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RESPONSABILIDADE
O SindServ mostra o que faz!

PIONEIRO NO BRASIL
PROJETO HABITACIONAL LARSINDLAR EM FASE FINAL

NOVIDADE

Uma novidade é que os vendedores da Quartzo  deixaram de 
atender no estande de vendas e passaram a receber os inte-
ressados no próprio apartamento modelo. Assim o interes-
sado tem real dimensão daquilo que será em breve sua casa.
É O SINDSERV ESCREVENDO SUA HISTÓRIA!
APROVEITE E COMPRE O SEU ANTES QUE ACABE!
OS VENDEDORES ATENDEM TAMBÉM EM NOSSA 
SEDE SOCIAL.
MAIS INFORMAÇÕES : 4163.4050 OU 4162.3611 .
www.altavistabarueri.com.br

É com muita satisfação que o SindServ in-
forma a toda categoria de Servidores Mu-
nicipais especialmente  aos sócios que as 
obras do LARSINDLAR estão praticamen-
te encerradas. Veja imagens recentes.
O RESIDENCIAL ALTA VISTA, será a nova 
casa dos servidores muito em breve. 
Restam pouco mais de 20 unidades a se-
rem vendidas. Toda a infraestrutura está 
sendo construída em tempo recorde e 
muito em breve os compradores estarão 
de mudança para  sua nova casa.
São CINCO  torres com apartamentos 
confortáveis com varanda, vaga de gara-
gem, piscina, salão de festas, enorme área 
verde preservada, a dez minutos do cen-
tro da cidade. Sem falar das vantagens de 
preço reduzido e isenção de taxas.
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Editorial

OLÁ SÓCIAS E SÓ-
CIOS SINDSERV!! 
OLÁ SERVIDORAS 
E SERVIDORES 
MUNICIPAIS!!

Temos a grande sa-
tisfação em lhes 
apresentar a primei-
ra edição da FOLHA 
DO SERVIDOR do 
ano de 2018.
Nesta edição com 
tiragem de 10 mil 
exemplares é para 
atender aos servi-
dores e, principal-
mente, ao sócio do 
sindicato.
Alguns sócios avi-
savam nossos re-
presentantes e os 
diretores do sindi-
cato que a Revista 
do Servidor muitas 
vezes não chegava 
até eles. A Folha do 
Servidor com esta 
tiragem é certeza de 
que todos poderão 
recebe-la com as 
ações do sindicato e 
a nossa prestação de 

serviço.
Nesta edição temos a 
satisfação de informar 
os avanços que conse-
guimos neste início de 
ano para as categorias 
que se organizaram e 
através do sindicato 
conquistaram a reade-
quação em seus Pla-
nos de Carreira. Trou-
xemos novas parcerias 
e mostramos mais 
uma obra do nosso 
GP (Guarda de Patri-
mônio), escritor.
Entre as parcerias, 
destaco uma nova 
opção de lazer e uma 
clínica de fi sioterapia 
que é especializada em 
tratamento de coluna. 
Acompanhe as maté-
rias no jornal.
Temos informações de 
quantas anda o nosso 
PROJETO HABITA-
CIONAL LAR SIND 
LAR. Com fotos re-
centes da obra e quan-
tas unidades temos 
disponíveis. 
O pessoal do estande 

de vendas responsá-
veis pelos atendimen-
tos anda a todo vapor.
Acompanhe.
Boa leitura e vamos 
fi rme junto com o ser-
vidor municipal con-
quistar mais vitórias!

Eduardo Assarito 
Presidente SindServ

Somente no mês de MARÇO a taxa de matricula ISENTA *
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Destaque

RESPONSABILIDADE
O SindServ mostra o que faz!

Desde o primeiro dia 
deste ano o sindicato 
já vem se movimen-
tando e garantindo 
avanços. Consegui-
mos readequações de 
categorias que se orga-
nizam dentro do sin-
dicato em nosso Plano 
de Carreira e Salários. 
Os servidores de cate-
gorias como: fi siote-
rapeutas, psicólogos, 

farmácia (ainda não 
todos, mas estamos 
revendo isso), tera-
peutas ocupacionais, 
psicopedagogos, fono-
audiólogos, nutricio-
nistas, entre outros, já 
conseguiram um im-
portante avanço sala-
rial. Outras categorias 
que há mais tempos 
se reúnem na sede do 
SindServ como enge-
nheiros e arquitetos, 
assistentes sociais, 
farmacêuticos bioquí-
micos, biólogos, bio-
médicos, técnicos de 
laboratório, entre ou-
tros, já estão apresen-
tando suas reivindica-
ções á administração 
municipal junto com 
o sindicato.
Importante salientar 
que os servidores es-
tão encontrando um 
enorme apoio da Se-
cretaria de Adminis-
tração da Prefeitura. 
Nunca tivemos tanto 
respaldo e atenção des-
ta importante secreta-
ria, pois as reuniões e 
os encaminhamentos 
dos documentos das 
categorias são feitos de 
forma natural e com 
muita responsabilida-

de. É esta secretaria 
que faz chegar ao exe-
cutivo nossas decisões 
das categorias, além de 
agendar com brevida-
de as reuniões entre o 
sindicato e o prefeito e 
na maioria delas com 
os representantes das 
comissões.Tudo com 
urbanidade e efetivi-
dade.
Vale lembrar que co-
meçamos este ano com 
aumento salarial de 
5% (professores 8,5%), 
e avanços no Plano de 
Carreira.
Vale lembrar ainda 
mais que as nego-
ciações não param 
nunca. Já vamos apre-
sentar nosso pedido 
de aumento salarial 
para 2019. Queremos 
anunciar o mais breve 
possível a nossa da-
ta-base para melhor 
transparência nas ne-
gociações com a cate-
goria, além do nosso 
necessário Vale-refei-
ção. Outras categorias 
e servidores em geral 
continuam ocupando 
seus espaços no sindi-
cato e buscando avan-
çar sempre.
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Prata da Casa
GUARDA DE PATRIMÔNIO LANÇA SEU SEGUNDO LIVRO, PROMOVE A CATEGORIA E 
MOSTRA QUE O SERVIDOR MUNICIPAL É EMPENHADO E MERECE NOSSO RESPEITO.

O SindServ tem mos-
trado seu empenho 
em representar e va-
lorizar toda a cate-
goria de servidores 
municipais.Os nossos 
veículos de comuni-
cação são utilizados 
exclusivamente para 
este propósito. Não 
é de hoje que os nos-
sos sócios encontram 
espaço para sua ma-
nifestação. Os sócios 
do sindicato sabem a 
força que temos em 
nossa categoria e nos 
ajudam a crescer sem-
pre e mais. Pois tudo 
que o sindicato faz é 
pensando em como 
podemos avançar nas 
reivindicações e nas 
prestações de serviços.
Hoje nosso sócio re-
torna à pauta literária.
O Agente de Patri-
mônio Edson Roque 
Fermino funcionário 
da Prefeitura Munici-
pal de Barueri desde 
2009, e que trabalha 
na Emef. Prof. Eizabu-
ro Nomura – Jd. Itapa-
rica, está lançando de 
forma independente 
sua segunda obra lite-
rária intitulada:  Amor 
Além da Vida.
No ano passado divul-
gamos na Revista do 
Servidor, uma repor-
tagem onde contáva-
mos a história sobre 
sua primeira obra:  
Autoconfi ança, que 
posteriormente teve 
seu lançamento ofi cial 
em maio de 2017, no 
Centro de Eventos de 
Barueri. 
Edson Roque Fermi-
no de 43 anos, casado 
e com três fi lhos, na-
quela ocasião nos con-
tou que a inspiração 
para criar suas obras 
vinha através de seus 
sonhos, forma que 
também deu origem a 
sua segunda obra.
O autor nos infor-
mou que sua obra já 

está disponível para 
venda pela internet, 
e caso haja interesse 
em adquiri-la, basta 
acessar sua página: 
www.facebook.com/
escritorindependen-
te, lá poderão ter to-
das as informações 
sobre como adquirir 
também sua primeira 
obra, e que em breve 
também informará a 
data do lançamento fí-
sico de seu novo livro.
Mas para deixar a 
coisa mais explicadi-
nha, resolvemos que 
o próprio GP FER-
MINO, diga com suas 
próprias palavras a 
ventura em escrever 
numa sociedade que 
não tem muita fami-
liaridade com a leitura 
nem com livros, pro-
priamente dito.
Numa conversa rápi-
da, nosso escritor ex-
prime suas opiniões:
1 - Edson, este é o seu 
segundo livro. É um 
romance? Fale um 
pouco sobre sua obra.
- Sim é um romance, 
mais também envolve 
religião, espiritualida-
de e um pouquinho de 
suspense, é claro!
Amor Além da Vida 
como o próprio nome 
diz, foi baseado em 
relatos de pessoas que 
alegam ter tido experi-
ência com outro plano 
astral, além do que nós 
vivemos.
Baseado nisso tive ins-
piração para escrever 
minha segunda obra 
literária, que descreve 
a história de um jo-
vem chamado Pedro, 
que somente conseguiu 
adquirir fé em Deus 
e encontrar Isabela, o 
amor de sua vida, vi-
vendo em outro plano 
astral, após ter sofrido 
um trágico acidente 
que o deixou em coma 
por vários anos. E que, 
após se recuperar do 

estado de coma, não se 
lembrava mais da vida 
do outro plano, mas 
trouxe consigo a fé em 
Deus e a humildade 
adquirida nesse tempo, 
que provocou estranhe-
za em quem sempre 
o havia visto pregar o 
oposto.
Mas o que iria marcar 
realmente sua vida foi 
que, quando conheceu 
seu verdadeiro amor 
no outro plano astral, 
ambos prometeram “se 
amar por toda a vida, e 
em outras se esta exis-
tir”. E Pedro, mesmo 
sem entender o real 
signifi cado de sofrer 
por alguém que nem 
mesmo sabia quando 
e onde fi zera parte de 
sua vida, conseguiu, 
através da sua fé em 
Deus e por mérito, re-
encontrar-se com sua 
amada e, enfi m, vive-
rem felizes.
2 - Como resolveu ser 
escritor?
- Em meados da déca-
da de 90, adolescente 
em um momento con-
turbado de minha vida 
passei a ter sonhos que 
então resolvi anotá-los 
no papel.
E o interessante é que 
um dia após o outro 
acordava pela ma-
nhã com idéias sobre 
o complemento dessa 
história e assim saiu 
o rascunho de minha 
primeira Obra Lite-
rária Autoconfi ança, 
que fi cou guardada em 
meus pertences pesso-
ais durante 20 anos.
Em 2016, após en-
contrar o rascunho, 
acrescentei alguns con-
teúdos, o registrei na 
Biblioteca Nacional e 
sem pretensão os enviei 
para algumas editoras. 
E em Maio de 2017 já 
estava sendo lançado 
pela Editora Livronovo. 
E não foi diferente com 
minha segunda Obra 

Literária, Amor Além 
da Vida, que também 
foi concebida através 
de meus sonhos, mas 
que por opção pessoal 
estará sendo lançada 
de forma independente 
neste ano de 2018.E se 
meus sonhos permiti-
rem essa será a segun-
da de muitas que virão 
por ai.
3 - Você é um servidor 
público no cargo de 
Agente de patrimô-
nio. Os seus colegas 
já lhe perguntaram 
sobre seus livros? O 
que eles gostam de 
saber?
- Sou Agente de Pa-
trimônio em Barueri 
há nove anos e como 
trabalho na Secretá-
ria da Educação, após 
o lançamento de meu 
primeiro livro ser di-
vulgado na revista do 
servidor, fui procurado 
por vários colegas que 
não sabiam que eu ti-
nha esse dom. 
Tive o prazer de contar 
com a presença de boa 
parte deles em meu pri-
meiro lançamento que 
aconteceu no Centro de 
Eventos de Barueri, em 
especial cito minha no-
bilíssima amiga Verani 
Toledo Nóbile, atu-
almente Diretora da 
Emef. Reverendo Dei-
ró Felicio de Andrade, 
que foi uma das maio-
res incentivadoras para 
continuidade de meu 
trabalho. Desde então 
sempre acompanham o 
andamento de minhas 

obras através de minha 
página www.facebook.
com/escritorindepen-
dente e pessoalmente 
através das conversas 
do dia a dia.
4 - Quais suas maio-
res difi culdades em 
publicar um livro?
Não diria difi culdades 
em publicar, pois como 
citei minha segunda 
obra será lançada de 
forma independente 
por opção pessoal.
O que realmente vejo 
como um empecilho 
sobre querer alcançar 
uma grande quanti-
dade de pessoas que 
possam querer conhe-
cer seu trabalho, seria 
a falta de interesse na 
leitura que existe hoje 
em dia em nosso país, 
no entanto, a satisfa-
ção pessoal se sobressai 
quando tenho a real 
noção que alguém irá 
compartilhar minhas 
ideias, e quem sabe as 
mesmas servirão de in-
centivo para que haja 
futuros novos escrito-
res.
5 - Até que ponto sua 
família lhe apóia no 
seu empenho em es-
crever?
Como a meu exemplo, 
eles não tinham anseio 
de ter um escritor na 
família, mas sempre 
me apoiaram a todo 
o momento. E acre-
dito que se orgulham 
e torcem por mim ao 
perseverar em busca de 
meus ideais.
6 - Quais seus planos 

literários futuros? 
você tem planos para 
obras literárias para 
públicos diferentes, 
como o público in-
fantil?
Estou conhecendo aos 
poucos o interessante 
mundo da escrita, te-
nho aprendido muito 
com os profi ssionais 
ao qual tenho tido o 
prazer de trabalhar, no 
entanto, tenho o enten-
dimento que para que 
haja uma melhora na 
qualidade de meu tra-
balho preciso me espe-
cializar nas áreas em 
que envolve todo esse 
processo maravilhoso, 
e que logo após, pensa-
rei sobre planos futuros 
na área literária.
- Agora sobre os temas 
de minhas próximas 
obras, somente meus 
sonhos dirão!
7 - Deixa uma mensa-
gem para o servidor 
público municipal 
que pretende escrever 
um livro, também.
O que dizer? Solte sua 
imaginação e tenha 
como meta em pri-
meiro lugar a sua rea-
lização pessoal.Esteja 
aberto a críticas, e cla-
ro, elogios. E mesmo 
que não vire um Pau-
lo Coelho, saiba que 
deixara um legado a 
seus descendentes pelo 
simples fato de estar 
compartilhando para 
que o dom da criação 
e da leitura não morra 
jamais.

Folha do Servidor ed.02.indd   4 05/03/2018   17:44:49



MARÇO DE 2018 - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR PG 5

Fique por dentro

        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

O SindServ nunca dei-
xa de ouvir as deman-
das dos servidores. 
Um dos maiores pro-
blemas apresentado 
pelos sócios, e com ra-
zão é a falta de opções 
de lazer. São poucas as 
opções encontradas 
no mercado. Ou são 
clubes fechados ou são 
abertos, porém, muito 
caros.
O SÓCIO DO SIN-
DICATO TEM MAIS 
UMA ÓTIMA OP-
ÇÃO DE LAZER 
PARA ELE E SUA FA-
MÍLIA!
MAS É EXCLUSIVA 

PARA SÓCIOS SIND-
SERV.
Apresentamos o PAR-
QUE AQUÁTICO 
MÁGIC CITY.
O Parque Aquático 
Magic City é um es-
paço de lazer em meio 
a Mata Atlântica, si-
tuado a 60km da ca-
pital paulista que re-
úne diversas atrações 
para todas as idades, 
entre parques aquáti-
cos, atrações radicais, 
parque de diversões e 
hospedagem. 
Localizado na cidade 
de Suzano, próximo 
a capital. O Parque 

Aquático Magic City, 
oferece aos sócios do 
SindServ os seguintes 
benefícios:
Menores de 05 anos 
não pagam; Os ingres-
sos no local custam 
R$ 120.00, mas para 
os sócios do sindica-
to e seus dependentes 
maiores de 05 anos 
pagam apenas R$ 
45,00 para passarem o 
dia todo se divertindo 
e curtindo a nature-
za. OS INGRESSOS 
JÁ ESTÃO DISPONÍ-
VEIS NO SINDICA-
TO!!
Para usar a parce-

ria, o sócio deverá se 
cadastrar no site do 
MAGIC CITY o que 
poderá ser feito aqui 
mesmo no sindicato 

quando o sócio vier 
comprar os ingressos. 
Uma maneira de faci-
litar ainda mais para 
você. Outra exigên-
cia é que será preciso 
agendar o dia da sua 
visita, no site também. 
Isto serve para sua se-
gurança e conforto, 

SINDSERV APRESENTA NOVAS PARCERIAS

pois sempre terá um 
local agradável e com 
lotação adequada. Li-
gue para o sindicato e 
tire suas dúvidas em 
nosso atendimento: 
4163.4050. Para se in-
formar melhor con-
sulte o site : www.ma-
giccity.com.br .

Outra importante 
parceria fechada nes-
te começo de ano e 
que será muito im-
portante, foi com a 
CLÍNICA DE FISIO-
TERAPIA REHAB. 
Esta clínica atende 
todas as demandas 
em fi sioterapia , acu-
puntura tradicional e 
auriculoacupuntura 
. Mas o diferencial é 
que são especializa-
dos em tratamento 
de coluna, então os 
sócios que sofrem de 
dor nas costas, ciático, 
lombar, etc, tem uma 
importante opção de 

tratamento e, sem-
pre lembrando que as 
condições e descontos 
nos tratamentos são 
exclusivos aos sócios 
SindServ. Veja mais 
informações, endere-
ço e contato da clínica 
na seção de parcerias, 
nas últimas páginas da 
Folha do Servidor.
Se você não é sócio, 
ainda, procure nossa 
sede ou ligue para o 
sindicato e veja como 
se fi liar e confi ra as 
vantagens do sócio, 
que são muitas!
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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-
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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 
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.
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MAIS PARCEIROS

Parceiros
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.

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.
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Registro de Incorporação no Cartório Ofi cial de Registros de Imóveis de Barueri - SP - Prot. 404078. 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.

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

In ic ia t i va :

11 4162 3611
Centra l  de  Vendas :Real ização:
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