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Editorial

Somente no mês de MARÇO a taxa de matricula ISENTA *

Senhoras e Senhores 
Sócios e Servidores 
Municipais, como 
vão?
Mais uma edição da 
Folha do Servidor 
para seus informes e 
atualizações nas ações 
do seu sindicato.
Como sempre foi fei-
to, o SindServ visita 
praticamente todas as 
repartições públicas 
municipais mensal-
mente a fi m de con-
versar com a categoria, 
ouvir as reivindica-
ções e encaminhar as 
solicitações dos nos-
sos sócios. Pois tudo 
que temos foi por con-
quista ou sugestões.
É neste momento que 
o sindicato entrega 
nas mãos dos servi-
dores ou nos locais de 
trabalho dos sócios a 
Folha do Servidor ou 
a Revista do Servidor.
Além dos encontros e 
reuniões fora dos ho-
rários de expediente 
em nossa sede ou na 

própria repartição de 
trabalho. Tudo aquilo 
que temos e conquis-
tamos foi juntamente 
com o sócio do sindi-
cato.
Como todos podem 
ver, os nossos veículos 
de comunicação têm 
um conteúdo dedica-
do e feito pelo servi-
dor e para o servidor. 
Onde o trabalhador é 
o personagem princi-
pal, escreve as edito-
rias e sugere as parce-
rias do sindicato.
Dedicamos todo o 
nosso tempo para 
honrar o compromis-
so do sindicato para 
com a categoria.
Nesta edição temos 
o retorno do “Falan-
do de Leis”, editoria 
feita pela advogada 
do SindServ, Drª An-
dréia.  Temos ainda 
novos parceiros para 
oferecer vantagens ex-
clusivas aos sócios. 
Além das demais in-
formações que sempre 

são desejadas pela ca-
tegoria.
Estamos sempre jun-
tos!
Boa leitura!

Eduardo Assarito
Presidente

Foto Capa: Paulo Pinto / Fotos publicas
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Destaque

PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DO BRASIL, UM EX-PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA É CONDENADO A PRISÃO POR CORRUPÇÃO.

Todos acompanhamos 
o desenrolar do pro-
cesso   que ocupou ho-
ras e horas nos notici-
ários da mídia escrita, 
rádio e televisão, redes 
sociais e acabou le-
vando o ex presidente 
Lula até a carceragem 
no prédio da Polícia 
Federal em Curitiba, 
no Paraná. Tem uma 
pena de mais de 14 
anos para cumprir. O 
presidente Lula, cum-
priu os seus oito anos 
de mandato de 2003 
até 2010, sem nenhum 
processo contra ele. 
E ainda elegeu Dilma 
Roussef como sua su-
cessora.
Para resumir a histó-
ria: com a reeleição 
da Dilma Roussef em 
2015, veio junto o des-
contentamento dos 
setores mais conser-
vadores e corrobora-
do com um trabalho 
massivo da mídia, e 
o congresso nacional 
ultraconservador veio 
junto também o golpe 
de estado, culminado 
com o “impeachment” 
da presidenta Dilma 
em 2016. 
Senhoras e senhores, 
depois deste golpe vi-

mos o “Deus nos acu-
da” que o presidente 
golpista Michel Temer, 
implantou no Brasil. 
Além de servir de gua-
rita para os verdadei-
ros  culpados da rou-
balheira, seu governo 
foi catastrófico para o 
brasileiro trabalhador. 
Pois tivemos entre ou-
tros, a PEC DO TETO 
DOS GASTOS PÚ-
BLICOS, TERCEIRI-
ZAÇÃO DOS MEIOS 
DE PRODUÇÃO, 
PERDAS DOS DIREI-
TOS TRABALHIS-
TAS E O FIM DAS 
APOSENTADORIAS 
QUE LOGO VOLTA-
RÁ à TONA.
Antes de se entregar 
aos agentes da polícia 
federal que o espera-
vam na sede do sindi-
cato dos Metalúrgicos 
em São Bernardo do 
Campo, no dia 7 de 
abril, Lula estava sob 
a proteção de milhares 
de trabalhadores e ci-
dadãos que rodeavam 
a sede do sindicato, 
ele fez um comovente 
e realista discurso, que 
você vê alguns trechos, 
agora: ...”quase que na 
mesma situação. Eu tô 
sendo processado e eu 

tenho dito claramente: 
“O processo do meu 
apartamento, eu sou o 
único ser humano que 
sou processado por 
um apartamento que 
não é meu”. E ele sabe 
que o Globo mentiu 
quando disse que era 
meu. A Polícia Federal 
da Lava Jato, quando 
fez o inquérito, mentiu 
que era meu. O Minis-
tério Público, quando 
fez a acusação, men-
tiu dizendo que era 
meu. E eu pensei que 
o Moro ia resolver e 
ele mentiu dizendo 
que era meu e me con-
denou a nove anos de 
cadeia.
É por isso que eu sou 
um cidadão indigna-
do, porque eu já fiz 
muita coisa com meus 
72 anos. Mas eu não os 
perdoo por ter passa-
do para a sociedade a 
ideia de que eu sou um 
ladrão. Deram a pri-
mazia dos bandidos 
fazerem um pixule-
co pelo Brasil inteiro. 
Deram a primazia dos 
bandidos chamarem 
a gente de petralha. 
Deram a primazia de 
criar quase um clima 
de guerra, negando a 

política nesse país. E 
eu digo todo dia: ne-
nhum deles, nenhum 
deles, tem coragem 
ou dorme com a cons-
ciência tranquila da 
honestidade, da ino-
cência que eu dur-
mo. Nenhum deles. 
[Aplausos]. 
Eu não estou acima 
da Justiça. Se eu não 
acreditasse na Justiça, 
eu não tinha feito par-
tido político. Eu tinha 
proposto uma revo-
lução nesse país. Mas 
eu acredito na Justiça, 
numa Justiça justa, 
numa Justiça que vota 
um processo baseado 
nos autos do proces-
so, baseado nas infor-
mações das acusações, 
das defesas, na prova 
concreta que tem a 

arma do crime.
O que eu não posso 
admitir é um pro-
curador que fez um 
PowerPoint e foi pra 
televisão dizer que o 
PT é uma organização 
criminosa que nasceu 
para roubar o Brasil e 
que o Lula, por ser a fi-
gura mais importante 
desse partido, o Lula 
é o chefe e, portanto, 
se o Lula é o chefe, diz 
o procurador, “eu não 
preciso de provas, eu 
tenho convicção”. Eu 
quero que ele guarde 
a convicção dele para 
os comparsas deles, 
para os asseclas dele 
e não para mim. Cer-
tamente, um ladrão 
não estaria exigindo 
prova. Estaria de rabo 
preso com a boca fe-
chada torcendo para 
a imprensa não falar o 
nome dele. ”
“E o que eles não 
se dão conta é que, 
quanto mais eles me 
atacam, mais cresce a 
minha relação com o 
povo brasileiro”...
“Eu não tenho medo 
deles. Eu até já falei 
que gostaria de fa-
zer um debate com o 
Moro sobre a denún-
cia que ele fez contra 
mim. Eu gostaria que 
ele me mostrasse algu-
ma coisa de prova. Eu 
já desafiei os juízes do 
TRF4 que eles fossem 

prum debate na uni-
versidade que eles qui-
serem, no curso que 
eles quiserem, provar 
qual é o crime que eu 
cometi nesse país. ”
“Eu sonhei que era 
possível pegar os es-
tudantes da periferia 
e colocá-los nas me-
lhores universidades 
desse país para que a 
gente não tenha juiz 
e procuradores só da 
elite”
“Eles não querem o 
Lula de volta porque 
pobre, na cabeça deles, 
não pode ter direito”
“Não adianta parar o 
meu sonho, porque, 
quando eu parar de 
sonhar, eu sonharei 
pela cabeça de vocês e 
pelos sonhos de vocês”
“Companheiros, eu 
vou dizer uma coisa 
pra vocês: Vocês vão 
perceber que eu vou 
sair desta, maior, mais 
forte, mais verdadeiro, 
e inocente, porque eu 
quero provar que eles 
é que cometeram um 
crime, um crime po-
lítico de perseguir um 
homem que tem 50 
anos de história polí-
tica, e por isso eu sou 
muito grato. ”
“Um abraço compa-
nheiros, obrigado, 
mas muito obrigado, 
pelo que vocês me aju-
daram, um beijo, que-
rido, muito obrigado!”

Imagem de internet
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Falando de Leis

O SINDSERV impe-
trou um mandado de 
segurança, para que 
uma servidora e segu-
rada do IPRESB (Ins-
tituto de Previdência 
Social dos Servidores 
Municipais de Barue-
ri), tivesse o direito 
de ter expedida sua 
Certidão de Tempo de 
Contribuição, sem que 
necessitasse pedir exo-
neração de seu cargo.
Tal ação se fez neces-
sária ante a negativa 
do Instituto em expe-
dir referido documen-
to aos servidores em 
atividade, sendo cer-
to que quando estes 
procuram pelo órgão 
para fi ns de requerer 
a certidão de tempo 
de contribuição, por-
que possuem interesse 
em levar o tempo para 
averbar junto ao INSS 

e pedir aposentadoria 
pelo RGPS (Regime 
Geral de Previdência 
Social), são informa-
dos de que só podem 
fornecer o documento 
a ex-funcionários, e 
que o servidor deve-
ria pedir exoneração,  
e fundamentam esta 
decisão com base no 
artigo 12, da Portaria 
nº 154/2008.
Pois bem, o  SIND-
SERV impetrou man-
dado de segurança em 
face do   IPRESB, para 
que o Instituto ex-
pedisse a certidão de 
tempo de serviço, sem 
que fosse necessário o 
pedido de exoneração 
da servidora, sendo 
deferida Liminar, pois 
a negativa do forne-
cimento da certidão 
implica em violação 
ao direito constitucio-

nal contido no arti-
go 5º, incisos XXXIII 
e XXXIV, alínea b, e 
ainda pelo fato de que 
a expedição da certi-
dão de tempo de con-
tribuição não traz ab-
solutamente nenhum 
prejuízo ao Instituto 
de Previdência.
Vejam o que diz a 
Constituição Federal:
Art. 5º Todos são 
iguais perante a lei, 
sem distinção de qual-
quer natureza, garan-
tindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros 
residentes no País a in-
violabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos 
termos seguintes:
(...)
XXXIII - todos têm 
direito a receber dos 
órgãos públicos infor-

MAIS NOTÍCIA BOA... O SINDICATO CONSEGUE UMA LIMINAR 
COMPELINDO O IPRESB A EXPEDIR CERTIDÃO DE TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA EM ATIVIDADE.

mações de seu inte-
resse particular, ou de 
interesse coletivo ou 
geral, que serão pres-
tadas no prazo da lei, 
sob pena de responsa-
bilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segu-
rança da sociedade e 
do Estado
(...)
XXXIV - são a todos 
assegurados, indepen-
dentemente do paga-
mento de taxas:
(...)

b) a obtenção de cer-
tidões em repartições 
públicas, para defesa 
de direitos e esclareci-
mento de situações de 
interesse pessoal;

Assim, mais uma vez 
o SINDSERV atuou 
na busca de soluções 
e defesa do direito de 
seus representados, e 
desta forma procura 
agir.
Servidor procure seus 
direitos, nosso depar-
tamento jurídico está 

à disposição e apro-
veitando esse espaço, 
vem solicitar aos ser-
vidores que estejam 
respondendo à pro-
cessos administrativos 
e sindicâncias, que nos 
procure, não deixe de 
responder e se defen-
der, vocês possuem 
direitos que muitas 
vezes desconhecem.
Vamos lutar!
Att.
Dra. Andréia Mousco-
fsque Dourado
Jurídico SINDSERV

MULHER MODERNA II
Não sou princesa,

Porque não quero príncipe!
Não quero príncipe,

De que serve quem jogue,
Apenas jogue capa sobre a lama?

Sonho quem junto a mim,
Evite a previsível lama!

Não quero presentes,
Nem homem que me iluda!

Sonho junto a mim
Homem forte, 

Que não cubra os problemas já formados
Quero junto a mim

Homem forte e estrategista,
Que evite e afaste contratempos

Que esteja ao meu lado nas batalhas!
Homem com mente de vencedor,

Que também deseje me ver vencer!
Homem que comemore ao meu lado

E brinde comigo tanto em minhas lutas,
Como em minhas vitórias!

Não quero amante,
Nem homem apaixonado,

Desejo junto a mim,
Alguém que de dia trace planos,

Mas que de sob o luar seja gentil...
Quero companheiro, cúmplice e amante!

Quero homem completo, 
Pois sou mulher moderna,

Que luta de dia e ama sob a luz da noite!

Writen by Elaine Agustini poet on March 03, 2018 at 14:43 p.m.
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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

CONFIRA AS NOVIDADES DESTE MÊS NAS PARCERIAS

Já está virando rotina 
apresentarmos servi-
ços e vantagens aos 
sócios do sindicato. 
CONFIRA:
Sanja projetos técni-
cos – se você precisa 
de serviços técnicos 
em obras  ou reformas, 
a SANJA te oferece de 
modo bem simples e 
econômico as soluções 
para tudo isso. 
Além disso, anuncia-
mos uma nova par-
ceria que vai te fazer 
trocar todos os seus 
e l e t ro d om é s t i c o s , 
além de muitos outros 
produtos que você 

eventualmente preci-
sa.
Procure a BENÊ que 
ela tem um enorme 
catálogo de produtos 
de ponta, que com 
certeza vai te chamar a 
tenção.
ASSOCIE-SE. A 
CAUSA É NOSSA!
Consulte sempre nas 
últimas páginas da 
FOLHA DO SERVI-
DOR, as novidades 
em parcerias de pro-
dutos e serviços ex-
clusivamente para os 
sócios do sindicato.
Não é sócio? É mui-
to simples se fi liar ao 

SindServ. Compare-
ça pessoalmente em 
nossa sede e preencha 
a fi cha. Feito isso, au-

tomaticamente, já in-
cluído na mensalidade 
de apenas R$ 35.00, 
receba o atendimento 

odontológico de alta 
qualidade prestado 
pela ARM ODON-
TOLOGIA. Além de 
ter acesso ao departa-
mento jurídico em to-
das as suas causas tra-
balhistas. E não para 
por ai não, o sócio tem 
serviço de atendimen-
to psicológico, tam-
bém incluído. 
É difícil chegar na 
sede? Não tem tempo?
Não tem problema. 
Ligue 4163-4050 que 
o sindicato envia um 
representante até você 
em sua repartição, 
deixa a Ficha de Filia-
ção em suas mãos e no 
outro dia, o mesmo re-
presentante passa para 
pegá-la. Em poucas 
horas você estará fi lia-
do ou fi liada e poderá 
usufruir dos benefí-
cios imediatamente.
Resumindo, além de 
ter um sindicato forte 

a atuante defendendo 
os interesses da cate-
goria em relação a Ad-
ministração, o sócio 
usufrui de dentista, 
advogado e psicólogo 
sem pagar mais por 
isso!
Sem falar das parce-
rias de produtos e ser-
viços exclusivos.
O sindicato faz isso 
porque ouve a catego-
ria. Os próprios servi-
dores que nos indicam 
as parcerias exibidas 
na Revista ou no Jor-
nal.
Você sabe que o Sind-
Serv é o único sin-
dicato da região que 
mantem a sede social 
aberta todos os dias. 
Possui três advogados 
fi xos atendendo o só-
cio diariamente e suas 
salas servem para as 
reuniões de toda a ca-
tegoria?
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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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MAIS PARCEIROS

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

As narrativas que sur-
gem na clínica trazem 
elementos de conten-
ção e por ausência, os 
de impulso para uma 
nova realidade, des-
sa forma as fi guras de 
uma camisa de força e 
um trampolim se con-
jugam. As queixas evi-
denciam as limitações 
supostamente impos-
ta por terceiros, que 
fazem a manutenção 
da contenção. Nesse 
contexto, a imagem 
de um trampolim não 
se encaixa, uma vez 
que o grande infor-
túnio é mantido por 
terceiros, e de alguma 
forma deveriam ser 
eles a retirar a ilusó-
ria camisa de força. A 
queixa se arrasta no 
tempo, com um olhar 
no passado impedin-
do que no presente se 
apropriem do trampo-
lim que sempre esteve 
presente pra leva-los a 
uma nova experiência. 
Ficar na inércia pro-
porcionada por uma 
camisa de força favo-
rece no sentido de não 
ter que decidir nada, o 
que na verdade é uma 
grande ilusão, pois 
fi car sob contenção 
numa suposta camisa 
de força já é uma es-
colha pessoal, apenas 
não percebem isso. 
Ao escolher fi car sob 
contenção numa ca-

misa de força ignoram 
a possibilidade pro-
porcionada pelo tram-
polim, pois o uso do 
trampolim exige co-
ragem para projetar-
-se por conta própria, 
Assim como também 
querem que a camisa 
de força seja retirada 
por terceiros, querem 
também serem con-
duzidos ao trampolim 
com garantias de que, 
se não der certo a cul-
pa não será deles(as). 
Não nos damos conta 
de que nossas quei-
xas constantes são um 
apelo para que façam 
pra nós um mun-
do mais ameno, com 
menos concorrência, 
com mais facilida-
des, com mais tempo 
para descanso, com 
mais oportunidades 
e recursos fi nancei-
ros. Esta verdade que 
se esconde nas quei-
xas deixam evidente 
o quanto queremos 
ser fortes às custas 
alheias, quando na 
verdade, dizemos que 
somos fracos por con-
ta própria. Será que é 
por isso que não nos 
capacitamos? Será que 
é por isso que as coi-
sas não fl uem na vida 
profi ssional? As quei-
xas constantes trazem 
a desculpa verdadeira 
do porque nunca se-
remos o que podemos 

ser? Por mais vítimas 
que sejamos em nossa 
narrativa, há escolhas 
e possibilidades em 
fl uxo, ou fi camos sob a 
contenção de uma su-
posta camisa de força, 
ou nos aventuramos e 
usamos o trampolim 
para chegarmos onde 
podemos chegar. Usar 
o trampolim pode ser 
uma grande amea-
ça para quem viveu 
muito tempo num 
repertório de impos-
sibilidades que se en-
carnaram na inércia 
de qualquer tentativa. 
Mas é bom lembrar 
que, é possível desven-
cilhar-se da camisa de 
força, seja ela imposta 
por qualquer contex-
to, e aproximar-se do 
trampolim, emprestar 
coragem de quem já 
o fez e levar sua vida 
ao lugar onde você 
pode chegar. O tram-
polim vai te trazer um 
novo repertório, uma 
nova narrativa sobre 
sua vida. Talvez você 
precise gerir sua vida 

de uma forma mais 
ativa do que essa que 
você tem e que só te 
traz narrativas de im-
pedimentos. A grande 
difi culdade é aproxi-
mar-se do trampolim, 
há um medo normal 
de ir para um novo 
contexto, no entanto, 
a experiência de tentar 
pode ser mais respon-
sável do que a de fi car 
ecoando uma queixa 
que formaliza sua con-
dição de vítima. Entre 
a camisa de força e 
o trampolim, surge 
a necessidade de um 
ponto de equilíbrio, 
porque de certa forma, 
tanto a camisa de força 
quanto o trampolim 
são polos opostos que 
necessitam de uma 
mediação construí-
da pela maturidade e 
coragem para mudar. 
Mude isso, ainda há 
tempo para você che-
gar onde pode chegar 
e ser o que pode ser!

A Camisa de força, o trampolim e o ponto de equilíbrio.

Amauri Trezza Martins
Psicólogo Clínico e 
Servidor municipal
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