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AUMENTO SALARIAL
QUEREMOS MAIS!!!

SINDICATO APRESENTA NOVO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO

Os sócios há anos recebem em seus locais de trabalho 
a conhecida REVISTA DO SERVIDOR, distribuída em 
toda a cidade. Excepcionalmente no mês de Dezembro 
de 2017, estamos levando até as  repartições públicas 
de Barueri, exemplares de um novo jornal  que buscará 
cumprir os mesmos objetivos da Revista do Servidor.

5% para todos Servidores
+3,5% na hora/aula do Professor.

Prefeito reconhece as perdas!

SINDICATO APRESENTA NOVO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO

QUEREMOS MAIS!!!
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do Jornal. Proibida a reprodução total ou parcial 
de texto e imagem sem a prévia autorização do 
SindServ.

Editorial

SINDICATO APRESENTA NOVO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO AOS SÓCIOS: 

A FOLHA DO SERVIDOR
Os sócios há anos re-
cebem em seus locais 
de trabalho a conheci-
da REVISTA DO SER-
VIDOR, distribuída 
em toda a cidade.
E xcep c iona lmente 
no mês de Dezembro 
de 2017, estamos le-
vando até as  reparti-
ções públicas de Ba-
rueri, exemplares de 
um novo jornal  que 
buscará cumprir os 
mesmos objetivos da 
Revista do Servidor: 
informar à catego-
ria sobre  as ações do 
sindicato, atualizar os 
sócios a respeito das 
parcerias e vantagens 
exclusivas e socializar 
o trabalho de algum 
servidor ou grupo de 
servidores para todos 
os leitores. 
A FOLHA DO SER-
VIDOR busca uma 
comunicação rápida 
e direta. Mantendo os 
espaços para manifes-

tação dos trabalhado-
res. 
Além disso, a FOLHA 
DO SERVIDOR terá 
uma tiragem de 10.000 
(dez mil) exemplares. 
Alcançando novos 
leitores e atendendo 
mais servidores muni-
cipais.
Teremos também um 
link direto de publi-
cação quase simultâ-
nea com o nosso site 
(www.sindservbarue-
ri.com.br), ampliando 
a voz e aumentando a 
vez do servidor se ex-
pressar. E ser ouvido.
Estaremos adequando 
e melhorando cotidia-
namente nosso novo 
jornal com editorias 
novas e novas maté-
rias para melhor in-
formação.
A Revista do Servidor, 
por sua vez, continu-
ará a ser utilizada es-
trategicamente. Con-
forme a necessidade 

e exigência do nosso 
sócio. 
E sempre lembrando 
que a melhor maneira 
de conversar com seu 
sindicato e ir pessoal-
mente até nossa sede e 
também pelo telefone: 
4163-4050.
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Destaque

Desde o início do 
mandato que esta 
nova Administração 
Municipal assumiu 
em Janeiro deste ano, 
o sindicato se reúne 
para tratar de vários 
assuntos referentes aos 
Servidores Munici-
pais.Levamos as pau-
tas de reivindicações 
das categorias que se 
reúnem no sindicato 
juntamente com pauta 
mais ampliada,  onde 
se discute as recupe-
rações salariais que 
estão há muitos anos 
defasadas.
Nestas conversas � cou 
claro que até o Prefeito 
reconhece que é ne-
cessário corrigir tais 
perdas o mais rápido 
possível.
Então o SindServ 
anunciou no dia 22 
de novembro, um au-
mento de salário de 
5% para todos os Ser-
vidores Municipais 
e MAIS 3,5% de au-
mento na hora aula 
dos professores da 
rede municipal.
A in� ação DESTE 
ANO � cará  em apro-

AUMENTO SALARIAL:  PRECISAMOS DE MAIS!

ximadamente 3,09%, 
segundo o Comitê de 
Assuntos Financeiros 
do Banco Central. 
Outro avanço impor-
tantíssimo que está 
para ser anunciado é a 
criação da nossa DA-
TA-BASE.  
Assunto raro no setor 
público, mais comum 
no setor privado. 
Isto signi� ca que em 
um determinado pe-
ríodo do ano as ne-
gociações entre sin-
dicato e prefeitura 
serão mais naturais e 
transparentes, onde 
toda a categoria já vai 
saber previamente que 
nesta data o sindicato 
deverá anunciar ou-
tros avanços salariais 
e eventuais benefícios. 
Veja o que estamos 
negociando emergen-
cialmente:
Criação do Vale-Re-
feição (valor diário 
sendo de� nido), au-
mento do piso sala-
rial para no mínimo 
R$ 1.500, adequação 
de mobiliário nas re-
partições públicas a 
� m de facilitar acesso 

a arquivos, alterações 
no Plano de Carreira 
e Salário. Criação da 
Data-Base.
Todos os servidores 
devem cobrar esta 
pauta junto com o sin-
dicato!
Tendo em vista o re-
conhecimento públi-
co da Administração 
Municipal de que os 
nossos salários estão 
defasados, acredita-
mos que para o ano 
que se aproxima, as 
negociações serão 
mais positivas.

Os Servidores Públicos do Brasil, estão muito 
preocupados com o que nos espera no futuro 
bem próximo. Se a categoria não se unir a coi-
sa vai pegar mais ainda.Sabemos de Estados e 
Prefeituras que não conseguem sequer pagar os 
salários, quanto mais aumentar os salários dos 
servidores. 
Os 13º estão sendo pagos parceladamente.
O SindServ luta para que isto não aconteça em 
Barueri também!
Pelo que foi levantado, salvo mudanças de últi-
ma hora, os servidores dos  municípios de Osas-
co, Itapevi e Cotia não terão aumentos: 0,0%. 
Carapicuiba ofereceu um “abono” de R$ 15,00 
nos salários.
Jandira e Santana de Parnaíba terão 5,0%, Itape-
cirica da Serra 4,57% de aumento.
São Paulo capital terá 0,0 % (3,5% aos profes-
sores), também. São Roque conseguiu avançar 
e, 6,7%. Isto é um breve levantamento para que 
o leitor perceba a di� culdade em aumentar os 
salários. É claro que Barueri é uma cidade rica 
e próspera, e é exatamente por isso que o sindi-
cato acredita que teremos condições em avan-
çar nas pautas dos servidores, mas para que isto 
aconteça precisamos de sabedoria e conscienti-
zação que é só na união da categoria poderemos 
manter as forças nas reivindicações dos traba-
lhadores.
SABEMOS QUE NO SETOR PRIVADO, AS 
COISAS TAMBÉM NÃO ESTÃO FÁCEIS E OS 
AUMENTOS SÃO POUCOS.
AGORA É AVANÇAR CADA VEZ MAIS!

O MAIS IMPORTANTE É QUE 
CONSEGUIMOS AUMENTO SEM 
PERDA DE NENHUM DIREITO.

DIFICULDADE EM AVANÇAR NOS 
SALÁRIOS. AUMENTO DEVE SER 

VALORIZADO PELA CATEGORIA!!

Mas este aumento de 
5% é pouco! Merece-
mos mais!
Todos nós sabemos 
disto, mas seria bem 
pior se não tivéssemos 
nada. Seria mais um 
ano perdido! 
Estamos preparando 
um ano de 2018 cheio 
de lutas! 
Se você ainda não é 
sócio, � lie-se ao Sind-
Serv! Use das vanta-
gens exclusivas que 
o sócio do sindicato 
oferece. Seu sindicato 
sempre mais forte!!!
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Servidor em Foco

        DINHEIRO NÃO VAI SER
                    MAIS UM PROBLEMA

E M P R É S T I M O  C O N S I G N A D O

Rua Vitória, 83 - Centro - Barueri - SP
0800 323 2532 
financeiraalfa.com.br         consignadoalfa

¹ Sujeito a análise cadastral, aprovação de crédito e margem consignável disponível. ² O CET – Custo Efetivo Total – será apresentado pela Alfa na 
ocasião da contratação. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso. SAC: 0800 725 0044 – e-mail: sacfinanceiraalfa@alfanet.com.br  / Ouvidoria: 
0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br. Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140.

Aposentados e pensionistas do INSS, servidores municipais, 
estaduais, federais, judiciário e USP, confiram as vantagens do 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO1 ALFA e alcancem seus objetivos 
e sonhos sem complicações.

FALE CONOSCO
E NOSSOS 
ESPECIALISTAS 
IRÃO ATÉ VOCÊ!

Condições especiais2 
para portabilidade de crédito

Sem necessidade de 
abertura de conta-corrente

Desconto direto 
em folha 

Taxas exclusivas 
e prazos flexíveis

SINDSERV CADA VEZ MAIS JUNTO COM VOCÊ!
SERVIDOR, VEJA AS VANTAGENS EM SER SÓCIO SINDSERV.

O SindServ vem cres-
cendo e melhorando 
sua representativida-
de perante a categoria 
dos Servidores Muni-
cipais.
A nossa preocupação 
é construir um sin-
dicato cada vez mais 
atuante e próximo 
dos Servidores Muni-
cipais. SÃO MUITAS 
VANTAGENS EX-
CLUSIVAS AOS SÓ-
CIOS. Ao se associar 
no SindServ o Servi-
dor Municipal garante 
muitas vantagens ex-
clusivas. A mensalida-
de sindical é bem aces-
sível ao trabalhador, 
por apenas R$ 35,00 
você já garante o Pla-

no Odontológico de 
excelente qualidade, 
assistência psicológica 
e assistência jurídica 
para todas as suas cau-
sas trabalhistas. 
Sim! Incluído no pre-
ço da mensalidade 
você já garante tudo 
isso! Mas não para 
por ai, não. O sócio 
possui muitas outras 
vantagens: Convênios 
com óticas, farmácias, 
planos de saúde, segu-
ros de vida e bens que 
são descontados dire-
tamente na folha de 
pagamento. O sócio 
tem acesso a colônias 
de férias, pousadas, 
hotéis, chalés com óti-
mos preços, basta ligar 

para nosso atendi-
mento e tudo será agi-
lizado para você. Suas 
férias e feriados estão 
garantidos! Além de 
ingressos para o Par-
que da Mônica e do 
Parque Aquático We-
t´n Wild, com descon-
to. Mais parcerias ex-
clusivas para você:
Academias, � siotera-
pias, centros de estéti-
ca, cosméticos, podo-
logia, fonoaudiologia, 
acupuntura, serviços 
de lavanderia e psico-
logia. Temos ótimas 
opções de escolas de 
idiomas e cursos téc-
nicos e de informática 
que atendem as ne-
cessidades dos sócios 

e seus dependentes. 
Tudo com descontos 
exclusivos.
ESTRUTURA
O SindServ está loca-
lizado praticamente 
no centro da cidade, 
com fácil acesso aos 
trabalhadores que dele 
precisam. Em nosso 
prédio, conseguimos 
atender praticamen-
te todas as demandas 
das categorias que 
compõem o universo 
dos Servidores Muni-
cipais. Sala de Espera: 
ampla e confortável 
com TV e sinal de 
WIFI disponível aos 
sócios que aguardam 
seu atendimento.
Temos seis consul-

tórios dentários que 
atendem semanal-
mente mais de 100 só-
cios e seus dependen-
tes com o máximo de 
qualidade, higiene e 
conforto. São dezesseis 
dentistas que atendem 
ortodontia, endodon-
tia, bucomaxilofacial, 
prótese e clínico geral. 
Só utilizamos material 
e insumos de qualida-
de garantindo assim, 
ótimos resultados de 
estética e saúde bucal.
O nosso departamen-
to jurídico atende to-
dos os dias da semana. 
São três advogados de-
dicados exclusivamen-
te ao atendimento dos 
nossos sócios em suas 
causas trabalhistas.
A nossa sala de reuni-
ões é muito utilizada 
pelos trabalhadores e 
as comissões das ca-
tegorias distintas que 
compõem o nosso 
universo de Servido-
res Municipais. 
No sindicato os ser-
vidores usam a nossa 
sala para simples reu-
niões setoriais, lugar 
que podem se reunir 
para resolverem ques-
tões do seu cotidiano 
com total liberdade.
Nos reunimos tam-
bém com as comissões 
organizadas dos ser-
vidores das mais di-
versas categorias onde 
são encaminhadas as 
reivindicações dos tra-
balhadores até a admi-
nistração municipal. 
Desta forma consegui-
mos resolver muitas 
questões distintas mas 
muito importantes 
para nós que garanti-
mos o atendimento da 
população em nossa 
cidade.
O SindServ atende to-
dos os dias da semana 
no horário comercial. 
As reuniões, assem-
bleias e encontros de 

trabalhadores em nos-
sa sede são agendadas 
no melhor horário que 
não atrapalhem o ex-
pediente do servidor. 
Todas as ações do sin-
dicato são registrados 
em nosso site. 
Todos os documen-
tos e registros e as 
nossas revistas estão 
disponíveis no site, 
para downloads, tam-
bém. Inclusive o nos-
so Plano de Carreiras 
e Salários, que apesar 
de ainda precisar de 
várias alterações, foi 
um grande avanço do 
SindServ.
E um grande avanço 
alcançado pelo sin-
dicato foi o nosso tão 
esperado Projeto Ha-
bitacional, que hoje é 
uma realidade, cujos 
apartamentos já estão 
praticamente todos 
vendidos.
Este Projeto Habita-
cional é pioneiro no 
Brasil!
Como o Servidor 
pode notar, somos um 
sindicato preocupado 
e sintonizado com a 
realidade do Servidor 
Municipal. 
Estamos conscientes 
que precisamos avan-
çar mais ainda, unir 
mais a categoria e con-
quistar mais avanços 
salariais e nas condi-
ções de trabalho de 
todos, apesar da crise 
política e econômica 
que assola nosso pais, 
nós não desistimos 
nem nos abalamos. 
Ao contrário, nossa 
coragem só aumenta e 
com a união de todos, 
vamos juntos conquis-
tar mais sempre mais. 
Por isso nossa � rmeza 
e nosso grito:
JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES! 
ASSOCIE-SE! FAÇA 
PARTE DA FAMÍLIA 
SINDSERV!
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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

Jo� sa: 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 
� tness 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 � or 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 � ns 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 | Cre� to: 
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
Cre� tto:3 121088 Atendi-
mento Domicilar especí� co
Rua Pará 14 Aldeia 
de Barueri Barueri SP.                        
TEL: 11 95722-4191 (oi)-zap.
11 95861-5153 (tim) 20% 
desconto

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-

COLÔNIAS/POUSADAS

EDUCAÇÃO

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS
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Parceiros

ÓTICAS

MAIS PARCEIROS

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 
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 
Baru� , 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.

O� cina Mecânica Angelotti
Desconto de 15% na mão de 
obra. A cada 5 serviços, uma 
troca de óleo e � 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. 
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.

HM. Biolavagem Automo-
tiva Limpeza completa , hi-
gienização e respeito ao meio 
ambiente.
Henrique. hmbiolavagemau-
tomotiva@gmail .com/tel : 
97311.6565 - 96321.3637

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-
� ra. (11) 95300.0244 ou (11) 
97569.6657 saudetotalno-
ta10.com.br - aceita cartão.

(11) 4163-4050 
www.sindservbarueri.com.br

Facebook.com/sindservbarueri

WIZARD BARUERI: 
Rua  Campos Salles, 629
Centro – Barueri – SP - 
4198-3154

WIZARD BARUERI/ JARDIM 
PAULISTA. Av. Batatais 735 
Jardim Paulista – Barueri- SP  
4194-6922

WIZARD TAMBORÉ 
Avenida Tamboré 885, - Tamboré – Barueri 
SP - 2078-3180

CARAPICUÍBA/ CENTRO:
 Av. Miriam 102 – Centro – Carapicuíba - SP 
4164-4658

WIZARD CARAPICUIBA/ VILA DIRCE: 
Estrada do Copiúva 2329 – Vila da Oportunidade 
Carapicuíba -  SP - 4146-9535

WIZARD CARAPICUÍBA/ARISTON: 
Av. Comendador Dante Carraro 819 – Cidade Ariston 
Carapicuíba – SP - 4202-7667
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Mestre Cuca

• Modo de Preparo •

• Ingredientes •

Arroz Carreteiro

• 800 g de charque picado

• 1 cebola

• 2 dentes de alho picado

• 2 colheres (sopa) de banha

• 2 xícaras de arroz

• 5 xícaras de água fervendo

• Tempero verde a gosto

1- Coloque com antecedência o 
charque de molho, trocando a 
água várias vezes

2-  Refogue o alho e a cebola na 
banha e junte o charque picado

3-Acrescente o arroz e frite bem, 
mexendo sempre

4- Adicione a água e baixe o fogo

5- Na hora de servir coloque por 
cima tempero verde picadinho

Bom apetite!Bom apetite!Bom apetite!

Entretenimento
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* Registro de Incorporação no Cartório Ofi cial de Registros de Imóveis de Barueri - SP - Prot. 404078. Preço de R$181.000 referente ao bloco 1, apartamento 101. **Preços previstos conforme valores do programa Minha Casa Minha Vida. Condicionado à análise de crédito do Agente Financeiro. 
Consulte condições. ***O valor da entrada e das parcelas pode variar conforme análise de renda e crédito do cliente. Consulte condições. ***Textos e imagens meramente ilustrativos e sugestivos, bem como os móveis, equipamentos, acessórios, paisagismo e quaisquer outros elementos. Os materiais 
de acabamento constantes no memorial descritivo anexo ao contrato prevalecem sobre as ilustrações.

NÃO PERCA TEMPO! LIGUE JÁ E COMECE O ANO COM A GARANTIA DO SEU IMÓVEL.

@quartzo.incorporadorafacebook.com/vivaquartzov i v a q u a r t z o . c o m . b r 

11 4162 3611
Centra l  de  Vendas :

*

Rea l ização: In ic ia t i va :

Folha do Servidor.indd   8 07/12/2017   20:23:20


