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Tempos frios.

Dias e principalmente noites frias.

Muito frias!

Nem o frio nem a chuva impedem o
 Servidor Municipal em realizar seu trabalho.

Recesso Escolar: Sindicato tem opções de lazer! Pg.3
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Editorial

Nesta edição da Folha 
do Servidor trazemos 
um Destaque da im-
portância do trabalho 
do Servidor Munici-
pal em tempos de frio 
e chuva. Nesta época 
do ano o frio chega 
forte e com ele todas 
as consequências que 
as baixas temperaturas 
provocam.
E quem são os traba-
lhadores que inde-
pendentemente das 
temperaturas estão a 
postos para todo tipo 
de função? Nós, Servi-
dores Públicos!
Não é fácil trabalhar 
a noite e nas madru-
gadas geladas do in-
verno. A nossa Folha 
do Servidor traz este 
reconhecimento e res-
salta nossa importân-
cia social. Aqui em Ba-
rueri e em todo Brasil.
É nossa obrigação 
chamar a atenção de 
toda a sociedade de 
que os Servidores Pú-
blicos estão sendo ta-
xados de “favorecidos” 
ou “privilegiados” e 

que somos os culpa-
dos pelas distorções 
na Previdência Social 
Nacional.
Inclusive já tem uma 
senadora do PSL, mes-
mo partido do Bolso-
naro, que prevê a per-
da da estabilidade do 
Servidor Público Con-
cursado e já foi apro-
vado pela Comissão 
de Assuntos Sociais do 
Senado.
Destacamos também 
nesta edição, que em 
tempos de Recesso Es-
colar, o SindServ tem 
opções de lazer para o 
sócio e sua família.
Clubes, Parques, Pou-
sadas, Hotéis e muito 
mais opções a escolha 
do nosso sócio.
Lembramos que estas 
parcerias são na maio-
ria indicações dos pró-
prios sócios.
Basta o sócio ou se de-
pendente visitarem a 
sede ou mesmo ligar 
para o nosso atendi-
mento e se informar 
melhor sobre os deta-
lhes.

Como sempre temos a 
preocupação em ofe-
recer o melhor atendi-
mento e representação 
que a categoria mere-
ce.
Boa leitura.

Eduardo Assarito
Presidente SindServ
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Fique por dentro

PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR SINDSERV TEM OPÇÕES 
DE LAZER PARA A FAMÍLIA DO SERVIDOR.

Aqui no SindServ o sócio encontra várias opções de 
lazer e diversão a sua disposição.

VISITE A NOSSA SEDE!
O sócio do sindicato bem como o Servidor Público Municipal em 
geral pode e deve procurar a sede do sindicato para conhecer os ser-
viços prestados e usufruir do que temos.
Para estes dias, temos algumas opções de lazer que chegaram agora 
no começo deste mês.

“APOCALIPSE”:       INGRESSO  R$  95,00 
INDIVIDUAL – CRIANÇAS MENORES DE 
12 ANOS ACOMPANHADAS NÃO PAGAM.
VALIDADE:  08/08/2019.

INGRESSO R$ 74,00  INDIVIDUAL .
VÁLIDO ATÉ 01/09/2019.

INGRESSO R$  75,00  INDIVIDUAL.
VÁLIDO ATÉ 29/09/2019.

INGRESSO R$ 44,00  INDIVIDUAL.
VÁLIDO ATÉ 31/07/2019.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) chamou hoje 
(15/07) o advogado geral da União, André Luiz 
Mendonça, de “ministro terrivelmente evangé-
lico”. A exaltação ao ministro foi feita durante 
sessão solene na Câmara e acontece uma sema-
na depois de o presidente rea� rmar que indica-
rá um ministro “terrivelmente evangélico” ao 
STF (Supremo Tribunal Federal).

“Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, 
ok? É um bom jeito de aproveitar nosso ne-
tworking e visibilidade.”
Daltan Dallagnol, procurador da Lava-Jato, 
para sua esposa, em vazamentos pelo Portal � e 
Intercept. 

“Acho engraçado isso de cartilha, coisa de esco-
linha. Se quer moralizar o partido, tinha que co-
meçar apresentando as notas � cais, as contas da 
tesouraria antes, durante e após as eleições. Tem 
dois meses que solicitei as contas do diretório 
estadual e até agora não apresentaram.”
Dep. Alexandre Frota em briga intestina com 
Eduardo Bolsonaro sobre o comando do PSL, 
Jul/2019.

“É um problema particular meu. Posso dar 
meus imóveis, meu carro, minha casa, posso 
dar o que quiser como pagamento de dívida.”
Cafú, ex-capitão da seleção brasileira depois 
de ter imóveis penhorados para cobrir dívidas 
atrasadas.

“Nunca fale alto comigo. O fato de você ser ignorante não quer dizer que eu seja surdo.”
Filosofada da internet.

Disseram
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Destaque

Tempos frios. Dias e principalmente noites frias. Muito frias.

Os Institutos de Me-
teorologia previam 
um inverno não muito 
longo, porém com bai-
xas temperaturas.
Um dos maiores cau-
sadores destas tempe-
raturas baixas é o fe-
nômeno “La Niña”. O 
La Niña é um fenôme-
no natural que, oposto 
ao El Niño, consiste 
na diminuição da tem-
peratura da superfície 
das águas do Ocea-
no Pacífico Tropical 
Central e Oriental. As-
sim como o El Niño, 
sua ocorrência gera 
uma série de mudan-
ças significativas nos 
padrões de precipita-
ção e temperatura ao 
redor da Terra.
Nestes últimos dias 
dos meses de Junho 
e agora, neste mês de 
Julho principalmen-
te, temos sentido uma 
temperatura muita 
baixa, principalmente 
a noite e pelas madru-
gadas.
Sentimos uma tempe-
ratura de 5° a 6° graus 
centígrados na míni-
ma. Durante o dia a 
temperatura aos pou-
cos aumenta, mas con-
forme o dia vai pas-
sando, cai novamente.
QUAL PROFISSIO-
NAL TRABALHA 
A NOITE E NAS      
MADRUGADAS?

A resposta é simples: 
nós, os servidores pú-
blicos municipais!
Saudamos os nossos 
companheiros Guar-
das Municipais, Guar-
das de Patrimônio. 
Sempre a disposição 
e atentos nas respon-
sabilidades de suas 
funções de segurança 
pública e patrimonial.  
Não importa o frio, a 
chuva e a hora.
Saudamos os médicos, 
enfermeiras, enfer-
meiros e seus respec-
tivos técnicos e auxi-
liares que se dedicam 
em cuidar dos doentes 

e daqueles que neces-
sitam de seus serviços 
de saúde em plena ma-
drugada de frio inten-
so.
Saudamos os planto-
nistas que atendem 
nas farmácias e re-
partições 24 horas, 
motoristas das ambu-
lâncias. Do pessoal do 
Resgate e Defesa Civil. 
Além do pessoal do 
velório municipal que 
estão sempre atentos 
também.
Lembramos das me-
rendeiras que as sete 
da manhã já estão 
com o café da manhã 

quentinho feito para 
os alunos tomarem em 
nossas escolas e inclu-
sive preparando o pri-
meiro almoço do dia 
para os alunos estuda-
rem de barriga cheia e 
mais satisfeitos.
Também todo o pesso-
al das escolas. Direto-
res, administrativos, 
inspetores, auxiliares 
e os professores que 
antes das sete da ma-
nhã estão cantando 
o hino nacional com 
seus alunos nos pátios 
das escolas silenciados 
pelo frio matinal.
E todas categorias que 
de uma forma ou ou-
tra tem seus horários 
estendidos pelas ma-
drugadas e enfrentam 
esta tal de “El Niña” 
com muita coragem e 
casacos quentes, luvas 
e toucas no seu coti-
diano. Enfim, sauda-
mos todos aqueles que 
têm o ofício de atender 
bem a população não 
importando se faz sol, 
frio ou chuva. De dia 
ou de noite ou em ple-
na madrugada.

Somos a categoria que 
o povo necessita, ape-
sar de que muitas ve-
zes somos esquecidos e 
ofendidos por aqueles 
que tanto precisam de 
nós, servidores públi-
cos.
Mas isto não nos en-
fraquece. Pelo contrá-
rio, nos deixa forte, 
pois temos a certeza 
de que somos a cate-
goria de trabalhadores 
mais importante da 
sociedade. E é ai que 
nosso trabalho tem re-
conhecimento social. 
Com todo o respeito, 
obviamente, a todos os 
trabalhadores e tra-
balhadoras do nosso 
país. Que inclusive 
sofremos tanto com 
as perdas dos nossos 

direitos trabalhistas 
e previdenciários cau-
sados pelo nefasto Go-
verno Federal.
Neste frio vemos tam-
bém os mais necessita-
dos sofrerem pela falta 
de agasalho, dormindo 
encolhidos nas ruas e 
muitos morrem de frio 
bem ao nosso lado. 
Vamos olhar para os 
lados companheiros, 
e nos solidarizar com 
quem sofre com o frio.
Temos uma certeza:  
De que amanhã, nós 
servidores públicos es-
taremos nas ruas e em 
nossas repartições da 
prefeitura atendendo a 
população que sempre 
precisa mais e mais 
dos nossos serviços.

Folha do Servidor ed.15.indd   4 17/07/2019   17:54:32



JULHO DE 2019 - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR PG 5

Servidor em foco

No dia 4 de julho desse 
ano a Senhora Secretá-
ria de Administração 
da Prefeitura Munici-
pal de Barueri, Cilene 
Bittencourt postou na 
sua página do  Face-
boock um incomum 
aviso aos servidores 
municipais. Ou seja, 
para nós todos.
Muitos servidores 
procuraram o sindi-
cato a � m de saber 
mais detalhes. Por isso 
resolvemos republi-
car a mensagem aqui 
na Folha do Servidor 
também.
Este aviso deixa claro 
que o sistema de re-
des e dados do Portal 
da Prefeitura é bem 
seguro, sim. Pois não 
se trata de fraude, mas 
sim de mau uso do 
acesso dos servidores 

usuários que consul-
tam o RHONLINE. 
Por exemplo, ao con-
sultar o RHONLINE 
em qualquer com-
putador ou celular, o 
usuário não clica em 
“Sair”, deixando assim 
a porta aberta para 
aproveitadores e gente 
de má fé.
Sugerimos ao servido-
res que tomem cuida-
do com estas e outras 
informações que dei-
xamos pela internet 
afora. Isto pode deixar 
rastros que podem nos 
causar sérios prejuí-
zos. 
“Servidores muni-
cipais de Barueri, 
atenção: Nesses úl-
timos dias estamos 
recebendo protoco-
los com relatos de al-
guns servidores que 

tiveram seus e-mails 
invadidos, com alte-
rações de senha no 
RHonline, e daí sur-
giram algumas ten-
tativas de operações 
fraudulentas que 
envolvem � nancia-
mentos, empréstimos 
consignados ... tudo 
sem conhecimento 
do servidor. Aten-
ção! Nosso sistema 
RHOnline é extrema-
mente seguro e, so-
mente, SOMENTE, é 
invadido, com a par-
ticipação de funcio-
nários. Assim, � ca a 
orientação: Monitore 
seu acesso ao RHOn-
line, tome cuidado 
com quem você com-
partilha e/ou infor-
ma sua senha. Porque 
o seu invasor pode 
estar ao seu lado. Es-

tamos bloqueando 
alguns acessos que 
consideramos sus-
peitos. Assim, se você 
notar algo diferente 
em seus acessos, não 
hesite em nos procu-
rar. Vá pessoalmente 
à Secretaria de Admi-
nistração. Por favor, 
compartilhem essa 
mensagem.”

Servidores Municipais de Barueri:

Aviso RHONLINE da Prefeitura Municipal de Barueri
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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

Folha do Servidor ed.15.indd   6 17/07/2019   17:54:33



JULHO DE 2019  - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR PG 7

Mestre Cuca

SOPA DE MANDIOQUINHA

Ingredientes

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.

0335

AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 736  - BARUERI - SP - TEL: 4199-0765

TURMAS DE AGOSTO
NÃO DEIXE ESTA OPORTUNIDADE PASSAR

EM BRANCO, CORRE PARA O CCAA.

No CCAA, você primeiro ouve, entende 
e fala, depois começa a ler e escrever.
Exatamente como aprendeu português!
Com nossa metodologia, você aprende Inglês 
naturalmente e, quando se dá conta já está falando.

AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 736  - BARUERI - SP - TEL: 4199-0765
AV. GOV. MÁRIO COVAS, 153 - CARAPICUÍBA - SP - TEL: 4184-7825

1 kg de mandioquinha cozida

500 ml de água quente fi ltrada

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola picada

4 dentes de alho picado

300 g de bacon em cubos

200 g de mussarela ralada

200 g de creme de leite

Sal a gosto

Cheiro-verde a gosto

1- No liquidifi cador, misture a man-
dioquinha e a água quente fi ltrada, 
bata bem.

2- Em uma panela, acrescente a 
manteiha e refogue a cebola e o alho 
picado.

3- Adicone o bacon em cubos e frite.

4- Acrescente a mistura do liquidifi -
cador.

5- Adicione a mussarela, o creme de 
leite, o sal e o cheiro-verde.

6- Mexa bem e está pronto!

Modo de Preparo  
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