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Editorial

Nossa! Já estamos na 
quinta edição da Folha 
do Servidor! 
Como o tempo passa!
Numa linguagem mais 
rápida e dinâmica 
onde estão as ações do 
sindicato e um guia 
completo dos serviços 
e parcerias exclusivas.
Assim como a Revis-
ta do Servidor, a nos-
sa Folha do Servidor 
é uma referência não 
só dentro da catego-
ria, pois somos a única 
mídia capaz de entrar 
em TODAS as repar-
tições do município 
que não faz parte da 
comunicação ofi cial 
da Prefeitura. Somos 
referência também 
para muitos sindicatos 
de Servidores e até de 
sindicatos de traba-
lhadores da indústria e 
comércio. Eles sentem 
a necessidade de uma 
comunicação como a 
que fazemos.
 Além de, como todos 
já sabem, o nosso sin-
dicato tem as portas 

abertas todos os dias 
para receber os nos-
sos sócios e sua famí-
lia. Coisa rara de se 
encontrar, mas é uma 
evidência do esforço 
da diretoria em sem-
pre melhorar nossa re-
presentatividade.
Nesta edição de nú-
mero 05 trazemos um 
artigo muito impor-
tante sobre uma do-
ença silenciosa, cruel e 
que ataca muitos ser-
vidores que são, mui-
tas vezes, vistos com 
discriminação pela 
prefeitura (Medicina 
do Trabalho) e pela 
sociedade. Tentamos 
com isto, tirar o véu 
sobre o assunto e colo-
car em discussão. Veja 
e entenda mais.
Trouxemos também 
no Destaque um Pro-
jeto da EMM Joaquim 
Soares, simplesmen-
te fantástico onde se 
busca uma construção 
de identidade sólida 
e fundamental para o 
desenvolvimento só-

cio cognitivo das suas 
crianças. 
E no Prata da Casa, 
uma visita do diretor 
SindServ Maurício 
Bezerra que fez em 
Brasília juntamente 
com seu grupo uni-
versitário de futuros 
advogados. Um olhar 
diferente sobre Brasí-
lia.
Acompanhe nossa 

edição, boa leitura e 
até a próxima!
Ah... a próxima edi-
ção trará novidades, 
aguarde!

Abraços,
Eduardo Assarito 
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Destaque

E.M.M. JOAQUIM SOARES: AQUI QUEM SE DESTACA É O COLETIVO.

Uma equipe de ser-
vidores que merece 
nossa admiração e re-
conhecimento.
Como em praticamen-
te todas as escolas do 
município, podemos 
ter orgulho do traba-
lho apresentado pelos 
companheiros servi-
dores da educação da 
nossa cidade.
O SindServ não se can-
sa de ressaltar este tra-
balho tão fundamen-
tal para construção de 
uma cidadania mais 
saudável e consciente. 
E fazemos questão de 
socializar isso!
Hoje mostramos um 
projeto tão envolven-
te e importante que 

vai percorrer todo 
este ano. Com a fra-
se: “Como é diferente 
a imagem do mundo 
que uma criança re-
cebe quando mãos 
silenciosas, pacientes, 
cuidadosas e ainda se-
guras e resolutas cui-
dam dela; e como di-
ferente o mundo pode 
parecer quando estas 
mãos são impacien-
tes, rudes, apressadas, 
inquietas e nervosas”, 
da Dra. Emmi Pikler, 
médica austríaca que 
dedicou seus servi-
ços às crianças órfãs 
e abandonadas que 
virou referência mun-
dial para este tipo de 
atendimento, serve 

para ilustrar o cuidado 
que a escola preserva.
Com o projeto: DES-
CULPE A BAGUN-
ÇA! CRIANÇAS 
C O N S T R U I N D O 
MEMÓRIAS, a Ma-
ternal Joaquim So-
ares está totalmente 
empenhada nas mais 
primárias e impor-
tantes memórias das 
suas crianças. Além 
de alimentar, acariciar 
e cuidar das crianças, 
as ADI´s  são profi s-
sionais que sabem que 
as crianças são seres 
que se encantam pe-
las coisas do mundo. 
Pois tudo para elas são 
motivos de admiração, 
interesse, descoberta. 
Estas primeiras expe-
riências dos bebês na 
vida escolar são mo-
mentos únicos, mar-
cos importantes para a 
construção das estru-
turas emocional, cog-
nitiva e psicomotora.
É justamente na rotina 
diária que o projeto é 
aplicado. Desde a che-
gada da criança, pas-
sando pelos cuidados 
de banho, hidratação, 
alimentação, socia-
lização até sua volta 
para casa. Tudo feito 
com intuito deste de-
senvolvimento cog-
nitivo/emocional das 
nossas crianças.

Os bebês voltam para 
casa de banho toma-
do, roupas trocadas 
(as que sujam são lava-
das na hora na própria 
escola e voltam limpi-
nhas), e alimentados. 
A equipe do sindicato 
fi cou maravilhada ao 
ver como funcionam 
as coisas dentro da 
EMM Joaquim Soares. 
Visitamos também as 
merendeiras as quais 
podemos notar uma 
necessária adequa-
ção nos seus itens de 
proteção no trabalho 
(EPI’s). E encaminhar 
da melhor maneira 
possível a questão.
Mas é importante 
destacar o empenho 
grandioso também da 
diretora Cydnéia, que 
nos recebeu tão cor-
dialmente e nos apre-
sentou tudo, que nos 
deixou encabulados 
de tanta generosidade 
e profi ssionalismo. E 
também da coordena-
dora Andréia Ginante, 
responsáveis pelo pro-
jeto e pela escola.
Pedimos aos interes-
sados e à comunidade 
em geral interessados 
em conhecer mais 
detalhadamente este 
projeto que entre em 
contato diretamente 
pelo telefone 11. 4195-
0636

E.M.M. JOAQUIM 
SOARES
GESTÃO ESCOLAR 
DA PRIMEIRA IN-
FÂNCIA
Diretora de Unidade 
Escolar Cydinéia Apa-
recida Pereira
Coordenadora Peda-
gógica Andréia Gi-
nante
Um trabalho desen-
volvido com amor e 
dedicação: é dessa ma-
neira que a E.M.M. Jo-
aquim Soares vem de-
senvolvendo o projeto 
“Desculpe a bagunça 
– bebês construindo 
memórias”, elaborado 
pela Equipe de Gestão 
Cydinéia Aparecida 
Pereira e Andréia Gi-
nante.
O projeto coloca os 
bebês como o centro 
de todas as ações do 
berçário, e por este 
motivo, há o envolvi-
mento efetivo e afetivo 
de todos os funcioná-
rios da maternal, ou 
seja, desde o atendi-
mento personalizado 
na preparação das ma-
madeiras e papinhas 
pelas merendeiras, a 
higienização dos es-
paços, o cuidar diário 
pelas ADIs (recepção 
dos bebês na entrada, 
alimentação, banho e 
sono) e até as experi-
ências e descobertas 

proporcionadas pelas 
professoras no tra-
balho com os bebês, 
que se transformam 
em habilidades que ao 
longo do tempo se tor-
nam a base para o de-
senvolvimento pleno 
do ser humano.
Segundo a Diretora 
de Unidade Escolar 
Cydinéia Aparecida 
Pereira, os bebês co-
meçam muito cedo 
seu aprendizado sobre 
o mundo, e nenhuma 
outra fase da vida as 
respostas são tão rá-
pidas quanto as que 
ocorrem na primeira 
infância. Esses sabe-
res fi carão marcados 
para sempre na vida 
de cada um, por isso 
sabemos da importân-
cia que temos na vida 
deles.
Com relação à parte 
pedagógica, de acordo 
com a Coordenadora 
Pedagógica Andréia 
Ginante, o projeto 
ainda proporciona o 
desenvolvimento da 
memória, que é fun-
damental na vida do 
ser humano, pois aju-
da os bebês a se orien-
tarem no tempo e no 
espaço, a criar hábitos 
e se relacionarem com 
as funcionárias e os 
outros bebês. 
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Prata da casa

SERVIDOR MUNICIPAL APRIMORANDO SUA “VISÃO DE MUNDO”

O nosso companhei-
ro de luta, Maurício 
Bezerra, GCM desde 
1997, diretor do sin-
dicato, bacharel em 
história e atualmente 
estudando Direito na 
Faculdade Estácio/
FNC, esteve em Bra-
sília juntamente com 
alguns colegas da fa-
culdade a fi m de pre-
encher as horas didáti-
cas exigidas pelo curso 
(pesquisa de campo), 
e também sentir de 
perto a pulsação da 
Capital de todos os 
brasileiros. 
GCM Bezerra é um 
exemplo de esforço 
que muitos brasileiros 
passam para empregar 
as raras oportunida-
des que a vida oferece 
aos migrantes nordes-

tinos que procuram as 
grandes cidades brasi-
leiras a fi m de mudar 
sua história de vida e 
de sua família.
Foi través de muito es-
forço e principalmente 
se dedicando aos estu-
dos que percebeu que 
sua visão crítica do 
mundo poderia ser de 
alguma forma Liber-
tadora. Bezerra é uma 
presença querida e ne-
cessária dentro e fora 
do sindicato. Ideias 
e ideais lúcidos e co-
erentes, provocando 
em seu convívio um 
ambiente favorável e 
fecundo a novas ações 
em nossa prática so-
cial.

“BRASÍLIA VISTA 
POR OUTRO OLHAR

Infelizmente a po-
lítica em nosso país 
nunca foi vista com 
bons olhos, fato este, 
diga-se de passagem, 
por consequência de 
atuações dos nossos 
políticos. Esse cenário 
de avesso a classe po-
lítica se intensifi cou 
mais ainda devido as 
notícias de corrupções 
envolvendo políticos 
e afi ns, que enchem 
o noticiário de todo 
o país. Devido a tudo 
isso, a política, que já 
era motivo de discór-
dias e paixões, tornou-
-se mais fervorosa ain-
da discutir tal assunto, 
ou escolher lado. 
Bem, como brasilei-
ro que sou, não estou 
imune a todo esse ce-
nário, e mesmo sen-

do engajado politica-
mente, fui candidato 
a vereador duas vezes 
em nosso município 
(2012/2016), comun-
go desse sentimento 
de insatisfação políti-
ca. 
De 17 a 19 de maio/18 
estive juntamente com 
alguns colegas de cur-
so, estamos todos ter-
minando o terceiro 
ano de Direito na Fa-
culdade Estácio/FNC 
– Carapicuíba, fomos 
fazer uma visita téc-
nica em Brasília, visita 
essa que compreen-
dia o STF (Supremo 
Tribunal Federal) e 
o Congresso Nacio-
nal.  Além desses dois 
roteiros ofi ciais, visi-
tamos o museu JK, a 
Biblioteca Nacional, 

o Museu do Índio, o 
Museu Nacional, o 
Estádio Mané Gar-
rincha, entre outros 
prédios públicos que 
compõem a esplanada 
dos Ministérios. 
A cidade de Brasília 
além de muito bela, 
possui um ar histórico 
que impressiona, é de 
uma beleza arquitetô-
nica que nos deixa or-
gulhosos de ser brasi-
leiro, a visita pelo STF 
/Congresso Nacional, 
além de ser uma aula 
de história por todo o 
contexto que há, traz 
dentro de cada um de 
nós uma vontade de 
atuar politicamente, 
de sermos melhores 
cidadãos pois é injusto 
colocarmos a estru-
tura que foi montada 

para os nossos legisla-
dores, no mesmo nível 
dos que lá frequentam.
Tenho certeza que os 
grandes arquitetos da 
cidade de Brasília, Os-
car Niemeyer, Lucio 
Costa, Roberto Burle 
Marx, entre outros, 
quando a fi zeram es-
peravam que os políti-
cos que lá estivessem, 
fossem tão nobres 
quanto seus maravi-
lhosos prédios. Sabe-
mos todos que não foi 
isso que aconteceu, 
diga-se de passagem, 
por culpa nossa, pois 
somos nós que os ele-
gemos. Enfi m, após 
essa viagem percebi 
que não é justo colo-
car no mesmo nível 
o país e os políticos, 
enquanto estes são 
passageiros, mudam a 
cada quatro anos, pelo 
menos alguns, aquele 
será eterno e não pode 
ser maculado por ati-
tudes, muitas vezes 
individuais de alguns. 
Confesso aos amigos 
que voltei mais bra-
sileiro, e recomendo 
essa visita não só aos 
alunos de Direito, mas 
a todos os cidadãos.”
Caso algum servidor 
se identifi que com o 
nosso colega Maurí-
cio Bezerra, pode en-
contra-lo em eventu-
ais reuniões em nossa 
sede. Ele está na base 
da sua categoria e em 
seus dias de folga, é 
presença garantida e 
requisitada na sede do 
sindicato.
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Fique por dentro

UMA DOENÇA SI-
LENCIOSA QUE 
ATINGE VÁRIAS 
PESSOAS. INCLU-
SIVE SERVIDORES 
MUNICIPAIS QUE 
NÃO SABEM COMO 
AGIR EM RELAÇÃO 
A AFASTAMEN-
TO, TRATAMENTO, 
APOSENTADORIA, 
ETC.
Recebemos muitos 
questionamentos so-
bre a conduta que os 
portadores desta do-
ença devem ter ao seu 
trabalho. Pois é uma 
doença silenciosa e 
poderosa, impossi-
bilitando uma vida 
normal. A educação, 
como sempre é o nos-
so maior aliado. Fibro-
mialgia consiste em 
um quadro patológi-
co no qual o paciente 
apresenta dores não 
infl amatórias genera-
lizadas e intermiten-
tes, sendo observadas 
mais intensamente em 
pontos específi cos cor-
póreos denominados 
como “tender points”, 
zonas específi cas de 
maior incidência do-
lorosa em que o tera-
peuta avalia por meio 
de um exame palpató-
rio. Esta enfermidade 
está comprovadamen-

te relacionada a dis-
funções quanto à pro-
dução e recepção de 
determinados neuro-
transmissores pelo or-
ganismo, assim como 
nota-se uma série de 
características presen-
tes entre os portado-
res. Normalmente, são 
pessoas submetidas a 
um estresse prolonga-
do, quadro depressivo, 
transtornos de ansie-
dade, morbidades ad-
quiridas, maus hábi-
tos alimentares, vida 
monótona, problemas 
de cunho familiar, 
conjugal ou laboral, 
dentre outros. Por se 
tratar de um quadro 
em que o organismo 
está ativo abaixo dos 
níveis essenciais para 
um bom funciona-
mento, fatores estru-
turais também me-
recem respaldo. Em 
um corpo depressivo 
e com dor há muito 
tempo, a musculatura 
fi ca comprometida e, 
consequentemente, a 
sustentação do corpo 
também é alterada. 
Dessa forma, alguns 
distúrbios de colu-
na podem se insta-
lar, como o aumento 
das dores locais bem 
como o surgimento de 

um quadro degenera-
tivo (artrose ou hérnia 
discal).
FATORES DE RISCO
Sexo: as mulheres são 
as mais acometidas. O 
problema afeta de 8 a 
10 vezes mais o públi-
co feminino.
Histórico familiar: é 
mais provável que a 
doença se manifes-
te em pacientes que 
já tiveram casos des-
sa doença na família.
Doenças reumáticas: 
algumas doenças reu-
máticas podem ser 
responsáveis pela ori-
gem do problema. É o 
caso da artrite reuma-
toide ou do lúpus eri-
tematoso, por exem-
plo.
COMO DIAGNOS-

TICAR A FIBRO-
MIALGIA?
Normalmente, o diag-
nóstico é clínico. É 
identifi cada a doença, 
principalmente, quan-
do o paciente apresen-
ta dor intensa em 3 a 
6 áreas diferentes do 
corpo durante um pe-
ríodo de, pelo menos, 
três meses ou mesmo 
quando o indivíduo 
apresenta dor menos 
forte só que em mais 
áreas diferentes do 
corpo.
Alguns exames tam-
bém podem ser soli-
citados para descartar 
outras doenças que 
possam apresentar 
sintomas semelhantes.
EXISTE CURA PARA 
A FIBROMIALGIA?

Quando o paciente 
é diagnosticado com 
Fibromialgia, ele já é 
orientado sobre o fato 
de a condição não ter 
cura. O que é possível 
é o alívio dos sinto-
mas. Para isso, existem 
alguns procedimentos 
que podem ser pres-
critos pelo médico 
acompanhante do pa-
ciente.
QUAL O MELHOR 
TRATAMENTO?
– Tratamento medica-
mentoso:
– Auxílio psicológico:
– Prática de exercícios:
– Estilo de vida saudá-
vel:
– Fisioterapia:
FIBROMIALGIA E 
APOSENTADORIA
Há casos em que o pa-

FIBROMIALGIA

ciente recebe direito 
à aposentadoria por 
conta da doença. Para 
isso, o médico perito 
comprova a Fibro-
mialgia no paciente 
por meio de uma perí-
cia agendada no INSS. 
Como temos nosso 
Regime Próprio de 
Previdência, sugeri-
mos que o servidor 
procure o sindica-
to se caso encontrar 
problemas na entrega 
dos laudos e atestados 
médicos na Medicina 
do Trabalho, pois esta-
mos recebendo recla-
mações recorrentes a 
este setor. Estamos de 
olho!

Fonte: www.itcvertebral.com.br
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Parceiros

Pousadas – Águas de Iga-
ratá: Junto à represa com 
19 suítes, piscina, sauna, 
quadra esportiva, salão de 
jogos, playground, restau-
rante, bar, tirolesa, circuito 
de arvorismo e parede de 
escalada. Site:www.aguas-
deigarata.com.br

Pousada Sollar Dos Gerâ-
nios: Rua José Veneza Mon-
teiro, 13 - Centro de Peruíbe 
- SP | CEP 11750-000 - Tel.
(13) 3455-4426 / (13) 98166-
9692 (Tim) -E-mail:conta-
to@sollardosgeranios.com.
br - Site: www.sollardosgera-
nios.com.br

Pousada Solumar: Praia 
de Amaralina - Salvador - 
Bahia | Contato: (71) 3346-
6464 E-mail:reserva@pousa-
dasolumar.com
Jofisa: Hotéis, Pousadas e 
Chalés no Litoral e Campo 
(Informações no Sindserv).

Aulas de Reforço Escola/ 
Língua Portuguesa: Profes-
sor: Luis Santos | Graduado 
em Letras Aulas reforço de 
Língua Portuguesa com ên-
fase em gramática e redação. 
Desenvolvimento da comu-
nicação oral/escrita.-Con-
tatos:e-mail: luis.c.s2016@
bol.com.br - Whatssapp: 9 
8470-4890

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

Academia Corpo Perfeito 
Ginástica & Dança: Des-
contos de 20% para pacotes 
fitness e 10% para pacotes 
pilates exclusivos para só-
cios SindServ. Av. São Paulo 

das Missões, 75 Jd. Barueri 
-Barueri. Tel. 4198-1952 / 
9.6554-8830.

Quale Vita Fisioterapia 
e Pilates: Rua da Liberdade, 
358 - Vl. Boa Vista - Barueri. 
Condições especiais para as-
sociados Sindserv.

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

D’elas Fitness e Musculação 
- Academia para mulheres 
que se preocupam com sua 
saúde. Condições especiais 
para sócias SindServ. Av. 
Comendador Dante Carra-
ro, nº 439 Ariston, Carapi-
cuiba. Marque horário com 
suas colegas de trabalho. Tel. 
4202-9767

Yes cosmetics: Rua : Calça-
da flor de linho, 20 - loja 2 
- Centro comercial Alpha-
ville Alphaville - Barueri / 
SP - Tel. 11 4191-2844 - Site: 
www.cosmeticsyes.com.br

Casa Bordignon estética 
facial, corporal, e outros 
serviços: Rua rui Barbosa, 
108, Jardim Belval - Agende 
seu horário
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 ma-
nutenção de máquinas. Tel. 
4198-5588 / 4198-8488

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

Casinha Rural: Lugar tran-
quilo, perto de São Roque 
para fins de semana e férias. 
Site: www.casinharural.com.
br - Falar com Patrícia pe-
los Tels: 9 9908-2648 (Vivo) 
9 7079-3057 (Claro)  (13) 
3379-2574 - (11) 4371-3488 
10% de Desconto para Sócio 
Sindserv.

Psicóloga Clínica: Dra. Lu-
cila Friedenberg de Ulhôa 
Cintra CRP 06/116192  Pra-
ça Vitoria Regia, 40 
2° andar - Centro Comercial 
-Alphaville. Tel. 9 8187-2905  
Pós-Graduação em Psicos-
somática - Atendimento psi-
cológico em grupo e indivi-
dual. Orientação Vocacional 
para jovens e adultos.

Psicologia clínica : Dra. 
Gláucia Rodrigues Av. Zélia 
nº 1220, Pq dos Camargos 
- Barueri Tels: 95276-9328 
tim ou 97389-0586 - vivo/
whatsapp www.facebook.
com/PsiMeraki

Psicólogo Clínico: Dr. 
Amauri Trezza Martins - 
CRP - 06/104814 |Atendi-
mento para Adolescentes e 
Adultos - Rua Dom Pedro II, 
125, sala 14, Centro de Ba-
rueri. Condições especiais 
para sócios. Atendimento 
com hora marcada. 
Tel. 9 8314-3256.

Psicologia: Dra. Laisa Trein 
Barbiere CRP. 06/127451 - 
Rua Campos Sales, 303, sala 
711. 7º andar. Centro. Edifí-
cio Centro Empresarial - Ba-
rueri. Tel. 9.8386-0740

Consultório de Psicologia
Dra. Leila Suzi Pacheco das 
Neves - CRP 06/78283 En-
dereço: Praça Alpha do Cen-
tauro, 54 Cj-201 - Centro de 
Apoio 2 - Alphaville  San-
tana de Parnaiba - SP.  Tel. 
4153-9846 / 99933-4076. 
Atendimento: Familiar, 
Adultos e Crianças. Condi-
ções Especiais Para Sócios.

Fonoaudióloga - Dra. 
Anastácia Aparecida Cruz 
Rocha (CRFA 2-16.921) 
Condições especiais para só-
cios. Atendimento com hora 
marcada das 8h às 18h. Av. 
Míriam, 311, sala 31, Centro 
Carapicuíba. Tel. 4237-6214

Podologia Ana Paula: Pre-
ços especiais associados 
SindServ. R. Campos Sales, 
303 - Centro Empresarial, 1° 
Andar, Sala 102 - De Segun-
da a Sexta a partir das 13h30 
- Sábado das 8h00 às 13h00. 
Celular: 9 8182-4664 (tim)

Nutricionista: Dra. Anna 
Priscylla Teixera: Especia-
lista em Nutrição - Clínica. 
Clínica Roti - Al. Mamore 
911 cj 1004 - Tel. 4688-1406

Fisioterapeuta: Dr. Ademir 
Mota - Ortopédica, despor-

tiva, neurológica, estética, 
drenagem linfática, auro-
culoterapia (tratamento de 
ansiedade e tabagismo). Tel. 
8312-8420 / 8408-1083

Soul Space Pilates Studio
Dra. Sueli Lima | Crefito: 
174862-F  | Condições Es-
peciais para Sócios e De-
pendentes SindServ.  En-
dereço: Av. Batatais, 135, 
Jardim Paulista- Barueri. 
Tels. 97361-1256 ou 3427-
6122. 

Fisioterapeuta Olímpico: 
Cristiano Alexan-
dre dos Santos 
Crefitto:3 121088 Atendi-
mento Domicilar específico
Rua Pará 14 Aldeia 
de Barueri Barueri SP.                         
TEL: 11 95722-4191 (oi)-zap. 
11 95861-5153 (tim) 20% 
desconto

Rehab fisioterapia
fisioterapia ortopédica - tra-
tamento especializado de 
coluna - acupuntura e auri-
culoterapia . Condições es-
peciais para sócios sindserv. 
Rua Adelino Cardana, 293. 
sala 515. Bethaville -  centro 
- Barueri. fone: 4169-5446 
ou ZAP : 95926-4369

Bio Hervas: Loja 1: R. Du-
que de Caxias, 148 - Centro 
de Barueri. Tel. 4198-8753 / 
Loja 2 Av. Carmine Gragna-
no, 180  Centro de Jandira. 
Tel. 4789-1978. Desconto 
a consultar em medicamen-
tos manipulados mediante 
a apresentação da carteiri-
nha de sócio.

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação 
e homeopatia. R. do Paço, 
51-Centro-Barueri. Descon-
to de 25% no pagamento à 
vista e 15% de desconto a 
prazo no cartão de crédito 
ou cheque. Desconto me-
diante a apresentação da 
carteirinha de sócio. - Tel. 
4198-8753 / 4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% nos 
medicamento/não possui 
desconto em perfumaria/ 
entrega grátis. Desconto 
concedido em qualquer uni-
dade mediante apresentação 
da carteirinha do sócio. Loja 
1 – Rua Ministro Raphael de 
Barros Monteiro, 197 - Jd. 
dos Camargos, Barueri -Tel. 
4198-4401 / 4163-3722.- 
Loja 2 – Rua Oscar Kessel-
ring, 101 Jd.Belval, Barueri 
Tel. 4163-6278.

Miro Drogaria: Desconto 
de 3% à 5% nos medicamen-
tos. Av.Henrique Gonçalves 
Batista, 196 Jd. Belval  Ba-
rueri. Tel. 4198-4696.

Drogaria Henrique: Des-
conto em folha, não ofere-
cemos desconto em medica-
mentos. 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: Estrada 
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Velha de Itapevi, 4.296 (en-
trada pelo Supermercado 
Japão). Descontos especiais 
para associados Sindserv. 
Tel. 4326-7237.

Farma 100: Av. Autonomis-
tas, 4.853 - Centro de Osas-
co. Tel. 3651-4153. Descon-
tos 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 Perfumaria. 
Desconto 10% genéricos e 
5% comum. Av. Marginal 
Direita, 356 - Jd. Paulista, 
Barueri -Tel. 4162-4110.

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

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

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

LM Ótica: Descontos para 
sócios em folha de paga-
mento. Av. Henriqueta Men-
des Guerra, 168 e 208, Cen-
tro, Barueri. Tel. 4198-1955 
4198-7508.

Ótica Super Vision: Ofe-
recemos óculos, lentes de 
contato e presentes em geral 
para sócios e dependentes. 
Atendimento especializado 
e condições especiais. Via 
Expressa Mauri Sebantião 
Barufi , 08 lj 2 Jandira. | Tel. 
4789-3484 Cel 99892-0149.

Óticas Gil Lancaster: Pro-
moções e condições espe-
ciais para sócios. Av. Henri-
queta Mendes Guerra, 768, 
Centro, Barueri. Tel. (11) 
4198-5711. Av. Cap. Fran-
cisco César, 143 - Engenho 
Novo, Barueri. Tel. (11) 
4164-3189.

Ofi cina Mecânica Angelotti
Desconto de 15% na mão de 
obra. A cada 5 serviços, uma 
troca de óleo e fi ltro gratuitas. 
A cada 10 serviços 50% desc.
na mão de obra até o valor de 
R$ 400,00 no próximo servi-
ço. Sistema leva e traz. Temos 
serviços de guincho.
Rua Amélia Alexandre 
Abreu, 168, Jd. Alberto.Próx. 
a Estação de Trêm do Jd. Sil-
veira. Tel. 4552-5251-Nex-
tel:7904-6736 -WhatsApp. 9 
7221-5883.

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

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

Perfumes Importados
Descontos especiais para só-
cios. Aceitamos Cartão Cré-
dito. Osmar: 96793-2744 Oi;9 
5993-7979 - Tim; Email:fra-
granciaimportadas@gmail.
com

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

Spectro - som, iluminação e 
DJs na sua festa -Tel. 4257-
2133/ 98660-9522

Fa Cestas Comemorativas 
e Telemensagens
R. Carajas, 262, Vl. São Sil-
vestre, Barueri. 10% descon-
to em pedidos acima de R$ 
100,00 - abaixo, 5% de des-
conto p/ sócios e dependen-
tes. Tels. 4161-4744 / 99153-
1410 (Claro)-9 5850-6510 
(Tim/WhatsApp)- E-mail: 
ferr4516@hotmail.com

M&C prevenção e cuida-
dos com os pés - Rua caldas 
novas, 50 - Sala 42 - 4º an-
dar, Edifício Beta Trade. Tel. 
94526-5550. Descontos es-
peciais para sócios e depen-
dentes.

Ecologicar - ESTÉTICA 
ECOLÓGICA AUTOMO-
TIVA -Serviços de lavagem, 
lubrifi cação e polimento de 
veículos automotivos. CON-
DIÇÕES ESPECIAIS PARA 
SÓCIOS.Rua Cassiano Ricar-
do - 170 - Jardim Tupã - Ba-
rueri. fone: 4119-4998 - eco-
logicar@outlook.com.br 

Acupuntura Dr. Luis Alber-
to: Acupuntura, Eletrocu-
puntura, ortopedia, neuro-
logia, ginecologia, dores de 
cabeça, TPM. 
desconto de 20% para servi-
dores.
atende em domicílio.
fone: 11. 98769.7880.

KNN Idiomas Barueri
escola de idiomas 40% de 
desconto para sócios e de-
pendentes, matrícula grátis e 
transporte escolar grátis para 
estudantes até 14 anos.
end: avenida municipal , 374, 
jd silveira - barueri - cep: 
06433-000  fone: 4198-6506.

CERVEJA ARTESANAL 
“ WITCH BEER “ : Enrique 
Durval. fone (11) 98107.1413 
Sabor e qualidade em suas 
celebrações.  enriquedurval@
gmail.com

FITOTERAPIA E ARO-
MATERAPIA - alimento 
terapêutico associado a uma 
alimentação curativa .  con-
fi ra. (11) 95300.0244 ou (11) 
97569.6657 saudetotalno-
ta10.com.br - aceita cartão.

SANJA - vistoria técnica con-
forme a norma ABNT. Ge-
renciamento e fi scalização de 
obras, aprovação de poste de 
coluna da ELETROPAULO. 
Projetos arquitetônicos, de-
senhos  e documentação para 
liberação de projetos. 
Sandra Bernardo - 94712-
1149 ou Joseane Baltazar - 
93149-73
email: sandra.bernardo@hot-
mail.com

Benê: Conheça os melhores 
e mais avançados produ-
tos anunciados na TV. Tudo 
em um só catálogo para seu 
conforto e economia. Ligue: 
98824-8153 - falar com Benê

ACESSE TAMBÉM NOSSO PORTAL
www.sindservbarueri.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
COMO SE TORNAR SÓCIO LIGUE!

11-4163-4050
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