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Editorial

Olá Senhoras Servido-
ras e Senhores Servi-
dores Municipais,
Como vão?
Os tempos modernos 
exigem coragem e es-
tratégia do seu sindi-
cato.
Estamos vivendo num 
país que ainda reage 
e sofre com o golpe 
sofrido em 2016. Os 
grandes sindicatos que 
representam a maio-
ria dos trabalhadores 
brasileiros estão pre-
cisando se reinventar 
e repensar suas ações 
futuras.
Nesta edição o gran-
de destaque fi ca na 
reconfi guração que o 
sindicato está fazendo 
em sua sede e nos ser-
viços oferecidos.
Acompanhe a matéria 
e veja as imagens do 
nosso novo CENTRO 
DE SERVIÇOS SIND-
SERV. Nele vamos ofe-
recer mais e melhores 
serviços dedicados aos 
sócios do sindicato.
Estamos e fase fi nal 

das obras e na próxi-
ma edição os sócios já 
poderão saber quais 
serão efetivamente, as 
novidades.
Mas nossas ações não 
fi cam por ai não. Te-
mos nossas atenções 
dedicadas à Comis-
são de Servidores que 
avalia as entregas dos 
títulos e dos recursos 
no que se diz respeito 
a evolução funcional 
no Plano de Carrei-
ra e Salários. Nossos 
diretores e advogadas 
acompanharam tudo 
de perto garantindo 
total transparência e 
correção nas decisões.
Neste mês, trazemos 
um artigo feito pelas 
servidoras da Promo-
ção Social onde fi ca 
bem claro a necessi-
dade do trabalho das 
Assistentes Sociais em 
nosso município. É de 
dar orgulho a todos 
os Servidores Muni-
cipais, seus colegas de 
Prefeitura. 
Acompanhe esta edi-

ção e prestigie o es-
forço do SindServ em 
sempre melhor repre-
sentá-lo.
Filie-se ao SindServ!  
Juntos somos mais 
fortes!

Eduardo Assarito
Presidente SindServ.
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Destaque
PENSANDO NO FUTURO

SINDSERV PREPARA NOVAS AÇÕES E NOVOS SERVIÇOS.

SINDICATO ORGA-
NIZADO CRESCE 
JUNTO COM A CA-
TEGORIA!
Somos uma categoria 
exigente. Sempre co-
bramos melhores con-
dições de salário e de 
trabalho. Da mesma 
maneira que o nosso 
sócio nos cobra novas 
ações e novos servi-
ços. Então, caro sócio 
SindServ, se prepare 
que ai vem novidades 
!!
NÚCLEO DE SERVI-
ÇOS SINDSERV. NO-
VAS INSTALAÇÕES. 
Bem ao lado da nossa 
sede iremos inaugurar 
mais um local de aten-
dimento exclusivo aos 
sócios. Novos serviços 
totalmente dedicados 
ao servidor municipal 
sócio do sindicato.
Serão sete salas novís-
simas com instalações 
modernas e confortá-
veis para o atendimen-
to do sócio. Estamos 
definindo quais serão 
os serviços mais ne-
cessários e adequando 
as salas para o melhor 
atendimento.
O SÓCIO INDICA O 
QUE PRECISA.
O Sócio SindServ é 

quem diz  quais os ser-
viços mais úteis. Sugi-
ra novas ações, contri-
bua com o futuro do 
sindicato.
CRESCER APESAR 
DA CRISE.
Mesmo com os tem-
pos difíceis que assola 
o Brasil, estamos vi-
vendo e sofrendo os 
resultados do Golpe 
dado por Michel Te-
mer, onde ele e o Con-

gresso Nacional mais 
reacionário e desmo-
ralizado da história, 
retiraram a maioria 
dos direitos trabalhis-
tas e arrasaram com 
os sindicatos de traba-
lhadores, retirando a 
Contribuição Sindical. 
Obviamente a retira-
da deste imposto que 
alimenta o setor mais 
combativo da socie-
dade, foi um desastre 

para todos trabalha-
dores. Mas o SindServ 
não tem medo, acredi-
tamos que o trabalho 
sério e corajoso que 
usamos dia a dia é o 
nosso melhor com-
bustível.
Servidor Municipal, o 
sindicato é nosso! Fi-
lie-se e contribua com 
o crescimento do seu 
sindicato.
A causa é nossa!

Ilustração

Ilustração
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Servidor em foco

ASSISTENTES SOCIAIS: ORGULHO DE UMA CATEGORIA!

Sempre afi rmamos 
que o nosso trabalho 
de Servidor Público é 
que garante a cidada-
nia do povo. Somos a 
categoria de trabalha-
dores mais importan-
tes do mundo! 
Quem é capaz de ima-
ginar uma sociedade 
sem médicos, profes-
sores, policiais, covei-
ros, enfermeiros e as-
sistentes sociais?
Uma das categorias 
mais importantes para 
a população e um or-
gulho para nós servi-
dores municipais, os 
ASSISTENTES SO-
CIAIS possuem uma 
ação de trabalho di-
retamente associada 
com as mais impor-
tantes necessidades da 
população.
“CONTRIBUIÇÃO 
DO ASSISTENTE 
SOCIAL PARA OR-

GANIZAÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO 
DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS.
O Assistente Social 
possui uma formação 
profi ssional que o ha-
bilita teórica, técnica 
e politicamente para 
atuar nas expressões 
da questão social, em 
suas diferentes for-
mas de manifestação. 
As condições objeti-
vas de vida da classe 
trabalhadora, mar-
cadas pela fome, de-
semprego, violência, 
exclusão do acesso a 
direitos como Saúde, 
Previdência, Moradia, 
Educação, Transpor-
te e Assistência Social 
constituem a base ma-
terial de sua interven-
ção profi ssional. Por 
isso sua atuação exige 
competências que vão 
desde o reconheci-

mento crítico de ne-
cessidade sociais não 
contempladas no cam-
po dos direitos, até a 
formulação e gestão 
de políticas sociais e 
formas de mobilização 
e organização política.
O profi ssional é capaz 
de apreender critica-
mente os processos 
sociais de produção 
e reprodução das de-
sigualdades sociais, 
orientando indivídu-
os, grupos, famílias 
e comunidade com 
vistas à ampliação do 
acesso aos direitos so-
ciais e serviços socio-
assistenciais, desen-
volvendo um trabalho 
com famílias na pers-
pectiva de fomentar 
debates críticos sobre 
temas de interesse so-
cial, fortalecer laços 
sociais, comunitários, 
novos arranjos e com-

posição familiar, e for-
mular estratégias para 
enfrentar critérios res-
tritivos no acesso aos 
direitos.
No município de Ba-
rueri, os assistentes 
sociais atuam em di-
versos serviços públi-
cos, de fundamental 
importância para a 
população, como as 
unidades de Saúde, 
Unidade Básica Saú-
de- (UBS), Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS), Ambulató-
rio de Especialidades, 
Pronto-Atendimento 
de Urgência/Emer-
gência), os Centro de 
Referência da Assis-
tência Social (CRAS) e 
Centro de Referência 
Especializado de As-
sistência Social CRE-
AS, Medicina do Tra-
balho, o atendimento 
social da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social (SADS) , Se-
gurança e Habitação, 
Secretaria dos direitos 
da Pessoa com De-
fi ciência (SDPD), a 
Secretaria da Mulher, 
dentre outros como 
em Hospitais, Orga-
nização não Governa-
mental, Poder Judici-
ário. Nesses serviços, 
o trabalho se desen-
volve na intervenção 
interdisciplinar com: 
Psicologia, Pedagogia, 
Terapia Ocupacional, 
Fisioterapia, Fono-

audiologia, Nutrição, 
Enfermagem e Medi-
cina.
Entende-se, desse 
modo, que o trabalho 
do assistente social é 
de suma importância 
para o bom andamen-
to do atendimento dos 
serviços municipais, 
sendo esta profi ssio-
nal parte indispen-
sável na estruturação 
das políticas públicas 
fundamentais para os 
cidadãos.  
No que se referem às 
atribuições profi ssio-
nais, os assistentes 
sociais estão sendo 
demandados nestes 
novos espaços profi s-
sionais para atuar na 
Gestão de programas 
sociais: o que requer 
do profi ssional o do-
mínio de conheci-
mentos e saberes, 
tais como de: legisla-
ções sociais correntes, 

numa atualização per-
manentes; análises das 
relações de poder e da 
conjuntura; pesquisa, 
diagnóstico social e de 
indicadores sociais, 
com o devido trata-
mento técnico dos da-
dos e das informações 
obtidas, no sentido de 
estabelecer as deman-
das e defi nir as priori-
dades de ação; leitura 
dos orçamentos 
públicos e domínio de 
captação de recursos; 
domínio do processos 
de avaliação de pro-
gramas e projetos so-
ciais.”

  Artigo elaborado 
pela Comissão de As-
sistentes Sociais que 
ocupam seu espaço no 
sindicato, organizan-
do a luta.

15 de maio dia do Assistente Social
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Fique por dentro

PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES
SINDICATO ACOMPANHA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS 

RECURSOS E TÍTULOS PARA EVOLUÇÃO NO PLANO DE CARREIRA.

A fi m de facilitar o 
entendimento da cate-
goria que nos procura 
na sede do sindicato, a 
advogada do SindServ 
Dra. Andréia Dou-
rado acompanhada 
pelos diretores Prof. 
Juca Lima e pelo GCM 

Maurício Bezerra, es-
tiveram reunidos nas 
duas últimas semanas 
antes do fi m desta edi-
ção, no prédio da  pre-
feitura de Barueri com 
a equipe de avaliação 
dos títulos e recursos 
para a progressão ho-

rizontal e vertical nos 
Planos de Carreiras 
dos Servidores Muni-
cipais.
A comissão forma-
da por servidores de 
praticamente todas 
as secretarias existe 
para que este proces-

so inicial de evolução 
no Plano de Carreira 
se mostre totalmente 
transparente e efi caz, 
tendo em vista que 
pela primeira vez em 
nossa vida funcio-
nal na prefeitura isto 
acontece.  

O sindicato dos pro-
fessores – Siproem 
– também esteve pre-
sente nas reuniões da 
comissão na pessoa da 
professora Liliam que 
teve importante cola-
boração nos trabalhos 
realizados.
O SindServ participa 
da comissão a fi m de 
sindicar e colaborar 
com a discussão de 
eventuais dúvidas ou 
situações de difíceis 
compreensão. Temos 
o espírito agregador 
e conciliador sempre 
tendo em vista que os 
direitos dos trabalha-
dores sejam resguar-
dados.
Este Plano de Carreira 
que ainda precisa de 
muitas alterações para 
ser mais realista com 
nossas necessidades 
reais. Como sempre 
afi rmamos, é melhor 
este Plano de Carreira 
do que nenhum.
O Presidente do Sind-
Serv, Eduardo Assa-
rito está empenhado 
em igualar todos os 
servidores que pos-
suem a mesma forma-
ção técnica no mesmo 
nível salarial dentro 
do Plano de Carreira. 
Já conseguimos evo-

luir muitas categorias 
e algumas outras es-
tão por vim muito em 
breve. Isto faz com que 
os servidores tenham 
o direito a um belo 
acréscimo em seus 
rendimentos.
Estamos empenhados 
também nas alterações 
no Plano de Carreira, 
como falamos ante-
riormente. Inclusive já 
apresentamos algumas 
destas propostas ao 
prefeito municipal e 
toda a categoria cobra 
e acredita que o pre-
feito vai encaminhar 
à câmara municipal as 
alterações para apro-
vação da Lei. 
Informamos aos ser-
vidores que se alguém 
estiver insatisfeito ou 
em dúvidas sobre os 
resultados dos recur-
sos ou das avaliações 
de desempenho ou da 
evolução fatorial, po-
dem procurar o sindi-
cato.
O SindServ está atento 
e cada vez mais em-
penhado em resgatar 
a dignidade e o reco-
nhecimento que nossa 
categoria merece!
Juntos somos mais 
fortes! Filie-se !
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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 

COLÔNIAS/POUSADAS EDUCAÇÃO

ESTÉTICA E BELEZA
INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS
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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.

Oficina Mecânica Angelotti
Desconto de 15% na mão de 
obra. A cada 5 serviços, uma 
troca de óleo e filtro 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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ÓTICAS

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, 
lubrificação 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-
fira. (11) 95300.0244 ou (11) 
97569.6657 saudetotalno-
ta10.com.br - aceita cartão.

SANJA - vistoria técnica con-
forme a norma ABNT. Ge-
renciamento e fiscalização 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

ERRATA
A INTERSAÚDE, EMPRESA ADMINISTRADORA DOS PLANOS DE SAÚDE DO SINDSERV, JUNTA-
MENTE COM A BIOSAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS, INFORMAM AOS SÓCIOS QUE A PARCERIA 
ANUNCIADA COM A INTERMÉDICA, NA ÚLTIMA EDIÇÃO DA FOLHA DO SERVIDOR, NÃO FOI 
EFETIVADA POR PROBLEMAS CADASTRAIS E ADMINISTRATIVOS. O QUE CERTAMENTE CAU-
SARIAM FUTUROS TRANSTORNOS AOS SÓCIOS. PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, LIGUE: 2024-
5084 OU 3797-5863.

Homenagem do SindServ
a todas as mamães

Servidoras  de Barueri!
13 de maio

dia das mães.
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