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Ministro da economia se refere aos Servidores Públicos como “parasitas” .  PG.03

Secretária

GUARDA CIVIL

Aux. de 

Serviços G
erais 

PROFESSOR

Médico

 Téc. de Enfermagem

PSIC
ÓLOGA

NÃO! VOCÊ 

NÃO É PARASITA

ARQUITETO

Assist. 
Administrativo

INSPETOR DE ALUNO

Farmacêutico

Merendeira 

Psicopedagoga

*edição 30

ADH’S



Eduardo Assarito
Presidente SindServ

Anuncie!
11 2509.5883

Folha do Servidor

Expediente

Edição 30- Ano 4 - JUNHO 2021
Diretor de Imprensa: Prof. Juca Lima
Agência: HM2 Publicidade
Para anunciar: (11) 2509-5883
Na internet: www.sindservbarueri.com.br

Endereço:Rua Vitória, 83 - Vila São 
Jorge Barueri/SP -  CEP 06402-030 
Tiragem: 10.000
Fale com o SindServ : 11 4163-4050

Todas as publicidades, textos assinados, informes e 
fotos fornecidas são responsabilidade exclusiva de 
seus autores, não representando a opinião do Jornal. 
Proibida a reprodução total ou parcial de texto e 
imagem sem a prévia autorização do SindServ.

EDITORIAL
JUNHO DE 2021- WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR | pg 02

Sócias e sócios do SindServ

Sejam todas e todos 
muito bem vindos à 
nova edição da Fo-
lha do Servidor. Esta 
edição de número 30 
merece ser come-
morada!
Não é tão comum 
sindicatos de traba-
lhadores possuírem 
veículos de comu-
nicação tão regular 
e presente, como o 
nosso.
A maioria dos sin-
dicatos procuram 
manter seus sócios 
informados sobre 
as suas ações e sua 
movimentação in-
terna.  Acreditamos 
que uma publicação 
no formato tradicio-
nal de jornal, onde é 
possível sua mani-
pulação, transporte 
e a possibilidade de 
trocas de ideias em 
cima de uma publi-
cação no local de 
trabalho, é tão ou 
mais importante do 
que um simples en-
vio de algum arquivo 
do jornal via celular.
Apesar de ser possí-

vel também receber 
o jornal via zap e via 
download através do 
site.
Nesta trigésima 
edição da Folha do 
Servidor, fique mais 
informado sobre a 
proposta da REFOR-
MA ADMINISTRATI-
VA, são as mudanças 
que o Governo Fede-
ral está propondo e 
que o SindServ vem 
mostrando e aler-
tando. Há uma força 
política sinistra or-
questrada que está 
colocando os Servi-
dores Públicos como 
uma categoria pri-
vilegiada e que vão 
cortar estes “privilé-
gios”.  Acompanhe a 
matéria e faça a re-
flexão proposta.
Veja as publicações 
do sindicato. Con-
verse com seus ami-
gos e com sua famí-
lia.

SINDSERV. EU USO 
E RECOMENDO!
BOA LEITURA!
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O SindServ Barueri 
tem a obrigação em 
informar a categoria 
dos perigos que es-
tamos correndo nas 
mãos destes lunáti-
cos de Brasília que 
não se cansam em 
colocar os Servido-
res Públicos como 
os maiores culpados 
pela crise trabalhis-
ta/salarial/social que 

estamos atraves-
sando no momento.
Acrescentamos que 
as condições de tra-
balho e as salariais 
que encontramos em 
Barueri não se refle-
tem Brasil afora. Ob-
viamente encontra-
mos municípios que 
apresentam melho-
res condições que o 
nosso. Mas isso não 

A Constituição de 
1988 trouxe em seus 
artigos algumas tra-
vas para combater 
a corrupção, tornar 
o serviço público de 
qualidade e um Esta-
do protetor e justo.
Ainda jovem, a Carta 
Constitucional so-
freu alterações para 
atender a grupos 
políticos, financei-
ros e exploradores, 
sempre em prejuízo 
ao povo. Agora estes 
interesses personifi-
cados na pessoa de 
Paulo Guedes, mi-
nistro da Economia, 
apresentam nova al-
teração na Constitui-
ção, denominada de 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
32 – Reforma Admi-
nistrativa.
Entre seus artigos, 
nós encontramos a 
desqualificação do 
concurso público 
que promove sele-

ção aberta, justa e 
qualitativa. No lugar 
deles, será deixado 
à vontade do execu-
tivo contratar quem, 
quantos e como qui-
ser para exercer ati-
vidades. A proposta 
acaba com a estabi-
lidade do Servidor. 
Assim, ele deixa de 
ser um trabalhador 
do povo para ser um 
agente do governan-
te em exercício.
Entre seus artigos, 
será possível passar 
qualquer serviço pú-
blico para empresas 
privadas. Ficará para 
o Estado somente os 
serviços que a ini-
ciativa privada não 
se interessar, po-
dendo passar pré-
dios e equipamen-
tos para utilizarem 
sem contrapartida. 
E aí estas empre-
sas ficam livres para 
contratar pessoal à 
vontade, observan-

A quem interessa a reforma administrativa

SINDSERV TRAZ ARTIGO ESCRITO PELO 
PRESIDENTE DA NOSSA FEDERAÇÃO SINDICAL

se reflete na gran-
de maioria dos mu-
nicípios cujos seus 
Servidores estão em 
situações muito sé-
rias de subsistência. 
Estas são condições 
multifatoriais que 
necessitam de maior 
discussão. Mas é 
uma obrigação do 
seu sindicato infor-
mar o perigo que cor-

do o seu princípio do 
QI (QUEM INDICA), 
um prato cheio para 
a classe política não 
republicana. A cor-
rupção, o clientelis-
mo, o nepotismo e o 
fisiologismo partidá-
rio vão nadar de bra-
çada nos cofres pú-
blicos. O mais grave 
é que a PEC 32 pos-
sibilitará o fim dos 
serviços públicos, 
das vacinas, distri-
buição de remédios, 
Creches, Escolas, 
Saúde, etc.. Os ser-
viços essenciais vão 
estar nas mãos de 
empresas privadas.
Enquanto a popu-
lação busca sobre-
viver na pandemia 
e no desemprego, a 
boiada passa e leva o 
pouco que nos resta.
 
Por Aires Ribeiro / 
Arte: Giovanna Fi-
gueiredo

remos e vamos todos 
nos nivelarmos por 
baixo. Por isso, aqui 
em Barueri, precisa-
mos que o sindicato 
chame a atenção da 
categoria e busque 
uma organização 
ampla e combativa a 
fim de organizar as 
lutas que virão pela 
frente.
Com ou sem pande-

mia estaremos nas 
repartições, sites, 
jornais mas, princi-
palmente nas ruas 
no combate ao pior 
governo (se o que 
vemos em Brasília 
pode ser chamado 
de governo), que ti-
vemos na história re-
cente do nosso pais.
Não obstante a isso 
tudo que os sindi-

catos mostram aos 
seus trabalhadores, 
insistimos que só na 
luta organizada con-
seguiremos diminuir 
os prejuízos. Por isso 
é importante que os 
trabalhadores valo-
rizem seus sindica-
tos e compartilhem 
apenas fatos. Pois 
de “fakes”, estamos 
cheios.

fonte: jornalleia.com.br - 16 de junho 2021
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VOCÊ QUE É SERVIDOR MUNICIPAL, RESPONDA ESTAS SIMPLES
 QUESTÕES E VEJA SE VOCÊ É UM PRIVILEGIADO QUE 

PRECISA TER SEUS DIREITOS REDUZIDOS:
TENHA EM MENTE QUE AS ELITES, BURGUESIA E OS SETORES MAIS CONSERVADORES DA 

DIREITA BRASILEIRA COMPARTILHAM DESTA MESMA OPINIÃO.

Pensemos nestas 
seguintes premissas 
antes de responder:
Pense no seu coti-
diano de trabalho, 
desde quando sai 
de casa até voltar do 
trabalho; Pense na 
sua rotina em que se 
submete em sua re-
partição para exer-
cer sua atividade; 

Pense se você, Ser-
vidor Público, ou se a 
sua família, também 
usa o mesmo tipo de 
serviço que presta na 
sua rotina ou se você 
usa também outros 
serviços públicos 
prestados pelos seus 
colegas; Pense nos 
seus vencimentos e 
se eles são suficien-

tes para seus cus-
tos mensais; Pense 
em suas condições 
de trabalho e se elas 
são as mais adequa-
das para exercê-las 
plenamente; Pense 
na época em que in-
gressou no serviço 
público;

Agora responda e converse sobre isso com 
seus colegas de trabalho bem  como seus familiares:

1- Você já foi chamado de “parasita” e “privilegiado” pelo Su-
perministro  do Bolsonaro, Paulo Guedes. Você se considera um 
“parasita” ?
2- Seus salários mensais satisfazem suas necessidades dando 
condições para grandes gastos, viagens, consumo exacerbado ou 
exagerado? 
3- Você sente que teve perdas salariais desde quando ingressou 
no Serviço Público?
4- O Concurso Público é a melhor maneira de contratar novos 
servidores?
5- Evolução salarial, Estatuto do Servidor, Plano de Carreira, 
Instituto de Previdência Própria, são “privilégios” das históricas lu-
tas sindicais ou são fatores fundamentais para uma mínima qualida-
de de vida dos trabalhadores, os quais todas as categorias deveriam 
ter para a qualidade de vida destes?
6- Sucatear áreas como Saúde, Educação, Segurança, sanea-
mento e inúmeras outras é uma estratégia para tentar convencer a 
população de que a saída seria transferir esses serviços para a ini-
ciativa privada?
7- É um luxo você ter a garantia da estabilidade de emprego? Ou 
seria justo quando houvesse uma troca de prefeito, todo mundo po-
der ser mandado embora?
8- Você acredita que seu trabalho é importante para possibilitar 
o direito à cidadania da população ?
9- Você acredita que qualquer cidadão que paga seus impostos 
tem o direito de um serviço público de qualidade?
10- O que você faria se o governo retirasse todos os seus direitos 
abordados neste questionário por causa que eventualmente existam 
servidores dos altos escalões do Judiciário, Executivo Legislativo e 
Autarquias que por motivos alheios aos de direito, recebam sim sa-
lários altíssimos e que estes sim causem repulsa de todos?

Pois bem, caro leitor. 
Estas reflexões são 
muito importantes. 
Pedimos que todos 
discutam em suas 
repartições e em 
seus locais de tra-
balho todas estas 
questões. O Governo 
Bolsonaro já mos-
trou que nos odeia. A 
todo momento des-
tila seu veneno con-
tra as Universida-
des, contra a Ciência 
brasileira. Já disse 
textualmente que vai 
acabar com a sala 
de professores. Sem 

falar nas persegui-
ções e punições con-
tra servidores que 
estariam apenas fa-
zendo seu trabalho. 
Precisamos também 
levar esta discussão 
para dentro das nos-
sas casas. Estarmos 
cientes da nossa po-
sição e consciência 
de classe. Sabermos 
o que e a quem de-
fender.
Então, esta é a im-
portância do Sin-
dicato na vida do 
trabalhador. Criar 
consciência de clas-

se e fazer o traba-
lhador refletir sobre 
a importância da sua 
luta para a garan-
tia dos nossos em-
pregos e defender o 
acesso de um serviço 
público de qualidade 
para a população. 
Nós somos aqueles 
que trabalham para 
o púbico e que ao 
mesmo tempo nos 
utilizamos dos servi-
ços públicos.

Servidor público não 
é privilegiado!

A Clínica de Estética Aline Vasconcelos é a nova parceira do
SindServ Barueri.  Aproveite os descontos e condições especiais

de pagamento que preparamos para você se cuidar!!!
 

 

Agende sua avaliação gratuita!

(11)96340-5000

@esteticaalinevasconcelos

AV. Anápolis, 204- Bethaville/ Barueri
Dentro do Posto BR

reflexão:
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Veja a agenda do presidente nos dois últimos meses:

Mês de Junho 2021

DIA 04 – Vídeo de reunião de Bolsonaro com médicos é prova do 
‘gabinete paralelo’, avalia cúpula da CPi.
DIA 07 – Com dificuldades no inglês, ministro não consegue explicar 
realização da Copa América na CNN Internacional.
DIA 07 – Ricardo Salles entrega celular à PF 19 dias após operação 
que apura exportação ilegal de madeira.
DIA 07 – TCU desmente Bolsonaro e nega ter feito relatório que 
questione número de mortes por Covid.
DIA 08 – Bolsonaro convida Crivella para ser embaixador do Brasil 
na África do Sul.
DIA 08 – Bolsonaro admite erro sobre TCU e agora suspeita de go-
vernadores por ‘supernotificação’ de mortes por Covid.
DIA 10 – Hidroxicloroquina: documento na CPI mostra que Bolsona-
ro pediu à Índia para agilizar envio de insumos.
DIA 10 – Bolsonaro quer desobrigar uso de máscara por vacinados; 
para especialistas, é uma temeridade.
DIA 12 – Passeio inútil de Bolsonaro custou R$ 1,2 milhão ao governo 
de São Paulo.
DIA 12 – Bolsonaro e seguidores insistem em tratamento com cloro-
quina, ineficaz contra a Covid.
DIA 12 – Após passeio de moto em SP, Bolsonaro fala contra másca-
ras e isolamento social, e a favor de remédios sem eficácia.
DIA 13 – Governo Bolsonaro desviou R$ 52 mi de publicidade contra 
a Covid para divulgar ações do Executivo.
DIA 14 – Após ignorar mais de 50 emails da Pfizer, Bolsonaro se re-
úne com a companhia.
DIA 15 – E-mails provam que governo Bolsonaro teve pressa para 
comprar cloroquina e empurrou com a barriga aquisição de vacinas.
DIA 17 – Governo repassou R$ 120 mil em cachê a apresentador bol-
sonarista, mostra documento da CPI.
DIA 18 – Bolsonaro diz que contaminação por Covid-19 é mais eficaz 
que vacina.
DIA 21 – Bolsonaro surta, diz que faz o que bem entender e agride 
repórter (vídeo).
DIA 22 – Delegado que fez buscas contra Salles perde função de 
chefia na PF
DIA 22 – Governo Bolsonaro comprou vacina indiana 1000% mais 
cara.

DIA 01 – Bolsonaro diz que, no que depender dele e de ministros, 
está acertada a Copa América no Brasil.
DIA 02 – Bolsonaro espalha fake news em rede nacional ao falar so-
bre prejuízos de estatais.
DIA 04 – Bolsonaro completa 410 dias de propaganda de remédio 
ineficaz contra a Covid .
DIA 05 – Bolsonaro chama de ‘canalha’ quem é contra tratamento 
precoce para a Covid; ineficácia é comprovada por pesquisas cien-
tíficas.
DIA 12 – Bolsonaro promoveu Pazuello quatro dias após saber que 
ele ignorava vacina da Pfizer.
DIA 13 – Executivo da Pfizer revela à CPI seis ofertas de vacina e 
presença de Carlos Bolsonaro em reunião.
DIA 13 – Pfizer diz que Carlos Bolsonaro e Filipe Martins participa-
ram de reunião sobre vacinas.
DIA 18 – Ernesto Araújo, que falou em ‘comunavírus’ e ‘pesadelo co-
munista’, mente à CPI e diz nunca ter feito ataques à China.
DIA 20 – Sem máscara, Bolsonaro cumprimenta apoiadores durante 
passagem pelo aeroporto de Palmas.
DIA 20 – Bolsonaro defendeu uso de cloroquina em 23 discursos 
oficiais.
DIA 23 – Bolsonaro provoca aglomeração em passeio de moto com 
apoiadores no Rio de Janeiro.
DIA 24 – Mais de 24 h após passeio de moto de Bolsonaro reunir 
multidão sem máscara, Prefeitura do Rio não se posiciona sobre pu-
nições.
DIA 25 – Salles fez movimentação financeira milionária atípica 
quando já era ministro.
DIA 27 – Bolsonaro volta a cometer crime ao fazer propaganda da 
cloroquina: “não mata, pessoal”
DIA 27 – Depois de criar nova crise militar, Bolsonaro faz ameaça de 
golpe.
DIA 27 – YouTube remove mais 12 vídeos de Bolsonaro por regra que 
proíbe menção a cloroquina e ivermectina.

Mês de maio 2021

Entidades sindicais e setores progressistas na manifestação FORA BOLSONARO do dia 19/06
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VOCÊ QUER FICAR MAIS SEGURO?

SEGUROS DE VIDA, SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, MOTOS
E PARA BICICLETAS! SEGUROS PARA CELULARES 

E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SEGUROS 
RESIDÊNCIAIS, E ATÉ PREVIDÊNCIA

 PRIVADA.

ligue:
11. 2805.0592 ou

Adriana 11. 98234.2392

• 3 gemas
• 3 colheres (sopa) de amido de milho
• 2 xícaras de leite
• 3 cubos de caldo de galinha light
• 2 litros de água
• 100 g de catupiry
• 100 g de parmesão ralado na hora
• 150 g de queijo meia cura ralado
• 100 g de mussarela ralada
• 150 g de mussarela cortada em cubi-

nhos
• pães italianos redondos de tamanho 

médio (esta quantidade de sopa dá 
para aproximadamente 8 pães)

1. Ferva a água com os cubos de caldo (procure o 
light por ter menos sal), e coloque os queijos ra-
lados e o catupiry até derreter, mexendo sempre.

2. Tire do fogo e bata tudo no liquidifi cador, e, à par-
te, misture o leite, o amido de milho e as gemas e 
coe esta mistura.

3. Volte o creme de queijo ao fogo e junte a mistura 
de leite, amido de milho e gemas, e vá mexendo 
até engrossar.

4. Paralelamente a isso, corte com uma faca a tam-
pa dos pães, retire o o miolo, tendo o cuidado de 
não furar a casca e leve-os ao forno alto enquanto 
o creme está no fogo.

5. Assim que a sopa chegar a uma consistência cre-
mosa, tire os pães do forno e arrume-os em pra-
tos, coloque o creme dentro e coloque cubos de 
mussarela, e polvilhe com parmesão ralado fi ni-
nho.

6. Se quiser, leve os pães já com a sopa ao forno por 
mais 10 minutos para o queijo ralado gratinar. 
Fica uma delícia!

PREPARO
60 MIN

RENDIMENTO
06 PORÇÕES

Ingredientes Modo de Preparo  

nho.
Se quiser, leve os pães já com a sopa ao forno por Se quiser, leve os pães já com a sopa ao forno por 
mais 10 minutos para o queijo ralado gratinar. 
Fica uma delícia!

6. Se quiser, leve os pães já com a sopa ao forno por 
mais 10 minutos para o queijo ralado gratinar. 
Fica uma delícia!

SOPA CREME DE QUEIJOS 
NO PÃO ITALIANO

para aproximadamente 8 pães)
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camentos. Av.Henrique 
Gonçalves Batista, 196 
Jd. Belval  Barueri. Tel. 
4198-4696.

Drogaria Henrique: Des-
conto em folha, não ofe-
recemos desconto em 
medicamentos. R. São 
Fernando, 59 -Jd. Julio, 
Barueri. Tel. 4194-4128 / 
4194-1996

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

Drogaria Paulista: Es-
trada Velha de Itape-
vi, 4.296 (entrada pelo 
Supermercado Japão). 
Descontos especiais para 
associados Sindserv. Tel. 
4326-7237.

Farma 100: Av. Autono-
mistas, 4.853 - Centro de 
Osasco. Tel. 3651-4153. 
Descontos especiais para 
associados Sindserv.

Drogaria Kelly: Medica-
mentos e Perfumaria Av. 
Cap. Francisco César, 
743  Eng. Novo - Barueri 
Tels. 4168-2947 / 4168-
4905.

Drogaria BemFarma: 
Mediamentos e Perfu-
maria. Desconto 10% ge-
néricos e 5% comum. Av. 
Marginal Direita, 356 - 
Jd. Paulista, Barueri -Tel. 
4162-4110.

Shop Farma: Condições 
especiais para sócios 
SindServ. Entregas Gra-
tuítas - Av. Henrique-
ta Mendes Guerra, 368, 
Centro - Barueri | Tel. 
4163-6890.

Drogaria Popular: Des-
contos especiais em me-
dicamentos e perfumaria. 
Av. Municipal n. 505 - Jd. 
Silveira - Barueri - Tel: 
11. 4201-1712

Óticas Digicolor: Lentes 
e Armações – Revelamos 
Filmes  Impressões de 
Fotos Digitais. Tel. 4198-
5330 - R. Campos Sales, 
181, Centro, Barueri. 

Ótica Vitória: Descon-
tos Especiais p/ Sócios  
Desc. em Folha de Paga-
mento. R. João Mendes, 
21. Centro 
de Barueri Tel. 4163-
3598 / 4198-4813.

LM Ótica: Descontos 
para sócios Av. Henri-
queta Mendes Guerra, 
168 e 208, Centro, Ba-
rueri. Tel. 4198-1955 
4198-7508.
Ótica Super Vision: Ofe-
recemos óculos, lentes 
de contato e presentes 
em geral para sócios e 
dependentes. Atendi-
mento especializado e 
condições especiais. Via 
Expressa Mauri Seban-
tião Barufi, 08 lj 2 Jandi-
ra. | Tel. 4789-3484 Cel 
99892-0149.

Óticas Gil Lancaster: 
Promoções e condições 
especiais para sócios. 
Av. Henriqueta Mendes 
Guerra, 768, Centro, 
Barueri. Tel. (11) 4198-
5711. Av. Cap. Francisco 
César, 143 - Engenho 
Novo, Barueri. Tel. (11) 
4164-3189.

Tonette Seguros: R. Vi-
tória, 83 - Vila São Jorge 
Barueri | Tel. 3031-3371 
ou 2805-0592 | Site:-
vendas@tonette.com.br

Clínica Veterinária Bue-
novet: R. Copo de Lei-
te,16, Jd. Flórida, Ba-
rueri. 10% de desconto 
nas consultas.Tel. 4163-
1823 / 9 8263-1897
Oliveira – Multisser-
viços Informática, Lan 
House e perfumes im-
portados. Av. Sansão, 79, 
Jd São Pedro, Barueri. 
Tel. 4198-6226 / 6238-
6744.

Perfumes Importados
Descontos especiais para 
sócios. Aceitamos Cartão 
Crédito. Osmar: 96793-
2744 Oi;9 5993-7979 - 
Tim; Email:fragranciaim-
portadas@gmail.com

Essências : Rua Yassuo 
Fujita, 70, Lj. 16 - Centro, 
Barueri.

Fa Cestas Comemorati-
vas e Telemensagens
R. Carajas, 262, Vl. São 
Silvestre, Barueri. 10% 
desconto em pedidos 
acima de R$ 100,00 - 
abaixo, 5% de desconto 
p/ sócios e dependen-
tes. Tels. 4161-4744 
/ 99153-1410 (Cla-
ro)-9 5850-6510 (Tim/
WhatsApp)- E-mail: 
ferr4516@hotmail.com

M&C prevenção e cui-
dados com os pés - Rua 
caldas novas, 50 - Sala 
42 - 4andar, Edifício Beta 
Trade. Tel. 94526-5550. 
Descontos especiais para 
sócios e dependentes.

Ecologicar - ESTÉTI-
CA ECOLÓGICA AUTO-
MOTIVA -Serviços de 
lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos 
automotivos. CONDI-
ÇÕES ESPECIAIS PARA 
SÓCIOS.Rua Cassiano 
Ricardo - 170 - Jardim 
Tupã - Barueri. fone: 
4119-4998 - ecologi-
car@outlook.com.br 

Acupuntura Dr. Luis Al-
berto: Acupuntura, Ele-
trocupuntura, ortopedia, 
neurologia, ginecologia, 
dores de cabeça, TPM. 
desconto de 20% para 
servidores. Atende 
em domicílio. fone: 11. 
98769.7880.

KNN Idiomas Barueri
escola de idiomas 40% 
de desconto para sócios 
e dependentes, matrícula 
grátis e transporte esco-
lar grátis para estudantes 
até 14 anos. Avenida mu-

nicipal , 374, jd silveira 
- barueri - cep: 06433-
000  fone: 4198-6506.

CERVEJA ARTESANAL 
“ WITCH BEER “ : En-
rique Durval. fone (11) 
98107.1413. Sabor e 
qualidade em suas cele-
brações.  enriquedurval@
gmail.com

FITOTERAPIA E ARO-
MATERAPIA - alimento 
terapêutico associa-
do a uma alimentação 
curativa .  confira. (11) 
95300.0244 ou (11) 
97569.6657 saudetotal-
nota10.com.br 

SANJA - vistoria técni-
ca, fiscalização de obras, 
aprovação de poste de 
coluna da ELETROPAU-
LO. Projetos arquitetôni-
cos, desenhos  e docu-
mentação para liberação 
de projetos. 
Sandra Bernardo - 
94712-1149 ou Joseane 
Baltazar - 93149-73
email: sandra.bernardo@
hotmail.com

Maria José S. Oliveira 
- Psicanalista Clínica - 
CRT. 50.461 - Psicotera-
peuta Holística - Terapia 
de casal - Adolescente 
e Terceira Idade. Rua 
Campos  Sales n. 529 Vila 
São Jorge Barueri. Cotia: 
Rua Jorge Caixe n. 106 
A - Bairro Portão . Fone 
9.4869.1467

Espaço Vida: Profissio-
nal de Psicologia com es-
pecialização em: Terapia 
de casais, terapia de fa-
mília  e terapia individual. 
Rua Alameda Grajaú, 614  
- Sala  113  - Alphaville. 
tel. 11-9 7105-7952 / 9 
7051-8131.

Biohervas - Farmácia de 
Manipulação e espaço 
da beleza. desconto até 
20% sócios e seus de-
pendentes).Barueri: Rua 
Duque de Caxias, 143 - 
Centro cep: 06410-010 
- Fones: 4198-8753 - 
97437-2951 (zap). San-
tana de Parnaíba: R Tre-
ze de Maio, 02 Telefone:  
4321-8788  -   97432-
1845 (zap)

KCA Semi-Jóias Ataca-
do e Varejo - Semi-jóias 
com 01 ano de garantia 
e personalizadas. Tenha 
sua renda extra. Av. Santa 
Úrsula, 35 Centro de Ba-
rueri - Fones: 4163-2676 
/ 97538-4681 (zap).

Veterinário Dr. Andrés 
Díaz – CRMV. 2432. Tel: 
(11) 98226.2456 Atendi-
mento Domiciliar – email: 
proseraprog@gmail.com 
.  Rua Irene, 693- Barueri.

MAIS PARCEIROS

Pousadas – Águas de 
Igaratá: Junto à represa 
com 19 suítes, piscina, 
sauna, quadra esporti-
va, salão de jogos, play-
ground, restaurante, bar, 
tirolesa, circuito de arvo-
rismo e parede de esca-
lada. Site:www.aguas-
deigarata.com.br

Pousada Sollar Dos Ge-
rânios: Rua José Veneza 
Monteiro, 13 - Centro de 
Peruíbe - SP | CEP 11750-
000 - Tel.(13) 3455-
4426 / (13) 98166-9692 
(Tim) -E-mail:contato@
sollardosgeranios.com.br 
- Site: www.sollardosge-
ranios.com.br

Pousada Solumar: Praia 
de Amaralina - Salvador 
- Bahia | Contato: (71) 
3346-6464 E-mail:re-
serva@pousadasolumar.
com

Jofisa: Hotéis, Pousa-
das e Chalés no Litoral e 
Campo (Informações no 
Sindserv).

Academia Boa Forma
R. Francis Dhornett, 120 
Jd. Silveira. 20% de Desc. 
para Sócios e depen-
dentes. Tel. 4194-0727 | 
Site: www.boaformaaca-
demia.com.br

Academia Corpo Per-
feito Ginástica & Dan-
ça: Descontos de 20% 
para pacotes fitness e 
10% para pacotes pilates 
exclusivos para sócios 
SindServ. Av. São Paulo 
das Missões, 75 Jd. Ba-
rueri -Barueri. Tel. 4198-
1952 / 9.6554-8830.

Quale Vita Fisioterapia 
e Pilates: Rua da Liber-
dade, 358 - Vl. Boa Vista 
- Barueri. Condições es-
peciais para associados 
Sindserv.

Curves-A Academia da 
Mulher: Malhar, Dançar e 
Ser Feliz! End 1: Rua Du-
que de Caxias, 161, Cen-
tro Barueri -Tel. 2771-
5663 | End 2: Rua José 
Felix de Oliveira, 807, 
Casa C, Granja Viana – 
Cotia Tel. 4169-1318 

D’elas Fitness e Muscu-
lação - Academia para 
mulheres. Condições 
especiais para sócias 
SindServ. Av. Comenda-
dor Dante Carraro, n. 439 
Ariston, Carapicuiba. Tel. 
4202-9767

Yes cosmetics: Rua : 
Calçada flor de linho, 20 
- loja 2 - Centro comer-
cial Alphaville Alphavil-
le - Barueri / SP - Tel. 11 
4191-2844 - Site: www.
cosmeticsyes.com.br

Casa Bordignon esté-
tica facial, corporal, e 
outros serviços: Rua rui 
Barbosa, 108, Jardim 
Belval - Agende seu ho-
rário. Tel: 11- 4198.8994 
- 97243.7420

Assinco Informática: 
10% de desconto. Rua 
Jandira Guerra, 145 – 
Centro. Tel. 4198-2190
Mips Informática: Rua 
Antonio Chalupe, 195-
Boa Vista. O valor do 
desconto depende se é 
compra ou manutenção 
de máquinas. Tel. 4198-
5588 / 4198-8488

Hopi Hari; Wet’n Wild e 
Parque da Mônica. In-
gressos com desconto à 
venda no sindicato.

Casinha Rural: Lugar 
tranquilo, perto de São 
Roque para fins de sema-
na e férias. Site: www.ca-
sinharural.com.br - Falar 
com Patrícia pelos Tels: 
9 9908-2648 (Vivo) 9 
7079-3057 (Claro)  (13) 
3379-2574 - (11) 4371-
3488 10% de Desconto 
para Sócio Sindserv.

Psicóloga Clínica: Dra. 
Lucila Friedenberg 
de Ulhôa Cintra CRP 
06/116192  Praça Vitoria 
Regia, 40 
2° andar - Centro Co-
mercial -Alphaville. Tel. 9 
8187-2905  
Pós-Graduação em Psi-
cossomática - Atendi-
mento psicológico em 
grupo e individual. Orien-
tação Vocacional para jo-
vens e adultos.

Psicologia clínica : Dra. 
Gláucia Rodrigues Av. 
Zélia n. 1220, Pq dos 
Camargos - Barue-
ri Tels: 95276-9328 tim 
ou 97389-0586 - vivo/
whatsapp www.facebook.
com/PsiMeraki

Psicólogo Clínico: Dr. 
Amauri Trezza Martins - 
CRP - 06/104814 |Aten-
dimento para Adoles-
centes e Adultos - Rua 
Adelino Cardana 293 - 5o 
Andar - sala 509 Betha-
ville - Barueri Condições 
especiais para sócios. 
Atendimento com hora 
marcada. 
Tel. 9 8314-3256.

Psicologia: Dra. Lai-
sa Trein Barbiere CRP. 
06/127451 - Rua Cam-
pos Sales, 303, sala 711. 
7. andar. Centro. Edifício 
Centro Empresarial - Ba-
rueri. Tel. 9.8386-0740

Consultório de Psicolo-
gia - Dra. Leila Suzi Pa-
checo das Neves - CRP 
06/78283 Endereço: Pra-
ça Alpha do Centauro, 54 
Cj-201 - Centro de Apoio 
2 - Alphaville  Santana de 
Parnaiba - SP.  Tel. 4153-
9846 / 99933-4076. 
Atendimento: Familiar, 
Adultos e Crianças. Con-
dições Especiais Para 
Sócios.

Fonoaudióloga - Dra. 
Anastácia Apareci-
da Cruz Rocha (CRFA 
2-16.921) Condições 
especiais para sócios. 

Atendimento com hora 
marcada das 8h às 18h. 
Av. Míriam, 311, sala 31, 
Centro Carapicuíba. Tel. 
4237-6214

Podologia Ana Paula: 
Preços especiais asso-
ciados SindServ. R. Cam-
pos Sales, 303 - Centro 
Empresarial, 1° Andar, 
Sala 102 - De Segunda a 
Sexta a partir das 13h30 
- Sábado das 8h00 às 
13h00. Celular: 9 8182-
4664 (tim)

Fisioterapeuta: Dr. Ade-
mir Mota - Ortopédica, 
desportiva, neurológica, 
estética, drenagem lin-
fática, auroculoterapia 
(tratamento de ansie-
dade e tabagismo). Tel. 
8312-8420 / 8408-1083

Soul Space Pilates Stu-
dio - Dra. Sueli Lima 
| Crefito: 174862-F  | 
Condições Especiais 
para Sócios e Dependen-
tes SindServ.  Endereço: 
Av. Batatais, 135, Jardim 
Paulista- Barueri. Tels. 
97361-1256 ou 3427-
6122. 

F i s i o t e r a p e u -
ta Olímpico: 
Cristiano Alexan-
dre dos Santos 
Crefitto:3 121088 Aten-
dimento Domicilar espe-
cífico Rua Pará 14 Aldeia 
de Barueri Barueri SP.                         
TEL: 11 95722-
4191 (oi)-zap. 
11 95861-5153 (tim) 20% 
desconto

Rehab fisioterapia
fisioterapia ortopédica - 
tratamento especializado 
de coluna - acupuntura e 
auriculoterapia . Condi-
ções especiais para só-
cios sindserv. Rua Ade-
lino Cardana, 293. sala 
515. Bethaville -  centro - 
Barueri. fone: 4169-5446 
ou ZAP : 95926-4369

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação 
e homeopatia. R. do 
Paço, 51-Centro-Barue-
ri. Desconto de 25% no 
pagamento à vista e 15% 
de desconto a prazo no 
cartão de crédito ou che-
que. Desconto mediante 
a apresentação da car-
teirinha de sócio. - Tel. 
4198-8753 / 4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% 
nos medicamento/não 
possui desconto em per-
fumaria/ entrega grátis. 
Desconto concedido em 
qualquer unidade me-
diante apresentação da 
carteirinha do sócio. Loja 
1 – Rua Ministro Rapha-
el de Barros Monteiro, 
197 - Jd. dos Camargos, 
Barueri -Tel. 4198-4401 
/ 4163-3722.- Loja 2 – 
Rua Oscar Kesselring, 
101 Jd.Belval, Barueri Tel. 
4163-6278.

Miro Drogaria: Descon-
to de 3% à 5% nos medi-

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS

COLÔNIAS/POUSADAS

ÓTICAS

Seja  nosso
Parceiro!

Ligue

11-4163-4050



A MELHOR ÓTICA
DE BARUERI.

AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 168/208
CENTRO - BARUERI (NO BOULEVARD)

MELHORES MARCAS COM 
OS MENORES PREÇOS.

11 4198.1955
11 4198.7508

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO

ASSOCIADOS SINDSERV
TEM DESCONTO EM FOLHA


