farma 100
Av. Autonomistas, 4.853 - Centro de Osasco. 
Fone: 3651-4153; Descontos especiais para 
associados Sindserv.
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