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Expediente

Editorial
A maioria das vezes que publicamos a 
Revista do Servidor fica uma dúvida: 
será que mostramos aquilo que querí-
amos mostrar? Será que determinada 
editoria poderia estar mais explicativa? 
Estamos atualizados com o que se passa 
com o mundo sindical?

Estas e outras questões nos fazem sem-
pre procurar o melhor para que o sócio 
do sindicato possa estar sempre bem 
informado.

Nesta edição foi a mesma coisa. A mes-
ma preocupação sobre aquilo que inte-
ressa ao sócio saber. 

A RS 69 trás novidade sobre o Proje-
to LarSindSar e com imagens do local. 
Além disso, continuamos a repercutir a 
questão dos assédios sexual e moral e os 

Eduardo Assarito
Presidente do Sindserv

seus reflexos na cabeça do trabalhador e 
trabalhadora.

Você está preparado para a Copa do 
Mundo? E o país está? Buscamos arti-
gos para sua reflexão e debate, no Des-
taque deste mês.

Temos no Prata da Casa um trabalhador 
simpático que sempre procura o sindi-
cato para eliminar suas dúvidas e que 
mereceu o espaço na revista. Sua histó-
ria é bem interessante.

No Falando de Leis um artigo sobre 
Aposentadoria Especial para Funcioná-
rios Públicos. Leia e fique por dentro do 
que nos importa.

Boa leitura.
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FALANDO DE LEIS

SÚMULA VINCULANTE 33-STF:
“Aplicam-se ao servidor público, no que 
couber, as regras do Regime Geral de Pre-
vidência Social sobre aposentadoria espe-
cial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, 
inciso III, da Constituição Federal, até edi-
ção de lei complementar específica”.

Qual a importância desta Súmula?
O artigo 40, parágrafo 4º  da Constituição 
Federal, trata da aposentadoria especial 
dos servidores públicos.  A Aposenta-
doria especial é aquela cujos requisitos e 
critérios exigidos do beneficiário são mais 
favoráveis que os estabelecidos normal-
mente para as demais pessoas.

Quem tem direito à aposentadoria
especial no serviço público?
- Servidores que sejam portadores de defi-
ciência ( art. 40, §4º, I da CF);
- Servidores que exerçam atividades de ris-
co ( art. 40, §4º, II da CF);
- Servidores que exerçam atividades sob 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física ( art. 40, §4º, 
III da CF);
A CF/88 exige a edição de uma LEI 
COMPLEMENTAR definindo os crité-
rios para a concessão da aposentadoria 
especial aos servidores públicos.
O problema é que essa lei complementar 
não foi editada, em que pese a Constitui-

ção Federal ter sido promulgada em 1988, 
passaram-se mais de 25 anos sem regula-
mentação do direito dos servidores.

O que acontece, já que não existe
a Lei Complementar?
Como ainda não há a referida lei com-
plementar disciplinando a aposentadoria 
especial do servidor público, o STF re-
conheceu que o Presidente da República 
está em “mora legislativa” por ainda não 
ter enviado ao Congresso Nacional o pro-
jeto de lei para regulamentar o art. 40, § 4º, 
III da CF/88.
Diante disso, o STF, ao julgar o Mandado 
de Injunção n.º 721/DF (e vários outros 

Comentários à nova Súmula
Vinculante 33 do STF
O STF, após quase três anos, aprovou um novo enunciado de jurisprudência. 
Trata-se da Súmula Vinculante nº 33. E  sobre o que ela trata?
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que foram ajuizados depois), determinou 
que, enquanto não for editada a LC regu-
lamentando o art. 40, § 4º, III, da CF/88, 
deverão ser aplicadas, aos servidores pú-
blicos, as regras de aposentadoria especial 
dos trabalhadores em geral (regras do Re-
gime Geral de Previdência Social - RGPS), 
previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91.
Assim, se o servidor público exerce suas 
atividades em condições insalubres, po-
derá requerer aposentadoria especial e 
a Administração Pública deverá analisar 
o requerimento com base nos requisitos 
do Regime geral da Previdência Social 
(RGPS)  trazidos pelo art. 57 da Lei n.º 
8.213/91. Veja o que diz a referida Lei:
Art. 57. A aposentadoria especial será de-
vida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalha-
do sujeito a condições especiais que pre-
judiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vin-
te e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1º A aposentadoria especial, observado 
o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá 
numa renda mensal equivalente a 100% 
(cem por cento) do salário-de-benefício.
Logo, os servidores públicos que exerçam 
atividades sob condições especiais que pre-
judiquem a sua saúde ou integridade física 
(art. 40, § 4º, III da CF/88) terão direito de 
se aposentar com menos tempo de contri-
buição que os demais agentes públicos.
Vale ressaltar que a Súmula Vinculante nº 
33 do STF somente trata sobre a aposenta-

doria especial do servidor público baseada 
no inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88 
(atividades sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade físi-
ca), não abrangendo as hipóteses do incisos 
I (deficientes) e II (atividades de risco).

PROBLEMAS
Diz a súmula que as regras do RGPS 
aplicam-se aos servidores públicos apenas 
“no que couber” . Em outras palavras, 
nem todas as normas do RGPS serão 
cabíveis para a aposentadoria especial do 
servidor público, daí se extrai que certa-
mente não será tão simples assim a con-
cessão da aposentadoria especial para os 
servidores públicos. 
Por conta disso, o SINDSERV  oficiou o 
Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Municipais de Barueri, para esclarecer 
algumas dúvidas com relação à aplicação da 
referida súmula. Por exemplo: será possível 
a conversão do tempo especial em comum? 

INFORMAÇÃO ADICIONAL: 
APOSENTADORIA ESPECIAL 
DE DEFICIENTE e Lei Complemen-
tar nº  142/2013
A Súmula Vinculante nº  33-STF somen-
te trata sobre a aposentadoria especial do 
servidor público baseada no inciso III do 
§ 4º do art. 40 da CF/88 (atividades sob 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física).
Infelizmente, as hipóteses de aposentadoria 

especial de servidores deficientes (inciso I) 
e que exercem atividades de risco (inciso II) 
não foram objeto da Súmula em comento.
Lembro pois que, no dia 09/11/2013, 
entrou em vigor a LC 142/2013, regula-
mentando o § 1º do art. 201 da CF/88 no 
tocante à aposentadoria da pessoa com 
deficiência segurada do RGPS.
Em princípio, o regime jurídico da LC 
142/2013 não se aplicaria aos servidores 
públicos, porque a referida Lei é restrita ao 
RGPS (trabalhadores em geral, filiados ao 
regime administrado pelo INSS). No en-
tanto, como a Lei Complementar de que 
trata o art. 40, § 4º, I, da CF/88 ainda não 
foi editada, o STF, em um mandado de 
injunção, reconheceu que o Presidente da 
República está em “mora legislativa” por 
ainda não ter enviado ao Congresso Na-
cional o projeto de lei para regulamentar 
o art. 40, § 4º, I da CF/88 (aposentadoria 
especial para servidores deficientes). Com 
base nisso, determinou que sejam aplica-
das aos servidores públicos portadores de 
deficiência os critérios e condições previs-
tos nesta LC 142/2013. (STF MI 5126-
DF, DJe 02/10/2013). 
Com tais novidades, o SindServ  aguarda-
rá  então  a  resposta do IPRESB, para 
saber quais as providências que o Instituto 
irá tomar, e vinda as informações  publica-
remos para conhecimento de todos.

Andréia Mouscofsque Dourado
Departamento Jurídico - SINDSERV
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SINDICAL

A crise governamental atinge em cheio 
aos trabalhadores brasileiros

Em nossa edição anterior (68), buscamos 
trazer um panorama da real situação do 
trabalhador em nossa região. Demos até 
o exemplo de um trabalhador que perdeu 
as duas mãos em um equipamento de uma 
empresa metalúrgica na cidade de Santana 
de Parnaíba que os diretores do SindServ 
tiveram conhecimento em reunião mensal 
Intersindical no Sindicato dos Comerciá-
rios (SECOR), em Osasco. Nesta maté-
ria, tentamos mostrar aos servidores uma 
noção de que como a luta dos sindicatos 
é fundamental para os avanços dos traba-
lhadores.
Apesar de suas falhas, a grande maioria 
dos sindicatos que formam a massa tra-
balhadora e produtiva do Brasil, tem um 
grande compromisso com suas bases. 
Mostramos que se busca uma organização 
e fortalecimento dos grandes, médios e 
pequenos sindicatos. Além da criação de 
uma visão crítica e engajada dos trabalha-
dores, a fim de que toda a sociedade seja 
consciente e ativa na busca de soluções 
para os problemas que insistem em atrasar 
a vida de quem trabalha. 
Tendo esta organização em vista, fica bem 
clara a necessidade e a importância do 
imposto sindical para que as instituições 
que representam os trabalhadores brasi-
leiros possam criar suas infraestruturas e 
as melhores condições possíveis a fim de 
contrapor-se com a organização do setor 
patronal que, diga-se de passagem, é bem 

organizada e rica. Ao dedicar um dia de 
salário aos sindicatos, o trabalhador dá 
exemplo de cidadania e consciência de 
classe. Imposto que inclusive abrange a 
grande maioria das categorias de trabalha-
dores organizados.

PAUTA TRABALHISTA 
Existe uma pauta em comum em que to-
dos os sindicatos lutam e que serviriam 
para todas as categorias, tendo uma abran-
gência geral.
Mesmo nós Servidores de Barueri que so-
mos regidos por um Estatuto Próprio, ou 
seja, não somos mais regidos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT).  Não 
implica que as decisões do Congresso Na-
cional não nos interessam.  Pelo contrário, 
pois mesmo que a maioria das decisões 
implicam na CLT, podemos ter como 
pleitear avanços tendo em vista as delibe-
rações das decisões políticas.
Veja algumas das reivindicações da classe 
trabalhadora:
• Manutenção da política de valorização 
do salário mínimo;
• Redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais sem a redução de salário;
• Fim do Fator Previdenciário - modifican-
do a forma de cálculo dos benefícios da 
Previdência Social que prejudica quem está 
para se aposentar aumentando o tempo de 
serviço. Lembrando que temos nosso pró-
prio Instituto de Previdência, o IPRESB. 
Mas temos muitos servidores que já   traba-
lharam em outros setores e que este Fator 
Previdenciário vem a prejudicar;
• 10% do PIB para uma  Educação Públi-
ca de qualidade;
• 10% do orçamento da União para a saúde;
• Regulamentação da Convenção 151 da 
OIT (Organização Internacional do Tra-
balho), que trata da NEGOCIAÇÃO CO-
LETIVA NO SETOR PÚBLICO.  Esta 
é uma bandeira de luta que nos interessa 

diretamente e que é defendida por todo o 
movimento sindical. Trata-se  de uma re-
gulamentação da negociação coletiva para 
os servidores públicos, ou seja, negocia-
ção entre os Administradores e Servidores 
Públicos  que nos beneficiaria de maneira 
coletiva e que os Tribunais de Justiça do 
Trabalho, através desta Convenção  daria 
brevidade em suas decisões, beneficiando 
toda a sociedade, portanto.
• Combate à demissão Imotivada, com a 
aprovação da Convenção 158 da OIT. 
• Igualdade de oportunidades e de salários 
entre homens e mulheres ;
• Correção da tabela do Imposto de Renda;
• Não ao PL (Projeto de Lei) 4.330 da ter-
ceirização;
• Reforma Agrária e Agrícola ;
• Transporte público de qualidade;  
• Fim dos leilões do petróleo ;
• Redução dos juros e do superávit primário; 
• Valorização das aposentadorias;
Como o Servidor pode notar que mesmo 
desamparados pelos setores governamen-
tais como o Ministério do Trabalho e Em-
prego e enganados pelos políticos tradi-
cionais que discursam favoráveis em nossa 
causa e na hora das votações e discussões 
no Congresso Nacional nos viram as cos-
tas, temos uma luta organizada e engajada 
em nossas causas. 
Desta forma, o SindServ se coloca  como 
protagonista na luta, buscando a união e 
organização do setor público municipal. 
Estamos em constante crescimento e re-
cebendo cada vez mais trabalhadores  em 
nossa sede.  Esta credibilidade nos fez tam-
bém uma referência sindical na região e no 
Estado de São Paulo, pois além desta nossa 
causa comum, há também nossa ação con-
junta com sindicatos de todas as categorias 
e setores produtivos que inclusive também 
somos protagonistas para o orgulho dos 
trabalhadores sócios do Sindserv.

Repercutindo a matéria da edição de Abril da Revista do Servidor,
trazemos mais informações sobre a real situação do trabalhador brasileiro

RevistaDoServidor69b.indd   6 21/5/2014   17:40:16



Sindserv 2014 7

RevistaDoServidor69b.indd   7 21/5/2014   17:40:19



Sindserv 20148

LAR SIND LAR

Uma das maiores reivindicações dos tra-
balhadores da Prefeitura é um lugar para 
morar. Muitos trabalhadores que há anos 
se dedicam ao serviço público, não reuni-
ram condições financeiras para a aquisição 
de um lugar digno e próprio para viver e 
poder criar sua família.
É comum ouvirmos companheiros dize-
rem que pagam aluguel ou que moram no 
terreno de parentes ou até mesmo de fa-
vor. Isto gera desconforto e instabilidade 
imensos na cabeça e no coração da pessoa.
O Presidente Eduardo Assarito foi o ide-
alizador e o maior responsável pela busca 
deste sonho do Servidor Municipal. Ele 
é o responsável pelas negociações e pelo 
andamento do Projeto. 
Mesmo sabendo das dificuldades (nin-
guém poderia imaginar quantas!), ele, bem 
como a diretoria do SindServ abraçaram a 
ideia e foram à luta.
Mesmo tendo aqueles que desacreditavam 
ou duvidavam do projeto não houve de-
sânimo. Algumas pessoas desestimulavam 

e contribuíram negativamente chegando 
mesmo a torcerem contra para que o so-
nho do trabalhador não vingasse. Talvez 
por inveja, fraqueza de caráter ou falta do 
que fazer, não queriam que houvesse su-
cesso a luta do sindicato.
Mas, felizmente, a grande maioria dos tra-
balhadores acreditava sim na batalha do 
sindicato. Pois o sucesso da iniciativa será 
o sucesso de todos.

RELEMBRANDO
Há cerca de quatro anos atrás, o SindServ 
apresentou ao prefeito da época um gran-
de número reclamações de servidores que 
buscavam uma moradia própria. 
Depois de negociações e pressão feita 
pelos trabalhadores, recebemos como do-
ação uma grande área situada no Parque 
Viana para um único e nobre objetivo: a 

construção de prédios de apartamentos 
exclusivos para os servidores.
Ao registrarmos em cartório a área em 
nome do sindicato, tivemos a garantia de 
que no local nenhum outro tipo de uso 
poderia ser destinado. Ou seja, seria ali o 
local de realização do nosso sonho.
O presidente Assarito, então, foi imedia-
tamente acertar com a Caixa Econômi-
ca Federal o financiamento, logo após a 
aceitação da CEF, iniciamos a realização 
dos cadastros iniciais para apresentação 
à CEF. Daí, o banco e o interessado fa-
riam a negociação sem intermediação do 
sindicato e de ninguém. Explicando me-
lhor: os servidores poderão comprar um 
apartamento financiado pela CEF. Todos 
os servidores que não possuem imóvel 
poderão se inscrever.
O trabalhador irá comprar dignamente o 

Os servidores poderão 
comprar um apartamento 

financiado pela CEF. 
Todos os servidores que 

não possuem imóvel 
poderão se inscrever.

Projeto Habitacional LarSindLar

Uma das maiores 
reivindicações dos servidores 

é um lugar para morar. 
Muitos, há anos se dedicam 

ao serviço público, mas 
não reuniram condições 

financeiras para a aquisição 
de um imóvel próprio.

Trazemos as últimas informações sobre o ambicioso projeto do SindServ
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seu apartamento e o mais importante: vai 
conseguir quitar seu imóvel.
Mas, como sempre afirmamos, tudo na 
vida do trabalhador é mais difícil neste 
país. Questões ambientais e políticas atra-
saram as obras. 
Depois de termos conseguidos transpas-
sar estes obstáculos, ufa!, aqui estamos 
nós outra vez.

PASSO A PASSO
Conseguimos cercar e limpar o terreno. 
Toda a área verde será preservada. Já foi 
feito uma sondagem o que implica que 
uma construtora interessada está reali-
zando um estudo do solo para determinar 
quantas torres e de quantos andares estas 
torres serão formadas. Agora, neste mo-
mento, o terreno está sendo terraplanado.
A partir dai, então, será oferecido ao Sin-
dServ as condições de preços e financia-
mentos dos apartamentos.
Temos a conduta ética de dar apenas as 
informações da situação real no decorrer 
deste tempo todo. Muitos e muitos sócios 
vêm à sede do sindicato para se informa-
rem sobre preços, tamanhos e condições 
de compra. Muitos saíram desapontados 
pois não tínhamos nada definido e não 

poderíamos oferecer dados que não fos-
sem verossímeis.
Vale lembrar que no valor do apartamento 
não será incluído o preço do terreno, pois 
o mesmo foi doado.
Como já mostramos em edição anterior da 
Revista do Servidor, o Presidente Assarito 
garantiu o repasse do benefício do Projeto 
Minha Casa Minha Vida do Governo Fe-
deral. Além disso, no mesmo formato de 

benefício, Assarito avançou também nas 
negociações com o Governo do Estado e 
conseguiu o Casa Paulista, que também vai 
abater os juros da compra financiada.
Outras vantagens farão com que os valo-
res sejam acessíveis aos trabalhadores e 
que os pagamentos das prestações não se 
tornem em mais uma cruz nas costas de 
quem trabalha.
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FIQUE POR DENTRO

Dando sequência ao debate

Assédios Moral e Sexual

A mulher está mais sujeita ao assédio
em todas as carreiras 
Não há dúvidas: a mulher está mais sujei-
ta ao assédio sexual em todas as carreiras 
e isso se deve, principalmente, à cultura 
brasileira de “objetificação do corpo femi-
nino” e pela ideia enganosa de que mu-
lheres “dizem não querendo dizer sim”, já 
que esse tipo de mentalidade infelizmente 
permeia toda a sociedade, independente 
da condição social ou do nível de escolari-
dade. Embora sejam fenômenos recentes, 
os assédios moral e sexual no local de tra-
balho estão muito presentes no dia-a-dia, 
e as vítimas, na maioria dos casos, são mu-
lheres. Dados da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) indicam que 52% 
das mulheres economicamente ativas já 
foram assediadas sexualmente.
O principal efeito que o assédio sexual 
produz no contrato de trabalho é a sua 
dissolução, através do pedido de demissão, 
abandono de emprego e rescisão indireta 
(quando a despedida ocorre motivada por 
ato danoso praticado pelo empregador), 
afirma a vice-presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho, ministra Maria Cris-
tina Peduzzi.
Segundo a Força Sindical, o assédio sexual 
é o segundo maior problema enfrentado 
pelas mulheres no ambiente de trabalho, 
ficando atrás somente dos baixos salários. 
O Sindicato das Secretárias do Estado de 
São Paulo (Sinesp) realizou pesquisa com 
suas filiadas e destas, 25% disseram ter 
sido assediadas sexualmente pelos chefes.

Sindserv 201310

Mais de 30 anos de assédio
Os primeiros estudos realizados sobre o 
assédio no ambiente de trabalho tiveram 
início na década de 1980, quando o psi-
quiatra alemão Heinz Leymann publicou 
um pequeno ensaio científico, com base 
em longa pesquisa que pretendia demons-
trar as consequências do assédio - princi-
palmente na esfera neuropsíquica. Foram 
analisadas pessoas expostas a situações 
humilhantes no trabalho, provocadas tan-
to pela chefia, quanto pelos colegas. O 
fenômeno do assédio foi identificado por 
Leymann com a expressão mobbing, que 
deriva do verbo inglês to mob e em portu-
guês, significa maltratar, atacar, perseguir, 
sitiar. Foi também ele quem descreveu e 
analisou diferentes comportamentos hos-
tis nas relações de trabalho, especifica-
mente os que vitimavam os empregados.

Profissões de risco
De acordo com a advogada Sônia Masca-
ro Nascimento, autora dos livros “Assé-
dio Sexual” e “Trabalho da Mulher: das 
proibições para o direito promocional”, 
existem profissões em que a mulher está 
mais sujeita ao assédio sexual por pro-
piciarem a ação do assediador e serem 
exercidas em espaços privados, com pou-
ca ou nenhuma profissionalização e com 
reduzido número de empregados, como 
acontece com as domésticas.
Outra profissão, segundo ela, é o secreta-
riado. “A facilidade do abuso decorre do 
fato de muitas vezes o trabalho da secre-
tária ser solitário, o que a isola de outros 
setores da empresa, o que também gera 
sensação de isolamento e medo da denún-
cia”, afirmou Sônia.

Troca de favores sexuais
para alcançar metas
São inúmeros os casos envolvendo assédio 
moral contra a mulher que tramitam na Jus-
tiça do Trabalho. Há de tudo, casos envol-
vendo apelidos maliciosos, atitudes racistas 

e discriminatórias, homofobia, exigência do 
cumprimento de tarefas desnecessárias, au-
sência de atribuição de serviços, isolamento 
do empregado, entre outros.
Em um deles, o Banco Santander foi 
condenado a pagar indenização por da-
nos morais a uma bancária, que se sentiu 
humilhada e constrangida por ter sido 
estimulada por um gerente regional, em 
reunião com os subordinados, a alcançar 
metas determinadas pelo Banco, ainda 
que isso lhe custasse a troca de favores 
sexuais. Ela disse ter ficado satisfeita com 
a condenação do Banco e revelou que ou-
tras colegas presentes à reunião também 
ficaram indignadas e registraram o ocorri-
do no Sindicato da categoria.
Recentemente, o Tribunal Superior do 
Trabalho julgou um caso grave, que cor-
re em segredo de justiça. Trata-se de uma 
empresa, na qual todas as trabalhadoras do 
sexo feminino de um determinado setor 
foram assediadas sexualmente. Compro-
vou-se, ainda na Primeira Instância (Vara 
do Trabalho) o tratamento desrespeitoso 
e ameaçador que o responsável pelo setor 
dispensava às empregadas, caracterizan-
do-se, dessa forma, o assédio sexual. A 
sentença que condenou a empresa ao pa-
gamento de indenização por danos morais 
foi mantida pelo Regional e pelo TST.
Fonte:  Tribunal Superior do Trabalho

Dando sequência ao debate 
sobre Assédios Moral 
e Sexual, continuamos 

a repercutir o tema 
considerando-o de suma 

importância aos Servidores
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PRATA DA CASA

O seu pai, o senhor Benedito também apre-
cia os seus cuidados para com a família.
Um susto que nunca vai se esquecer é 
que o Jean quando mais jovem, vendia 
sorvetes nos trens para arrumas uns tro-
cadinhos para ajudar nas despesas e que 
num belo dia caiu do trem em movimento. 
Quase morreu e diz que foi acudido por 
pessoas que ele nunca tinha visto antes. 
E se sente feliz por existir ainda “pessoas 
boas no mundo”. Com isso aprendeu a fa-
zer o bem aos outros também.
Jean é uma pessoa que se orgulha em nun-
ca ter se metido em “coisas erradas” e que 
suas idas à Igreja da Graça o ajudam a 
manter-se uma pessoa boa e respeitosa pe-
rante  as outras pessoas e outras religiões.
Ele gosta muito de ler a Revista do Servi-
dor, bem como sua leitura diária nos jornais 
se concentra mais nas sessões de esportes.
O SindServ  tem a satisfação de mostrar 
aos Servidores de Barueri o quão somos 
plurais e ao mesmo tempo semelhantes 
ao Jean.  Nossas histórias de vida fazem 
daqueles que trabalham com o público, 
criarem uma empatia e uma intensão de 

Jean se dedica ao trabalho com o mesmo 
amor que se dedica à família

No mês passado, recebemos uma visita 
importante em nossa sede. O companhei-
ro Jean Carvalho Tozzi. Ele veio receber 
algumas informações sobre o sindicato e 
aproveitou visitando a redação da Revista 
do Servidor.
Conversando com ele, deu para perceber 
que o Jean é um servidor público que faz 
por honrar a sua categoria e por isso me-
rece ser o “Prata da Casa” deste mês.
Jean trabalha na lavanderia da Secretaria 
de Esportes “pilotando” a secadora.  Tem 
orgulho em dizer que é concursado e já 
está na casa há 19 anos.
Paulistano, nasceu em 24 de junho de 
1977 e é o caçula e da família que tem mais 
três irmãos: A Sônia, o Natal e o Geova-
ne.  Que foram criados no bairro da Cruz 
Preta, tendo uma infância feliz e saudável. 
O que lhe deixa saudoso desta época  que 
nunca se esquecerá: brincar com os seus 
pipas e bolinhas de gude.
Afirma que tem muito orgulho de sua fa-
mília e faz a comida de sua mãe, a dona Ma-
ria Rita, que precisa de pouco sal na comida 
por causa da hipertensão arterial dela.

poder atender melhor  as necessidades e 
os direitos dos cidadãos da nossa cidade.
Jean confia muito no sindicato. Usa vários 
dos benefícios que o SindServ oferece e 
cobra que o sindicato “lute ainda mais 
para melhorar nosso salário”. Aproveita e 
deixa uma mensagem para nós todos:  o 
servidor deve sempre apoiar o outro ser-
vidor e deixar de ouvir a “rádio pião” que 
só faz atrapalhar e desunir a categoria.
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Buscando a reflexão do 
sócio SindServ sobre a 

Copa do Mundo no Brasil, 
sugerimos dois artigos para 

análise e debate com os 
colegas e familiares. 

DESTAQUE

maioria das reivindicações é por reajustes 
salariais e melhores qualidades no trabalho.
No Rio de Janeiro, rodoviários estão pa-
ralisados desde terça-feira (13 de maio). A 
reivindicação da categoria é por reajuste 

Copa do Mundo
A menos de um mês para a Copa,
Brasil vive onda de paralisações e protestos

Desde segunda-feira (12 de maio), o Brasil 
vive um momento de paralisações, protes-
tos e ameaças de greves em diversos Es-
tados. Rodoviários, professores, servidores 
públicos da Saúde, Cultura e Transporte, 
funcionários de Consulados e Embaixa-
das, aeroviários, policiais civis e militares se 
mobilizam em, no mínimo, nove capitais. A 

salarial e pelo fim da dupla função, onde 
motoristas também trabalham como tro-
cadores. Em Belo Horizonte, a greve é de 
servidores públicos da Saúde e da Educa-
ção. Na segunda-feira (12 de maio), ape-
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Além da onda de paralisações 
dos trabalhadores, serão 

também realizados diversos 
protestos contra a Copa do 
Mundo em vários Estados e 
também ao redor do mundo.

nas 57 escolas municipais funcionaram, o 
que corresponde 30 % do total. No Dis-
trito Federal, servidores do Ministério da 
Cultura aprovaram greve que começará na 
quinta-feira (15 de maio).
Nessa terça-feira (13 de maio), funcioná-
rios locais do serviços consulares do Bra-
sil em 17 cidades dos Estados Unidos, Ca-
nadá e Europa iniciaram uma greve de 48 
horas para pedir um plano de carreiras e 
salários e melhores condições de trabalho. 
Já os aeroviários do grupo Latam, em toda 
a América Latina, podem cruzar os braços 
caso acordos trabalhistas não sejam acer-
tados nos próximos dias.
Em Recife, uma comissão independente 
de policiais e bombeiros militares decidiu 
cruzar os braços. Em Curitiba, policiais 
civis estão paralisados desde terça. No 
dia 21 de maio, os policiais civis, federais, 

rodoviários federais e militares ameaçam 
paralisar suas atividades em todo o país.
Na capital paulista, o Sindicato dos Pro-
fissionais em Educação no Ensino Muni-
cipal-SP (Sinpeem) afirmou que manterá 
a greve iniciada no dia 23 de abril. Uma 
nova manifestação está marcada para 
quinta-feira (15 de maio), às 14 horas, em 
frente à Secretaria Municipal de Educa-
ção, de onde sairá em passeata até a sede 
da Prefeitura, no Viaduto do Chá.
Funcionários da Ambev, maior emprega-
dora do setor de bebidas do Brasil, ame-
açam entrar em greve nacional durante 
a Copa do Mundo, caso a empresa não 
queira atender reivindicações sobre a pre-
venção e redução de acidentes de trabalho 
nas fábricas.
Além da onda de paralisações dos traba-
lhadores, nesta quinta-feira (15 de maio) 

serão também realizados diversos protes-
tos contra a Copa do Mundo em vários 
Estados e também ao redor do mundo.
Movimentos articulam ato contra a Copa 
e pedem direito de manifestação
O Comitê Popular da Copa de São Paulo 
organiza um ato unificado em todo o país 
e ao redor do mundo para  quinta-feira (15 
de maio). Batizado de ‘Dia Internacional 
de Lutas contra a Copa do Mundo’, o co-
mitê, que é formado por diversos movi-
mentos sociais, questiona desde a remoção 
forçada de milhares de famílias por con-
ta das obras dos estádios do megaevento 
até as mortes dos oito operários durante 
a construção das arenas. Em São Paulo, o 
ato será às 17h, na Avenida Paulista.
Contra os três Projetos de Leis conheci-
dos como ‘leis antiterrorismo’ que, se-
gundo os manifestantes, criminalizam as 
manifestações de rua, a bandeira de reivin-
dicação principal do ato será ‘a garantia da 
liberdade de manifestação antes, durante e 
depois da Copa´.
O PL mais conhecido é o 762, proposto 
por uma comissão mista de 14 senadores 
e deputados presididos pelo senador Ro-
mero Jucá (PMDB RR) e o deputado Cân-
dido Vaccarezza (PT SP). O texto define 
terrorismo como “provocar ou infundir 
terror ou pânico generalizado mediante 
ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à in-
tegridade física ou à saúde ou à privação 
da liberdade de pessoa”, e mantém a pena 
de 15 a 30 anos de reclusão.
“Para que possamos exigir nossos direitos 
e contestar a ordem capitalista vigente, 
é preciso antes de tudo que o direito de 
ocupar as vias públicas e interromper o 
cotidiano da cidade seja garantido”, diz o 
Comitê em nota.
O lema do ato, também chamado de 15M, 
será ‘Copa sem povo, to na rua de novo’. 
Este é o primeiro protesto organizado 
pelo Comitê Popular da Copa neste ano.
Fonte: Brasil de Fato
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MESTRE-CUCA

IngredientesFácil de fazer, essa “iguaria popular” faz sucesso
nas festas em família

Modo de Preparo

Carne Louca

Cozinhe a carne com os caldos na pressão 
por 1 hora; Desfie a carne e reserve a água 
do cozimento; Coloque na panela o azeite;
Refogue a cebola e o alho; Acrescente os 
pimentões picadinhos e refogue; Colo-
que a carne desfiada e o molho de tomate 
misture tudo e jogue a água do cozimento 
reservada; Verifique se está bom de sal e 
deixe ferver bem até apurar o molho.

1 kg de miolo de acém
3 caldos de carne
2 colheres de sopa de azeite
1 pimentão vermelho
1 pimentão verde
1 cebola grande
1 dente de alho
2 latas de molho de tomate pronto

Sindserv 201316
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CURTAS

Novamente a ARM Odontologia informa 
que está se tornando um problema muito 
sério as faltas nas consultas odontológicas 
na sede do SindServ.
Os sócios devem ter a consciência da im-
portância de comparecer nas consultas 
agendadas. 
É uma questão de educação, ao menos, 
entrar em contato com o pessoal do 
agendamento a fim de desmarcar a con-
sulta quando não for possível compare-

Barueri já possui seis academias ao ar livre 
à disposição da população para a realiza-
ção de atividades físicas. Com equipamen-
tos de musculação e ginástica, os espaços 

Neste mês de maio, no dia 10 um menino muito especial 
fez seus 12 anos. Vitor Samuel, felicidades e muitos anos 
de vida com esta mesma energia e bondade no coração 
que sempre teve. Você é a alegria da família. Parabéns!!

Sempre na intenção de oferecer mais 
vantagens só para quem é sócio Sin-
dServ, fechamos mais duas parcerias 
importantes:
 
Fisioterapia com Pilates para melhor 
tratamento de quem precisa de um ser-
viço de fisioterapia moderno e eficien-
te. Fácil acesso e profissional gabarita-
da. Veja nas parcerias os contatos para 
agendar uma consulta.

Uma novidade que veio a calhar é a 
parceria com a Lavanderia Del Cas-
tillo localizada no Jardim Silveira. 
Todo tipo de roupas e uniformes 
além de estofados edredons, etc . Veja 
também nos parceiros o contato para 
usufruir dos serviços. É mais barato 
do que imagina!

Odontologia
Não falte às suas consultas na Clínica 
Odontológica do Sindserv

Saiba onde ficam as academias 
ao ar livre de Barueri

Feliz Aniversário!

Novas Parcerias

cer a mesma.
Temos uma agenda lotada, e muitas recla-
mações dos sócios são justamente pela de-
mora da primeira consulta. Ou seja, mui-
tos para serem atendidos e os dentistas e 
os técnicos ficam ociosos nos horários das 
faltas. Isto não é bom para ninguém.
A parceira ARM está sendo obrigada e 
pensar em alguma maneira de evitar que 
as faltas continuem frequentes. Como por 
exemplo: se houver uma falta sem aviso 
prévio, todas as outras consultas seriam 
desmarcadas até o comparecimento do res-
ponsável para justificar a falta e realizar no-
vos agendamentos. É uma maneira de fazer 
a fila andar e o tempo da consulta diminuir.
Lembramos que as consultas são todas 
marcadas previamente junto com o sócio. 

E neste momento ele fica sabendo todas as 
datas para seu tratamento. Se por ventura 
o sócio se impossibilitar de comparecer no 
dia e hora marcados, ligue com antecedên-
cia para o sindicato e desmarque a consulta. 
Para servir melhor ao sócio e sua família, 
as atendentes do odontológico entram em 
contato via telefone com o paciente a fim 
de “lembra-lo” da consulta. Ligam na casa 
ou no celular do sócio. Muitas vezes mes-
mo confirmando o sócio não aparece.
Sócios SindServ usuários do odontoló-
gico, contamos com seu bom senso para 
que todos sejam beneficiados no atendi-
mento, pois sempre buscamos os melho-
res profissionais e equipamentos para o 
sucesso do tratamento e satisfação da fa-
mília SindServ.

Caso não possa comparecer 
no dia de sua consulta, 
o melhor é ligar para 

desmarcar e reagendar 

são montados pela Secretaria de Serviços 
Municipais (SSM) e ficam 24 horas à dis-
posição dos praticantes. 

Localização
Jardim Audir: avenida Exército Brasileiro
Jardim dos Camargos: rua da Prata (mar-
gem do rio Tietê)
Jardim Maria Helena: rua Foz do Iguaçu
Aldeia de Barueri: rua Sergipe
Parque Municipal: rua Ângela Mirella, 500 
– Jardim Barueri (Boa Vista)
Jardim Paulista: entre as avenidas Marginal 
Direita e Marginal Esquerda
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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 Cam-
po (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. Tel.: 4198-3154/4163-2948
20% de desconto.

Wizard Idiomas (Carapicuíba)
Estrada do Gopiuva, 2329, Vila Dirce – Ca-
rapicuíba. Tel: 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.

FISIOTERAPIA

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

Soul Space Pilates Studio
Condições Especiais para Sócios e Depen-
dentes SindServ. Av. Batatais, 135, Jardim 
Paulista - Barueri.
Fones: 97361-1256 ou 4552-2043
Dra. Sueli Lima, Crefito: 174862-F

SAÚDE

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

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

Lavanderia Del Castillo
Descontos de até 30% para sócios e de-
pendentes. Fardamentos, Botinas, Aventais, 
Uniformes, Roupas Brancas e Roupas em 
geral. Limpeza de Estofados, Edredons, etc.
Rua Romão Silveira, 362, Jardim Silveira Ba-
rueri, ao lado do Sacolão Municipal. 
Fone: 4162-3409.

Seja um parceiro Sindserv
4163-4050

www.sindservbarueri.com.br
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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.

Shop Farma
Condições especiais para sócios SindServ. 
Entregas Gratuítas - Av. Henriqueta Mendes 
Guerra, 368, Centro - Barueri. Tel: 4163-6890.

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

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 especiais 
para associados Sindserv. Fone: 4326-7237. 

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

Drogaria Central
Farmácia conveniada na cidade de Jandira, 
Largo 8 de Dezembro, nº 09 - Jandira, SP.
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