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Editorial

Companheiras e Com-
panheiros Servidores 
Municipais.

CHEGOU O DIA!
Nosso NÚCLEO 
DE SERVIÇOS VAI 
ABRIR AS PORTAS!!
Mais uma vez o Sind-
Serv ousa em inovar. 
Mais uma vez o Sind-
Serv quebra os pa-
radigmas e mostra o 
resultado do empenho 
dos trabalhadores da 
Prefeitura Municipal 
de Barueri.
O SindServ é cons-
truído por servidores 
como você!
Nesta edição o leitor 
poderá ver sala por 
sala como e onde se-
rão os atendimentos 
no novo Núcleo de 
Serviços.
Uma edição pratica-
mente dedicada total-
mente ao novo projeto 
do Sindicato.
Trazemos também 
uma matéria sobre 
duas diretoras do 
SindServ que assumi-

ram seus lugares na 
Secretaria da Mulher 
de Barueri. Veja quem 
são e quais suas tare-
fas nesta Secretaria 
tão importante para 
as mulheres do muni-
cípio.
Nesta edição também 
mostramos mais uma 
vitória do SindServ 
na Justiça. O direito a 
aposentadoria espe-
cial de GCM. Veja de-
talhes no FALANDO 
DE LEIS, escrito pelo 
nosso Departamento 
Jurídico.
Acompanhe a leitura 
destas e outras ações 
do sindicato, inclusive 
nossa negociação sa-
larial para o ano que 
vem. Já começamos a 
propor os números e 
em breve todos serão 
informados.
Como todos podem 
ver, mostramos o re-
sultado do nosso em-
penho e responsabili-
dade para com nosso 
sócio e consequen-
temente para com os 

servidores municipais.
O SindServ continua 
de portas abertas para 
todos, como sempre!
Filie-se! Somos mais 
fortes, juntos!
Boa leitura.

Eduardo Assarito 
Presidente SindServ
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Destaque
FILIE-SE AO SINDSERV

O nosso Núcleo de Serviços já está totalmente preparado para 
atender aos sócios com os serviços já conhecidos e outros serviços novos.

Sócia e sócio do Sind-
Serv. É com muita sa-
tisfação que apresen-
tamos um novo local 
totalmente preparado 
e adequado para tra-
zer aos usuários e fre-
quentadores da nossa 
sede social, bem como 
seus familiares, tratas-
se do novo Núcleo de 
Serviços.
São 6 salas já prontas 
para atendê-lo !
SALA  1 
Na sala 1, o sócio vai 
encontrar uma   agên-
cia do Banco Alfa. 
Nesta agência, o sócio 
do sindicato irá en-
contrar além de um 
ambiente reservado 
e seguro, encontrará 
também os melhores 
juros para emprésti-
mos consignados.
O Banco Alfa apresen-
ta também uma condi-
ção mais do que espe-
cial para quem precisa 
colocar suas contas em 
um só acerto. Ou seja, 
o Banco Alfa pesquisa 
todas as suas dívidas 
consignadas em ou-
tras instituições ban-
cárias e reúne  todas 
em um só acerto com 
pagamentos mensais 
� xos e com o menor 
juros do mercado. E 
com possibilidade de 
receber algum “troco” 
na transação.
Além disto, no mês de 
inauguração, se o só-
cio indicar outro sócio 
para alguma transa-
ção com o Banco Alfa, 
concorrerá a um � nal 
de semana gratuito em 
pousada no Guarujá 
com café da manhã in-
cluso.  Poderá também 
indicar algum servi-
dor que não é sócio a 
se sindicalizar e ao re-
alizar alguma 

transação com o Ban-
co, vai concorrer da 
mesma forma.
Procure os serviços  
do Banco Alfa em nos-
so Núcleo de Serviços 
e con� ra todos os de-
talhes com as atenden-
tes.
SALA 2
Aquele que procurar 
a Sala 2, vai encontrar 
nosso representante 
de Planos de Saúde: 
Intersaúde .
Uma das maiores de-
mandas dos sócios 
quando procuram os 
serviços do sindica-
to é sobre os Planos 
de Saúde. O SindServ 
tem a constante preo-
cupação em mostrar 
os melhores serviços 
de Planos de Saúde 
existentes no merca-
do. 
A Intersaúde tem 
como obrigação de 
trazer tais opções aos 
sócios. 
Melhores preços, pla-
nos, carências e vanta-
gens aos usuários.
Atualmente a Inter-
saúde tem várias op-
ções de Planos de Saú-
de a � m de atender aos 
sócios.
Como exemplo da-
mos o BIOSAÙDE: 
de zero a 18 anos a 
mensalidade vai cus-
tar R$ 111,10. De 19 
a 58 anos de idade, o 
sócio terá um valor 
de R$ 148,50. Acima 
de 59 anos apenas R$ 
437,80.
Estes planos todos são 
atendidos em hospi-
tais como Cândido 
Portinari, Clínica 
Jandira Hospital e 
Hospital Cruzeiro do 
Sul de Osasco e Itape-
vi.

Quem se interessar 
pelos Planos de Saúde 
da Intersaúde basta se 
dirigir  a sala 2 e veja 
as vantagens em ca-
rências, exames clíni-
cos entre outros ser-
viços.
SERÁ AQUI NA 
SALA 2 ONDE SE-
RÃO VENDIDOS   
ALÉM DOS PLANOS 
DE SAÚDE COM 
ÓTIMAS OPÇÕES, 
O CARTÃO DA SAÚ-
DE.
Com o CARTÃO DA 
SAÚDE, o sócio terá 
acesso a consultas mé-
dicas de especialistas 
de alto nível com con-
sultas à partir de R$ 
40,00. Pagando uma 
pequena mensalidade 
de R$ 20,00 no Plano 
Individual (desconta-
do em folha), pode-
remos acabar com os 
problemas de acesso 
aos melhores médicos 
de diversas especia-
lidades.  O Plano Fa-
miliar (sócio/sócia e 
� lhos) a R$ 35,00. 
SALA 3 
Na sala 3 teremos um 
dos mais tradicionais 
parceiros do sindica-
to: a Seguradora To-
nette. Aqui o sócio 
vai encontrar as mais 
recentes novidades em 
seguros do Brasil.
Seguros de Vida, Se-
guro de Bens Imóveis, 
Seguros de todos os ti-
pos de veículos.      
Aqui você sócio do 
sindicato poderá sen-
tar-se com calma 
numa sala exclusiva 
e pesquisar quais as 
melhores opções de 
seguros para você. As-
sim, portanto, você vai 
levar mais segurança e 
qualidade de vida à
 sua família. Sabendo

 que em qualquer mo-
mento de di� culdades 
e imprevistos você já 
tem seu seguro.
Além disto, a TO-
NETTE SEGURA-
DORA  tem também 
um excelente serviço 
de consórcios e � nan-
ciamentos com ótimas 
opções para você. 
Seu carro, ou sua moto 
estão sem seguros? Se-
guros contra roubos, 
furtos e incêndios. Se-
guros contra acidentes 
do trânsito e terceiros. 
Sua residência está 
sem seguro? Seguros 
contra roubos, incên-
dios. Vale a pena ter.
Consulte a Tonette Se-
guradora e veja quais 
serviços são prestados 
além do seguros em 
si, como, borracheiro, 
chaveiro, guincho, etc.
Vale a pena chegar até 
o Núcleo de Serviços e 
veri� car tudo isso que 
a Tonette oferece aos 
sócios.
SALA 4 
MATOS BENEDI-
TO CONSULTORIA 
IMOBILIÁRIA
Muitos servidores , 
por algum motivo, não 
conseguiram adquirir 
seu imóvel no PRO-
JETO HABITACIO-
NAL LARSINDLAR, 
o qual , inclusive, foi 
um grande sucesso e 
100% dos apartamen-
tos foram vendidos.

Então, sabendo que 
há muita demanda 
do setor imobiliário, 
o novo parceiro dos 
servidores municipais 
é a MATOS BENEDI-
TO CONSULTORIA 
IMOBILIÁRIA.
A Matos Benedito 
Consultoria Imobi-
liária é uma empre-
sa especializada no 
Per� l Comprador de 
cada cliente. Eles vão 
encontrar um imóvel  
que se enquadra na 
sua realidade � nancei-
ra.
A Matos Benedito re-
aliza constantes ma-
peamentos em todos 
os Empreendimentos 
Imobiliários de Ba-
rueri e região. Vão 
mostrar a todos os in-
teressados em adqui-
rir seus imóveis , uma 
lista de opções de imó-
veis que vão caber em 
seu bolso.
Uma ótima oportuni-
dade de investimento 
ou a realização do seu 
sonho. Sair do aluguel 
e conseguir a tão so-
nhada casa própria.
Eles são especializa-
dos em ações pelo 
MINHA CASA MI-
NHA VIDA.
SALAS 5 E 6
CARTÃO DA SAÚDE 
As salas 5 e 6 serão ex-
clusivamente reserva-
das para o nosso novo

 atendimento médico. 
O SindServ está aten-
dendo uma demanda 
grande em oferecer 
atendimento médico 
clínico e de especiali-
dade e ainda exames 
clínicos.  
Além do médico te-
remos uma técnica de 
enfermagem � xa to-
dos os dias em nosso 
núcleo.
Tudo feito para garan-
tir que as consultas e 
eventuais encaminha-
mentos médicos sejam 
feitos com naturalida-
de e competência. 
Os valores cobrados 
pelo Cartão da Saúde 
cabem no bolso do 
trabalhador. E ainda 
são descontados em 
Folha de Pagamento.
Lembramos que para 
o Servidores Muni-
cipais terem acesso 
ao Cartão da Saúde e 
consequentemente aos 
atendimentos médicos  
e exames clínicos, eles  
devem ser sócios do 
sindicato. 
Os valores estão dis-
criminados acima, 
porque  os cartões se-
rão vendidos pela em-
presa INTERSÁUDE 
na SALA 2.
Nas 5 e 6 serão os 
atendimentos.
São várias vantagens 
em utilizar o Cartão 
da Saúde:
Preço acessível, locali-
zação, agilidade, custo 
x benefício, qualidade 
e satisfação.
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Destaque
Além de uma vasta 
rede credenciada em 
São Paulo e região me-
tropolitana .
Caro sócio, basta pro-
curar a sede do sindi-
cato para conhecer o 
nosso novo núcleo que 
está a sua disposição, e 
começar a utilizar os 
novos serviços.
SALA 7 
O Núcleo de Serviços 
SindServ ainda vai 
oferecer aos sócios um 
serviço muito procu-
rado:
QUIROPRAXIA E 
ACUPUNTURA DR. 
ORLANDO SILVA
Na sala 7 o sócio vai 
encontrar o local ide-
al para encontrar seu 
ponto de equilíbrio. 
Tratamento de dores 
na coluna , dor ciática, 
escoliose, lombalgia, 
cefaleias, artrose, tor-
cicolos, hérnia de dis-
co, joelhos, tendões e 
articulações.
A Quiropraxia é uma 
técnica secular de me-
dicina alternativa para 
o diagnóstico e trata-
mento de condições 
do sistema músculo 
– esquelético princi-
palmente da coluna 
vertebral.
Associado com acu-
puntura entre outras 

técnicas, oferece ao 
paciente melhores 
condições de recupe-
ração e cura. Melho-
rando gradativamente 
a qualidade de vida de 
quem sofre com dores 
constantes e com di� -
culdades de locomo-
ção.
O sócio poderá re-
alizar a avaliação + 
ajuste quiropráxico + 
acupuntura + ventosa 
, tudo já no primeiro 
atendimento. 
Este atendimento a 
princípio não poderá 
ser descontado em fo-
lha de pagamento. 
O sócio deve se in-
formar previamente 
com o pro� ssional os 
valores e datas para 
os atendimentos.
O atendimento destas 
técnicas em nosso Nú-
cleo será feito APE-
NAS NAS 4ª  FEIRAS 
DAS 8 AS 18 HORAS. 
O sócio interessado 
poderá marcar sua 
consulta através do 
telefone do sindicato 
(4163-4050), ou dire-
tamente com o pro� s-
sional.
Lembrando que estes 
e todos os outros ser-
viços podem ser ofere-
cidos aos dependentes 
dos sócios, desde que 

respeitando as regras 
particulares de cada 
parceiro.
O SEU SINDICATO 
SEMPRE EM AÇÃO 
DEFENDENDO A 
CAUSA DO SERVI-
DOR MUNICIPAL
Veja as vantagens em 
se associar ao SIND-
SERV.
Somos um dos sindi-
catos mais atuantes 
e representativos do 
Brasil.
O SindServ consegue 
avançar em questões 
fundamentais para a 
vida do trabalhador.
Temos uma grande 
sede social  e de por-
tas abertas para o tra-
balhador. Não é qual-
quer sindicato que 
apresenta resultados 
tão positivos quanto o 
SindServ.
Nossa sede � ca aberta 
em horário comercial 
todos os dias da sema-
na. Das 8 as 18 horas o 
sócio encontra os me-
lhores dentistas da re-
gião com os melhores 
equipamentos e insu-
mos a disposição dos 
usuários. 
Temos 3 advogados 
todos os dias que  não 
medem esforços para 
acompanharem a le-
gislação e o cumpri-

mento das regras esta-
belecidas das relações 
de trabalho entre os 
servidores e a Prefei-
tura Municipal.
Nossos diretores re-
cebem os sócios e as 
reivindicações destes e 
todas são encaminha-
das juntamente com 
as comissões de traba-
lhadores que acionam 
o sindicato para suas 
reivindicações.
Sabemos que as ques-
tões salariais não são 
tão rápidas e molda-
das conforme nossa 
realidade e necessida-
de. Todos os aumen-
tos que tivemos e que 
ainda vamos ter levam 
meses de negociações 
com a Prefeitura Mu-
nicipal, pois como 
nosso salário vem de 
dinheiro público é 
recomendado muita 
reponsabilidade com 
o dinheiro do povo, 
mas não é por isso que 
nosso salário deva � -
car defasado e abaixo 
do que esperamos e 
merecemos. Precisa-
mos de um salário que 
condiz a nossas neces-
sidades
Todos os anos apre-
sentamos as nossas 
exigências salariais. As 
perdas salariais acu-

muladas e mostramos 
o caminho para que 
possamos recuperar 
estas perdas. Mas isto 
não é um problema só 
nosso, mas de todo o 
trabalhador brasilei-
ro do setor público e 
também do setor pri-
vado. 
Podem ter certeza de 
que teremos um ín-
dice de aumento para 
este ano de 2019 e que 
se aproxime mais de 
um salário digno que 
merecemos. 
O sindicato lutou mui-
to para que fosse esta-
belecido o nosso PLA-
NO DE CARREIRAS 
E SALÁRIOS para to-
dos os servidores con-
cursados. Ainda não 
é o projeto dos nos-
sos sonhos, mas é um 
grande avanço sem 
dúvidas e � ca melhor 
a cada ano que passa. 
Fica melhor porque as 
categorias se reúnem 
no sindicato e juntos 
apresentamos as alte-
rações e as readequa-
ções salariais. O que 
já foi feito com várias 
categorias e continua-
mos fazendo.
Tivemos um sucesso 
único no Brasil, que 
nenhum outro sin-
dicato conseguiu: o 

nosso PROJETO HA-
BITACIONAL LAR-
SINDLAR.
Depois de muita luta e 
até “torcida contra”,  o 
sindicato venceu. Ven-
cemos e oferecemos 
aos servidores muni-
cipais uma lar. Uma 
casa própria digna e 
com o nível que mere-
cemos, com vantagens 
inéditas para os com-
pradores. 
Temos muito mais 
a falar e mostrar as 
ações do sindicato. A 
melhor maneira é esta.
O sindicato visita to-
das as repartições do 
município no mínimo 
uma vez por mês. Fa-
zemos reuniões cons-
tantes em escolas ou 
em outros próprios 
públicos.
Sabemos ainda que 
temos muito a avan-
çar. E vamos e estamos 
avançando.
Ao se � liar , o sócio 
paga R$ 35,00 por mês 
e com este valor já 
pode usar o jurídico, 
o nosso atendimento 
psicológico e o serviço 
odontológico de ótima 
qualidade.
O sócio passa a ter 
convênios exclusivos 
como farmácias, óti-
cas planos de saúde, 
seguros tudo consig-
nado, ou seja, na hora 
do aperto, pode contar 
com o sindicato, sem-
pre.
Além de tudo, o sócio 
do SindServ tem um 
dos maiores sindicatos 
de servidores munici-
pais do Brasil lhe dan-
do guarita e abrigo.

POR ESTAS E OU-
TRAS, FILIE-SE AO 
SINDSERV. A CAUSA 
É NOSSA!
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Falando de Leis

MAIS UMA VITÓRIA DO SINDICATO NA JUSTIÇA!
APOSENTADORIA 
ESPECIAL – UM CA-
MINHO QUE ESTA-
MOS PERCORREN-
DO
O Município de Ba-
rueri, como se sabe, 
ainda não regulamen-
tou a aposentadoria 
especial de seus servi-
dores.
Segundo o artigo 40, 
§ 4º, incisos I, II e III 
da Constituição Fede-
ral, é assegurado o di-
reito à aposentadoria 
especial aos trabalha-
dores expostos a um 
maior desgaste físico 
e psicológico, seja por 
causa de sua condi-
ção pessoal (portado-
res de de� ciência), ou 
por causa da condição 
mais desgastante ine-
rente às atividades do 
próprio cargo (ativi-
dades de risco e insa-
lubres).
Fica claro que a Cons-
tituição Federal tem 
caráter preservador 
da saúde física e psi-
cológica destes traba-
lhadores, pois a garan-
tia de menor tempo 

de contribuição para 
aposentadoria visa as-
segurar a qualidade de 
vida, restando nítida a 
intenção do legislador 
de proteção à dignida-
de da pessoa humana.
Por conta desta omis-
são legislativa, muitos 
servidores tem busca-
do o Poder Judiciário 
para ter acesso a esse 
direito, e a ótima no-
tícia, é que no dia 13 
de agosto passado, lo-
gramos êxito em uma 
ação que postulamos 
aposentadoria espe-
cial para uma servido-
ra GCM de Barueri.
Nos sentimos muito 
realizados quando te-
mos um trabalho vi-
torioso, porém como 
a decisão é de primei-
ra instância, sabemos 
que temos um longo 
percurso, mas estamos 
otimistas nesta luta.
No caso em tela foi 
reconhecido o direito 
de aposentadoria es-
pecial a uma servidora 
GCM, que já imple-
mentava as condições 
de aposentadoria es-

pecial nos moldes da 
Lei Complementar nº 
51/1985, que foi apli-
cada por analogia.
Para esclarecer me-
lhor, esta Lei Com-
plementar nº 51/1985 
dispõe sobre aposen-
tadoria de policial ci-
vil, com redação dada 
pela Lei Complemen-
tar nº 144/2014, que  
prevê o seguinte:

Artigo 1. O funcioná-
rio policial será apo-
sentado:
I – Compulsoriamen-
te, com proventos pro-
porcionais ao tempo 
de serviço, aos 65 ( 
sessenta e cinco) anos 
de idade, qualquer que 
seja a natureza dos 
serviços prestados;
II-  Voluntariamente, 
com proventos inte-

grais, independente-
mente da idade:
a) Após 30 (trin-
ta) anos de contribui-
ção, desde que conte,  
pelo menos, 20 (vinte) 
anos de exercício em 
cargo de natureza es-
tritamente policial, se 
homem;
b) Após 25 ( vinte 
e cinco anos) de con-
tribuição, desde que 

conte, pelo menos, 
15 (quinze) anos  de 
exercício em cargo de 
natureza estritamente 
policial, se mulher.
Resta claro, que a ativi-
dade da Guarda Muni-
cipal ultrapassa a mera 
defesa de patrimônio 
municipal, sendo rele-
vante a atividade des-
tes agentes na manu-
tenção da segurança 
pública, inclusive com 
autorização de uso de 
arma de fogo, sendo 
inclusive atribuição 
prevista na Lei  Fede-
ral nº 13.022/14, e foi 
com tal fundamento 
que a decisão que ora 
se noticia.

O SINDSERV,  se dis-
põe junto à categoria 
para a defesa desse di-
reito  tão importante, 
não podendo a mora 
legislativa cerceá-lo.
Nos faça uma visita.

ANDRÉIA MOUS-
COFSQUE DOURA-
DO
ADVOGADA SIND-
SERV
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Servidor em Foco

Diretoras do SindServ tomam posse no 
Conselho Municipal da Mulher

No dia 01/08, o Sind-
Serv esteve presente 
na posse do Conselho 
Municipal da Mulher 
de Barueri, represen-
tado por nossa Vice 
Presidente Romilda 
Sepulveda, também 

Conselheira desta Se-
cretaria e nossa Di-
retora Marcela do 
Espirito Santo, Conse-
lheira suplente.
A cerimônia foi o� cia-
lizada pelo Sr. Prefeito 
Municipal de Barueri, 

Rubens Furlan e a 1ª 
Dama Sônia Furlan, 
fundadora da Secreta-
ria.
Estiveram presentes a 
Srª Giane Cristina de 
Souza, Secretaria da 
secretaria, Vereadores, 

Delegados entre ou-
tras autoridades.
O Conselho elegeu 
para Presidente a jor-
nalista Fabíola Sarci-
nella que apresentou 
seus planos e agrade-
ceu a todas conselhei-

ras, autoridades e os 
demais presentes.
O Conselho Munici-
pal da Mulher de Ba-
rueri tem como obje-
tivo a luta no combate 
a violência feminina, 
abuso sexual, a desi-
gualdade, a saúde da 
mulher, preconceito 
a diversidade sexual, 

orientação e acolhi-
mento.
O Sindserv parabeniza 
a todas mulheres em 
luta e deseja a todas 
um feliz mandato !

Romilda Sepúlveda
Vice Presidente Sind-
Serv
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SETEMBRO DE 2018  - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR PG 7
Mestre Cuca

ACESSE TAMBÉM NOSSO PORTAL
www.sindservbarueri.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
COMO SE TORNAR SÓCIO LIGUE!

11-4163-4050

Coxinha de Leite em pó

Ingredientes

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 1 lata de leite condensado

- 1 caixa de creme de leite

- 1/2 xícara de leite em pó

- 10 morangos

- 1/4 de xícara de creme de avelã

- 1 xícara de leite em pó

Modo de Preparo
    

    1- Em uma panela, adicione a manteiga, o 
leite condensado, o creme de leite e o leite em 

pó

    2- Mexa até o ponto de brigadeiro

    3- Leve à geladeira por 30 minutos

    4- Corte o topo dos morangos

    5- Pegue um pedaço da massa e abra na mão

    6- Coloque um pouco de creme de avelã e 
posicione o morango

    7- Feche a massa envolvendo o recheio e for-
mando uma coxinha

    8- Passe as coxinhas no leite em pó

      Preparo           Rendimento
40 minutos          10 porções
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Condições especiais 
para sócios SindServ 

Visite uma de nossas Lojas:
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 168 Centro - Barueri - Tel: (11) 4198 1955
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 208 Centro - Barueri - Tel: (11) 4198 7508

EXAME DE VISTA GRÁTIS*
(na compra de um óculos completo)

ÓCULOS COMPLETO
(armação + lentes anti reflexo - para longe ou perto)

ÓCULOS COMPLETO
(armação + lentes Multifocais Incolor) 

a partir de10x

15,00

www.lmoptica.com.br

Total de R$ 150,00 (Lentes até 4.00 esférico e 2.00 astgmatismo)

a partir de10x 

25,00
Total de  R$ 250,00

Óculos  em 1 hora havendo disponibilidade.

*na compra de óculos 
completo acima de R$399,90

R$

R$

GRÁTIS
óculos de sol
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