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E com muita alegria que convidamos a todos os associados do SINDSERV a conhecerem nossa nova sede...PG.03

28 de outubro
Dia do Servidor Público

PG.05

Falando de leis
No falando de leis desse 
início de ano, vamos tra-
tar do FUNDEB.

Sindserv barueri está a todo vapor em sua nova sede!

PG.06

SERVIDOR EM FOCO
volta as aulas, um novo
começo.

dry conecta

novidade para o servidor.
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Sócias e sócios do SindServ

SÓCIAS E SÓCIOS 
DO SINDICATO, 
COMO VÃO?
MAIS UMA EDIÇÃO 
IMPERDÍVEL! ALIÁS 
A PRIMEIRA DE 2022 
COM NOVIDADES, 
E UMA ALEGRIA 
IMENSA!
Nesta edição de fe-
vereiro/22, vamos 
apresentar o mais 
novo espaço para 
o Servidor público 
Municipal de Barue-
ri frequentar: A nova 
Sede do SINDSERV, 
que conta com um 
espaço amplo, com 
lojas parceiras para 
que todos possam 
desfrutar da melhor 
qualidade de pro-
dutos e serviços que 
temos disponíveis 
para você e sua fa-
mília. Um lugar de 
fácil acesso, a nova 
sede fica localizada 
na Rua João Acácio 

de Almeida, 210, no 
centro de Barue-
ri atrás do Ipresb, 
com estacionamen-
to no local, uma re-
cepção agradável e 
climatizada, loja de 
óculos com exames 
diários de vista, loja 
de acessórios, joias 
e semi joias, den-
tistas prontos para 
atender, além do 
atendimento que o 
Sindicato oferece 
como orientação ju-
rídica, atendimento 
psicológico, convê-
nios e parcerias com 
clubes, pousadas e 
parques para lazer.
Este é um grande 
passo para o SIND-
SERV poder cada 
vez mais atender de 
forma ampla e com 
qualidade todos os 
Sócios e Sócias que 
fazem parte desta 
família. Além desta 

boa notícia, a FO-
LHA DO SERVIDOR, 
fala também sobre a 
voltas as aulas e to-
das as dificuldades 
a serem percorridas 
nesta nova etapa, 
também explicamos 
mais sobre o Fundeb 
e suas funcionalida-
des e o Dry Conecta 
a nova operadora do 
SindServ. 
Boa leitura! 
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Sindserv barueri está a todo vapor em sua nova sede!

Nova sede do SindServ Barueri já em funcionamento. 

E com muita alegria 
que convidamos a 
todos os associa-
dos do SINDSERV a 
conhecerem nossa 
nova sede. Um espa-
ço amplo, com fácil 
acesso para porta-
dores de necessida-
des especiais e esta-
cionamento na porta 
com inúmeras vagas.
Nossa nova sede 
conta com um es-
paço exclusivo para 
os nossos parceiros, 
dando assim mais 
comodidade para to-
dos os usuários.
Nesse espaço con-
tamos ainda com óti-
ca, seguradora, ban-
co para empréstimo 
pessoal, farmácia de 
manipulação, equi-
pamentos de infor-
mática e uma linda 
loja de acessórios 
femininos.
O SINDSERV tam-
bém se preocupou 
com a clínica odon-
tológica e em par-
ceria com a ARM 
Odontologia, criou 
um amplo espaço 
moderno, com vários 
consultórios e equi-
pamentos de ponta, 
investindo ainda na 
capacitação de nos-
sos colaboradores, 
tudo pensado para 
melhor atender nos-
sos associados.

O local ficou 
lindo!! venha 
conferir!

O sindserv mantém os atendimentos, 
oferecendo os serviços de:

• Orientação jurídica;
• Atendimento Psicológico;
• Convênios e parcerias com clubes, pousadas e parques para lazer.

Confira todos os nossos parceiros, nos classificados do nosso jor-
nal e no site.
www.sindservbarueri.com.br

ENTÃO NÃO TEM COMO VOCÊ FICAR DE FORA DESTA!!
CONFIRA AÍ UM POUQUINHO DA NOSSA NOVA SEDE.
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 INFORMAMOS QUE:

Devido a problemas de cabea-
mento da VIVO (empresa de te-
lefonia), estamos sem telefone 
fixo. O nosso atendimento está 
sendo feito presencialmente ou 
pelo celular: (11) 9 4031.2144 
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O que é o FUNDEB?
No falando de leis 
desse início de ano, 
vamos tratar do 
FUNDEB, um Fun-
do de Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e da 
Valorização dos Pro-
fissionais da Educa-
ção, que se tornou 
a principal fonte de 
recursos da educa-
ção básica brasilei-
ra, por isso se torna 
um tema relevante, 
já que todo cidadão 
possui interesse na 
boa educação.
O FUNDEB foi cria-

do em 2006 e hoje 
representa, para a 
maioria dos municí-
pios, mais de 60% do 
orçamento disponí-
vel neste setor. 
O fundo estava pre-
visto para acabar 
em 31 de dezembro 
de 2020, porém, fe-
lizmente, em agos-
to/2020, o Congres-
so Nacional o tornou 
parte permanente da 
Constituição Fede-
ral, através da PEC 
15/2015, que se tor-
nou a Emenda Cons-
titucional 108/2020.

do que o fundeb é composto?
O FUNDEB é com-
posto de contribui-
ções de todos os 
entes federativos 
(União, Estados e 
Municípios), advin-
dos de variados im-
postos e, após um 
período de contri-
buições, a soma é re-
passada aos Estados 
e Municípios, con-
forme suas necessi-
dades, para manter 
as instituições de 

ensino básico.
Em linhas gerais, o 
repasse dos valores 
do FUNDEB é cal-
culado com base no 
número de estudan-
tes matriculados na 
rede de educação 
básica de cada es-
tado ou município, 
o MEC determina 
periodicamente um 
valor mínimo a ser 
repassado com base 
para cada aluno.

Os recursos do FUNDEB

Os recursos devem 
ser aplicados na ma-
nutenção e no de-
senvolvimento do 
ensino na educação 
básica, especial-
mente na remunera-
ção dos profissionais 
que participam do 
ambiente educacio-
nal. O termo “pro-
fissionais” é amplo, 
incluindo desde pro-
fessores até auxilia-
res e merendeiras. 
Em 28/12/2021 so-
breveio a publica-
ção da Lei Federal nº 
14.276/2021, com 
vigência a partir de 
sua publicação, alte-
rando as disposições 
da Lei nº 14.113/2020 
e no seu artigo 26, II, 
amplia o rol de pro-
fissionais que fa-
zem jus ao FUNDEB,  
sendo profissionais 

da educação básica: 
como docentes, pro-
fissionais no exer-
cício de funções de 
suporte pedagógico 
direto à docência, 
de direção ou admi-
nistração escolar, 
planejamento, ins-
peção, supervisão, 
orientação educa-
cional, coordenação 
e assessoramento 
pedagógico, e pro-
fissionais de funções 
de apoio técnico, ad-
ministrativo ou ope-
racional, em efetivo 
exercício nas redes 
de ensino de edu-
cação básica; A re-
muneração dos pro-
fissionais do ensino 
básico representa 
a maior parcela de 
uso do FUNDEB. An-
tes da EC 108/2020, 
pelo menos 60% dos 

recursos captados 
eram obrigatoria-
mente destinados a 
este fim. A partir da 
emenda, a porcen-
tagem mínima ficou 
em 70%. Sempre que 
o município deixar 
de aplicar o limite de 
70% para remune-
ração dos profissio-
nais da educação, 
deverá ratear o valor 

não aplicado entre 
esses profissionais, 
até atingir esse por-
centual de 70%. Em 
Barueri, no ano de 
2021, aplicou-se 
71,12% do fundo na 
remuneração desses 
profissionais, logo, 
não houve sobra para 
rateio. Após a reser-
va desta porcenta-
gem mínima à remu-

FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO
A Lei nº 14.113/2020 
estabeleceu como 
órgão de fiscalização 
do FUNDEB os cha-
mados CACS (CON-
SELHOS DE ACOM-
PANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL 
DO FUNDEB). Esse 
Conselho é um cole-
giado que tem como 
função principal 
acompanhar e con-
trolar a distribuição, 
a transferência e a 
aplicação dos re-
cursos do Fundo, no 
âmbito das esferas 
municipal, estadu-
al e federal. Aqui no 
município, para fis-
calizar o uso dos re-
cursos advindos do 
FUNDEB,   editou-se 
a Lei Municipal nº 
2.811 de 18 de março 
de 2021, a qual regu-
lamenta e estabelece 
regras para as fun-
ções desse Conselho 
e determina a com-
posição do mesmo, 

sendo: dois repre-
sentantes do poder 
executivo municipal, 
um representan-
te dos professores 
de escola básica, 
um representante 
dos diretores, um 
representante dos 
servidores técnico-
-administrativos, 
dois representantes 
de pais de alunos, 
dois representan-
tes de estudantes, 
um representante 
do Conselho Muni-
cipal de Educação e 
um representante do 

conselho tutelar.
O SINDSERV, atra-
vés de nosso diretor 
e membro no Conse-
lho, Profº José Rai-
mundo Neto, parti-
cipou ativamente das 
reuniões e junto aos 
seus pares, esteve 
atento à fiscaliza-
ção e correta apli-
cação dos recursos 
do FUNDEB, sempre 
primando para que a 
gestão do fundo se 
dê de maneira trans-
parente e que seja 
empregado da forma 
mais eficiente possí-

vel. O Município dis-
ponibiliza através do 
site (https://www.
educbarueri.sp.gov.
br/fundeb), acesso 
sobre o uso dos re-
cursos do FUNDEB, 
atas de reuniões, 
nomes dos conse-
lheiros, relatórios, 
pareceres e outros 
documentos produ-
zidos pelo conselho 
de fiscalização.
Por Andréia Mous-
cofsque Dourado
Fonte: https://www.
politize.com.br/fun-
deb/

neração de pessoal, 
o dinheiro do Fundo é 
empregado nos de-
mais elementos que 
constituem o ensino 
básico, como ma-
nutenção de insta-
lações, aquisição de 
equipamentos e ma-
teriais. O FUNDEB, 
no entanto, possui 
algumas restrições 
de uso determinadas 

pela Lei 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional). Ainda que 
haja relação com o 
ensino básico, o di-
nheiro do fundo não 
pode ser usado de 
forma indiscrimina-
da, por isso a impor-
tância dos Conse-
lhos de Fiscalização.
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VOLTA ÀS AULAS
Após um período 
conturbado causa-
do pela dissemina-
ção mundial do ví-
rus SARS-CoV-2, 
responsável pela 
Covid-19, alunos, 
pais e profissionais 
da educação orga-
nizaram-se para um 
novo começo. Com 
todos os empeci-
lhos enfrentados ao 
longo de quase dois 
anos, a expectativa 
é grande para o re-
torno às aulas nes-
te ano de 2022. Em 
tempos pandêmicos, 
o retorno às aulas 
presenciais se tor-
nou quase um sonho 
para os professo-
res, famílias, alunos 
e todos os demais 
profissionais envol-
vidos nesse traba-
lho! A saudade do 
ambiente escolar, 
dos amiguinhos e de 
poder interagir com 
as pessoas, de fazer 
novas amizades e de 
aprender com elas 
sobre as coisas da 
vida e do ambiente 
acadêmico, fez com 
que o sabor da volta 
às aulas, especial-
mente nesse ano, ti-
vesse um toque todo 
especial. A expec-
tativa de vivermos 
tempos melhores e 
mais alegres é gran-
de, principalmente 
com a chegada das 
vacinas pediátricas 
contra a covid-19, 
que nos trouxe mais 
segurança, por isso, 
não dê ouvidos aos 
negacionistas e aos 
que proferem Fake 
News nas redes so-
ciais, proteja suas 
crianças, acredite na 
ciência, ela sempre 
nos salvou. Depois 
de dois anos com au-
las remotas ou híbri-
das, a rede municipal 
de ensino de Barueri 
retorna às aulas de 
forma totalmente 
presencial. Profes-
sores, inspetores, 

diretores, merendei-
ras, vigias, tias da 
limpeza e todos os 
profissionais envol-
vidos na educação 
se prepararam para 
garantir um serviço 
de qualidade.  Com 
a volta as aulas, a ci-
dade fica mais dinâ-
mica, mais alegre!
Crianças uniformiza-
das, banho tomado, 
com aquela enorme 
mochila pendura-
da nas costas, todos 
se dirigindo rumo à 
sua escola. A pé, nas 
vans, de ônibus es-
colar, não importa, 
esta cena é linda!
Nos faz bem aos 
olhos e a alma, por-
que cria e reaviva um 
sentimento de espe-
rança em um futuro 
melhor, com menos 
violência, mais edu-
cação, desenvolvi-
mento econômico e 
social, e a sonhada 
igualdade nas opor-
tunidades de cres-
cimento pessoal e 
profissional que o 
acesso à educa-
ção nos traz, e que a 
pandemia, graças à 
Deus, NÃO NOS TI-
ROU. Em Barueri, na 
primeira semana de 
fevereiro, cerca de 
68 mil estudantes 
iniciaram o ano leti-
vo, são 108 escolas 
mantidas pelo mu-
nicípio. São números 
astronômicos, mas 
que não são impe-
ditivos quando po-
demos contar com a 
capacidade, o amor e 
a dedicação de todos 
os profissionais en-
volvidos. Para aten-
der essa demanda, 
várias secretarias 
da gestão munici-
pal precisam mobi-
lizar seus servidores 
e adequar os ser-
viços. A Secretaria 
do abastecimento, 
por exemplo, é res-
ponsável por servir 
as merendas, estão 
previstas quase 65 

mil refeições por dia.
Já os profissionais 
da educação rece-
bem os alunos, que 
certamente estão 
mais agitados nes-
se início de retor-
no às aulas, portões 
cheios de pais que 
levam e buscam seus 
filhos, pelo menos 
nas primeiras sema-
nas, crianças novas 
que choram estra-
nhando o ambien-
te, os coleguinhas 
se reencontrando e 
fazendo aquela fes-
ta, essa é a vida que 
queremos de volta. 
Sem falar na ron-
da escolar que, com 
competência garan-
tem a segurança dos 
alunos, dos profis-
sionais da educação 
e também dos pré-
dios das nossas es-
colas. O DEMUTRAN 
que para o trânsi-
to para as pessoas 
transitarem nos en-
tornos das escolas. 
Levando tudo isso 
em consideração, 
destaca-se o serviço 
de cada servidor pú-
blico, esse guerreiro 
que acima de tudo 

ama seu trabalho, o 
faz com dedicação 
e responsabilida-
de.  Vemos que uma 
grande cidade não se 
faz sozinha, somos 
uma engrenagem, 
onde todos possuem 
sua importância. Ve-
mos isso claramente 
no retorno às aulas. 
Sentimos falta disso 
tudo, agora estamos 
prontos, a ciência 
nos está amparando, 
queremos nossas vi-

ama seu trabalho, o das de volta à norma-
lidade. O SINDSERV 
homenageia a cada 
profissional envol-
vido e agradece aos 
serviços excelentes 
prestados à nos-
sa população, nos 
sentimos honrados 
em representar essa 
categoria. E presta 
uma saudação espe-
cial aos profissionais 
da educação, que se 
mostraram firmes, 
fortes, resistentes, 

resilientes nesse 
tempo de pandemia, 
muitos precisaram se 
reinventar, passan-
do a utilizar meios 
digitais, que sequer 
dominavam, para 
não deixar a “pete-
ca cair”, foram tan-
tas e tantas as lutas, 
que, com certeza, os 
deixaram muito mais 
fortes, orgulho dessa 
classe!
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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

Os sócios do sindi-
cato já podem op-
tar por uma opera-
dora de celular que 
vai servir como um 
grande avanço na 
sua comunicação e 
nas redes sociais.
A DRY CONECTA é 
uma empresa es-
pecializada em te-
lefonia que oferece 
serviços e vantagens 
aos seus parceiros.
O SindServ está, 
portanto, disponibi-
lizando seu espaço 
para que a empresa 
possa estender aos 
nossos sócios, as 
vantagens de possu-
írem um Chip com a 
nossa marca, a qual,  
automaticamente, já 
estará com todos os 
serviços ativados e 
com a facilidade de 
ser descontado em 
Folha de Pagamen-
to do sócio que au-
torizar o desconto. 

te interessar. 
Podem também, os 
interessados se diri-
girem para a Sede do 
Sindicato na rua João 
Acácio de Almeida, 
210 - Barueri , para 

Ou seja, nunca mais 
conta atrasada, por 
esquecimento ou 
qualquer outro mo-
tivo que possa inter-
romper a sua cone-
xão com a internet e 
a conversa no tele-
fone. Os planos con-
signados são a partir 
de R$ 25,00 com o 
Zap ilimitado, bene-
fícios cumulativos, 
cobertura em todo 
o Brasil, portabili-
dade simples e fácil 
entre muitas outras 
vantagens que os 
sócios poderão se 
beneficiar. E outra 
coisa importante, 
os planos disponí-
veis também estão 
disponíveis aos de-
pendentes dos nos-
sos sócios. Entre 
em contato com o 
SindServ ou acesse 
dryconecta.com.br, 
e saiba mais sobre o 
plano mensal que vai 

dry conecta

saber mais.
O SindServ, aten-
dendo as exigências 
dos nossos sócios, 
não se cansa em tra-
zer serviços que de 
uma forma ou de ou-

tra, atendem as ne-
cessidades dele e da 
sua família.
FILIE-SE AO SIND-
SERV E FAÇA PAR-
TE DESTA FAMÍLIA 
TAMBÉM! MÊS QUE 

VEM TEM MAIS NO-
VIDADES!
SINDSERV, EU USO 
E RECOMENDO. FI-
LIE-SE!

SindServ, prestigia o “DIA 
DA MULHER”, com nossa 
SEMANA DA BELEZA. Você 
é nossa convidada especial. 
Venha participar e conhecer 
a nova Sede do Sindicato. 
Sorteios, Maquiagem, Mas-
sagem Relaxante, Limpeza 
de Pele e um delicioso Bre-
ak Fast; Nos dias 08, 09 e 10 
de Março, das 10 ás 17horas.
Na Sede do SindServ: Rua 
João Acácio de Almeida, 

210 - Atrás do Ipresb.
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