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Os trabalhadores / servidores não são os culpados 
pelo rombo da Previdência Social! Exigimos mais 
explicações sobre a  Securidade Social do Brasil.

Quem vai pagar o pato? O povo de novo??

TODOS NA AV. PAULISTA

À partir das 16H00
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Editorial

Amigas e amigos do 
Sindicato. 
Os trabalhadores não 
vão pagar o pato so-
bre o rombo da Previ-
dência. Este novo go-
verno Bolsonaro não 
vai empurrar gargan-
ta abaixo dos traba-
lhadores esta tão mal 
explicada REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA. 
Especialistas dizem 
que o rombo não é 
do jeito que nos mos-
tram. Por que os mi-
litares estão fora da 
reforma até agora? 
Por que as grandes 
empresas que devem 
bilhões ao INSS não 
são efetivamente co-
bradas?
É justo a população 
mais pobre, que mais 
precisa da assistên-
cia do governo, ser a 
maior prejudicada? 
Por que o governo se 
recusa de discutir o 
assunto abertamente 
e claramente com a 
população? 
Não! Não vamos acei-
tar isto calados!

Nesta edição da FO-
LHA DO SERVIDOR, 
trazemos a organiza-
ção dos servidores que 
se reúnem no sindi-
cato a � m de desen-
volver caminhos para 
valorização das cate-
gorias. 
Trazemos também um 
texto re� exivo sobre 
a atuação dos Servi-
dores Públicos neste 
clima de guerra criado 
por um governo sus-
peito e despreparado.
Acompanhe de perto 
as ações do sindicato 
e dos parceiros que se 
preocupam em trazer 
avanços exclusivos aos 
sócios e a sua família. 
Filie-se ao SindServ 
Barueri. A causa é de 
todos nós!
Abraços...

Eduardo Assarito 
Presidente 
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Destaque

COMISSÃO DE INSPETORES DE ALUNOS OCUPAM SEU 
ESPAÇO NO SINDICATO E ORGANIZAM REIVINDICAÇÕES.

Muito importante 
para que o processo 
educacional tão dese-
jado por todos seja o 
mais adequado possí-
vel, os INSPETORES 
DE ALUNOS se fazem 
presentes nas escolas 
do nosso município. E 
no sindicato também.
O Inspetor de Aluno é 
aquela � gura presente 
e requisitada no dia-
-a-dia da escola. Não 
conseguimos pensar 
na escola sem a ima-
gem do Inspetor na 
mente.
Sempre engajado na 
dinâmica acelerada da 
escola, o Inspetor de 
Aluno é aquele ser-
vidor público que faz 
quase tudo na esco-
la. Sempre disponível 
a colaborar. Sempre 
atento nos alunos e 
auxiliando os profes-
sores. A Equipe de 
Gestão escolar não se-
ria tão bem sucedida 
sem eles, não impor-
tando qual escola seja.
São pessoas muito 
queridas pelos alunos, 
e fazem de tudo pela 
sua escola. Além de 
possuirem o reconhe-
cimento dos pais dos 
alunos e da comunida-
de escolar. Até porque 
muitas vezes os Ins-
petores residem e ou 
convivem por perto.
Sim! O  Inspetor de 
Alunos veste a camisa 
da escola!!
Nós que já passamos 
pela fase escolar, sem-
pre temos professores 
queridos que marca-
ram nossa vida. Isto 
acontece também com 
esta categoria que cria 
um grande laço afetivo 
e pro� ssional com os 
estudantes, que tam-
bém se tornam ines-
quecíveis e queridas 
em nossas lembranças.
Pois bem, os Inspeto-

res estão se organizan-
do e evidenciando a 
sua importância para 
a sociedade e para 
toda a categoria de 
Servidores Públicos 
Municipais.
Precisam entre ou-
tras coisas de� nirem 
exatamente como se 
capacitarem e melhor 
exercerem a função 
de cuidadores nesta 
demanda sempre cres-
cente no importante 
processo de Inclusão 
Escolar, por exemplo.
Precisam também 

esclarecer questões 
como qual seria o 
tempo adequado para 
acompanharem as sa-
las de aulas em casos 
de ausência do profes-
sor. Inspetor deve pas-
sar lição? Deve � car 
todo um período com 
uma turma em sala de 
aula?
Banco de horas? Evo-
lução no Plano de 
Carreira? 
Estas e outras questões 
a categoria está reven-
do suas ações a � m de 
VALORIZAR uma ca-

tegoria tão necessária 
mas que muitas vezes 
se sente esquecida.
Como o SindServ vem 
avançando bastante 
nestas questões junto 
as categorias, os Ins-
petores de Alunos es-
tão sabendo usar seu 
espaço com muita sa-
bedoria, pois desejam 
sempre servir mais e 
melhor toda a comu-
nidade escolar.

Vejam as funções dos 
Inspetores Escolar:
Controlar a movi-

mentação dos alunos 
nos locais de estudo, 
nas atividades extra-
classe e nas atividades 
de recreação; manter 
a disciplina entre os 
alunos; efetuar a vigi-
lância dos alunos veri-
� cando se os mesmos 
procedem com boas 
maneiras e cumprem 
o regulamento da uni-
dade escolar, fazendo 
as observações neces-
sárias e comunicando-
-as à autoridade res-
ponsável; acompanhar 
os alunos na entrada e 

na saída das aulas, nos 
intervalos entre as au-
las, nos recreios e no 
refeitório; providen-
ciar o atendimento aos 
alunos em caso de en-
fermidades ou aciden-
tes conforme orien-
tação da equipe de 
gestão escolar; atender 
os alunos com ne-
cessidades especiais, 
acompanhando-os; 
cuidando da alimen-
tação e higiene sem-
pre, que necessário; 
veri� car, após a saída 
dos alunos, as salas de 
aula, a � m de recolher 
objetos esquecidos, 
efetuando a guarda 
em local determinado; 
colaborar na organiza-
ção de festas cívicas, 
solenidades escolares, 
competições espor-
tivas, recreativas etc; 
atender a equipe de 
gestão e os docentes 
nas necessidades de 
material para as aulas 
e demais atividades; 
executar outras tare-
fas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo 
superior imediato.

Folha do Servidor ed.11.indd   3 15/03/2019   16:49:40



MARÇO DE 2019 - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR PG 4

Fique por dentro

SOU SERVIDOR PÚBLICO. 
MEU TRABALHO GARANTE O ACESSO 

DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
MEU TRABALHO GARANTE A CIDADANIA DO POVO.

Espaço exclusivo para mulheres

Modalidades

Danca do Ventre   Pilates         

Jump         
Planos 

a partir de

50
R$

11  4202.9767 D’ELAS ACA DEMIA FEMININA

Minha estabilidade foi 
gerada pela natureza 
do trabalho que de-
senvolvo, sempre se-
guindo os critérios da 
legalidade e os princí-
pios éticos. 
Não devo � car à mer-
cê da esquerda ou da 
direita estarem no po-
der. 
Não posso ter o car-
go ameaçado porque 
atuei de forma con-
trária aos interesses de 
grupos empresariais 
ou de partidos políti-
cos.
Pago 11% de contri-
buição previdenciária 
sobre o total do que 
ganho e não apenas 
sobre um teto.
Contribuição esta, 
importante destacar, 
que nunca se acaba, 
pois sou um contri-
buinte previdenciário 

VITALÍCIO, portanto 
minha aposentadoria 
sou eu mesmo que 
pago, não se trata de 
nenhum “peso” extra 
para os cofres públi-
cos.
Não tenho e nunca 
tive FGTS. O meu 
patrão, a União, tem, 
portanto, esse refresco 
tributário de 8% sobre 
o total de sua folha de 
pagamento. 
Não sonego impostos. 
O imposto de renda já 
vem retido na fonte!
Não invento despesas. 
Todos os anos faço 
minha declaração de 
renda, ao contrário de 
muitos empresários 
que burlam o sistema, 
além de receberem 
gordos incentivos e 
isenções � scais.
É injusto e covarde ver 
campanhas desmora-

lizando o servidor pú-
blico!
Não se deixe enganar: 
a quebra da previdên-
cia e das � nanças pú-
blicas é resultado de 
renúncias � scais (per-
dão de dívidas milio-
nárias de empresas), 
de isenções bilioná-
rias, de inadimplência 
dos grandes devedo-
res, além do uso inde-
vido da verba e da má 
administração dos re-
cursos públicos...
A crise econômica e 
política, a falta de aces-
so à saúde e demais 
serviços por parte da 
população não é culpa 
do funcionalismo pú-
blico concursado!
Texto da internet.
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“Disseram”
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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 Peruí-
be - SP | CEP 11750-000 
- Tel.(13) 3455-4426 / (13) 
98166-9692 (Tim) -E-mail:-
contato@sollardosgeranios.
com.br - Site: www.sollardos-
geranios.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).

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)

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

Rehab � sioterapia
� sioterapia 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 
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.

Drogaria Popular: Des-
contos especiais em medi-
camentos e perfumaria. Av. 
Municipal n. 505 - Jd. Silvei-
ra - Barueri - Tel: 11. 4201-
1712

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-

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS

COLÔNIAS/POUSADAS
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Mestre Cuca

ACESSE TAMBÉM NOSSO PORTAL
www.sindservbarueri.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
COMO SE TORNAR SÓCIO LIGUE!

11-4163-4050

Salmão e brócolis ao 
molho de vinho e mel 

Ingredientes
       2 dentes de alho cortado 

em rodelas fi nas

    150 g de salmão

    1 cálice de vinho branco seco

    1 colher (café) de mel

    5 rodelas fi nas de cebola

    2 colheres (sopa) de azeite

    6 gotas de limão

    20 g de brócolis

Modo de Preparo  

1- Esquente o azeite em uma frigideira.

2- Doure o alho e a cebola.

3- Reserve.

4- Na mesma frigideira, coloque o salmão 
e o brócolis, e vá virando - os.

5- Enquanto estiver dourando, 
acrescente o vinho e o mel.

6- Acrescente sal a gosto e as
 gotas de limão.

7- Continue virando, com cuidado para 
não quebrar o salmão, até dourar.

8- Em seguida coloque por cima 
a cebola e alho.

9- Sirva com arroz branco.

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.

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

ÓTICAS

MAIS PARCEIROS

Informática, Lan House e 
perfumes importados. Av. 
Sansão, 79, Jd São Pedro, Ba-
rueri. Tel. 4198-6226 / 6238-
6744.

Perfumes Importados
Descontos especiais para 
sócios. Aceitamos Cartão 
Crédito. Osmar: 96793-
2744 Oi;9 5993-7979 - Tim; 
Email:fragranciaimporta-
das@gmail.com

Essências : Rua Yassuo Fujita, 
70, Lj. 16 - Centro, Barueri.

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, 

lubri� 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-
� 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 � 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

Maria José S. Oliveira - Psi-
canalista Clínica - CRT. 
50.461 - Psicoterapeuta Ho-
lística - Terapia de casal - 
Adolescente e Terceira Idade. 
Rua Campos  Sales nº 529 
Vila São Jorge Barueri. em 
Cotia: Rua Jorge Caixe nº 
106 A - Bairro Portão . Fone 
9.4869.1467

Espaço Vida: Pro� ssional 
de Psicologia com especiali-
zação em: Terapia de casais, 
terapia de família  e terapia 
individual. Rua Alameda 
Grajaú, 614  - Sala  113  - Al-
phaville. tel. 11-9 7105-7952 / 
9 7051-8131.
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