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Sócias e sócios do SindServ

Eduardo Assarito
Presidente SindServ

SENHORAS E SE-
NHORES SERVIDO-
RES MUNICIPAIS, 
COMO VÃO?
Nesta edição da Fo-
lha do Servidor, tra-
zemos mais uma ma-
téria muito especial.
Assim como a ma-
téria em que a nossa 
sócia, Professora Tia 
Sil, foi homenageada 
em ocasião da sua 
aposentadoria, nes-
ta edição também 
h o m e n a g e a r e m o s 
um outro Professor.
Nesta edição, tra-
zemos como Desta-
que o nosso diretor 
SindServ, Neto Rai-
mundo. O Professor 
Neto, nosso diretor, 
advogado e militante 
defendeu no mês de 
Setembro a sua tese 
de mestrado com o 
tema: “A Negociação 
Coletiva no Setor 
Público como Forma 
de Concretização de 
Direitos Fundamen-
tais”. Sim, temos um 
sindicalista Mestre.
Além disso, no mês 
de Outubro, Profes-

sor Neto, inquieto, 
lançou seu primeiro 
livro, como coautor, 
intitulado: “Ques-
tões de Direito Pú-
blico”. Acompanhe 
esta edição e veja 
um pouco da luta do 
nosso Companheiro 
Neto. Trazemos tam-
bém uma explicação 
sobre “Psicologia e 
atendimento social” 
no nosso Servidor 
em Foco. Artigo fei-
to pela nossa com-
panheira e psicóloga 
Dra. Cleide.
Como sempre, o sin-
dicato preocupado 
em trazer um Jornal 
onde o leitor, sócio 
do SindServ, possa 
desfrutar informa-
ções úteis formando 
opiniões mais críti-
cas e sensatas em 
nosso cotidiano. 
Trazemos tam-
bém novos parcei-
ros e serviços para 
seu conhecimento e 
eventuais consultas 
com as vantagens 
aos sócios.
Boa leitura! 
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DIRIGENTE SINDICAL, PROFESSOR E ADVOGADO DO 
SINDSERV - PROFESSOR NETO RAIMUNDO DEFENDE 

SEU MESTRADO E LANÇA SEU PRIMEIRO LIVRO.

SINDICALISTA DE ALTO NÍVEL

DEPOIMENTO DE LEIDE CARDOSO, 
ESPOSA, INCENTIVADORA E A

 GRANDE FONTE INSPIRADORA :

É uma grande honra 
e satisfação acom-
panhar um pouco da 
trajetória de vida e 
lutas do companhei-
ro Neto.
Nascido no ser-
tão das Alagoas, na 
cidade de Campo 
Grande. Oriundo de 
família pobre com 
pais e irmãos lavra-
dores, desde criança 
sempre teve muito 
gosto pelos estudos. 
Como todo nordes-
tino, Neto é um forte. 
Resistente, que traz 
consigo o sofrimento 
vivido e as cicatrizes 
das suas lutas.   Mas, 
como todo nordes-

tino também, car-
rega a força do tra-
balho nas mãos e a 
coragem de lutar no 
olhar.
Leciona Noções de 
Direito em cursos 
técnicos da FIEB, no 
ITB do Parque Viana.
Professor universi-
tário no Curso de Di-
reito na UNIFIEO. 
Atende aos sócios 
do SindServ todos 
os dias na sede do 
sindicato, além dis-
so, depois de muito 
esforço conseguiu 
montar seu escritório 
particular no bair-
ro do Bethaville, em 
Barueri. 

O Professor Neto é 
nossa referência de 
conduta e referência 
no mundo sindical do 
nosso Estado. A todo 
momento é consul-
tado pelos compa-
nheiros sindicalistas 
e pelos sindicatos 
das mais variadas 
categorias graças 
aos seus conheci-
mentos e experiência 
na luta em defesa da 
classe trabalhadora. 
Um dos fundadores 
do SindServ, Neto 

colabora com nos-
so setor jurídico. O 
SindServ é um dos 
poucos sindicatos 
no Estado de São 
Paulo com um De-
partamento Jurídico 
formado por advo-
gadas engajadas em 
causas trabalhistas 
que atendem nos-
sa categoria TODOS 
OS DIAS da semana 
sem hora marcada. 
Neto é um homem 
humilde. Pessoa 
tranquila e com há-

“ O que falar des-
se marido?! Que ele 
é o nosso orgulho. 
Como eu te admiro! 
Parabéns marido, 
por ser esse pai, es-
poso e profissional 
incrível que você é!
Esse ser humano 
que se desdobra pra 
ser o mais presen-
te, dedicado e par-
ticipativo em tudo.
Não existe barreira, 
cansaço... Ele sem-
pre dá um jeito de 
fazer tudo com a to-
tal perfeição. Você é 

uma pessoa íntegra, 
cheia de princípios, 
que veio para fazer a 
diferença no mundo. 
Impossível não gos-
tar de você, quem te 
conhece de verda-
de deixa de gostar e 
passa a te amar! Que 
sorte das nossas fi-
lhas, a minha e a to-
dos que convivem 
com você.
Que Deus continue 
te abençoando com 
muita saúde e infini-
tas alegrias.”

Agora, no dia 26 de 
setembro na própria 
UNIFIEO, Professor 
Neto fez sua defesa 
de tese do seu mes-
trado, com o título: 
“Negociação Cole-
tiva no Setor Públi-
co Como Forma de 
Concretização de 
Direitos Fundamen-
tais”. Tema acadê-
mico importante e 
pouco explorado, 
pois o setor público 
brasileiro vem so-
frendo ao longo dos 
anos um massacre 
cruel onde incessan-

temente temos per-
dido nossos direitos 
e se o trabalhador 
não se unir, vamos 
perder ainda mais. 
Por isso, a necessi-
dade do voto cons-
ciente, onde o traba-
lhador deve sim votar 
nos representantes 
dos trabalhadores, 
pois trabalhador que 
vota nos candidatos 
dos patrões está fa-
dado a viver na mín-
gua, para sempre. 
Sem direitos e sem 
Justiça do Trabalho.
É uma grande ale-

bitos simples. 
Trabalha pela ma-
nhã, a tarde e à noite. 
Como todo professor 
brasileiro, se esforça 
muito, prepara suas 
aulas e é visível sua 
satisfação em lecio-
nar. Trabalha com 
prazer e vive repetin-
do o que os profes-
sores nunca cansam 
de defender: “não 
haverá transforma-
ção social, melhoria 
na qualidade de vida 
da população nem 

justiça social no Bra-
sil sem a valorização 
da Educação, inves-
timentos na Escola 
Pública e dos pro-
fissionais envolvidos 
no processo Ensino-
-Aprendizagem.”
Casado com Lei-
de, psicopedagoga, 
e pai de três lindas 
meninas que dese-
jam seguir os passos 
dos pais que nunca 
pararam de estudar e 
se aperfeiçoar para a 
vida.

gria ver um legítimo 
representante da 
classe trabalhado-
ra fazendo bonito no 
mundo acadêmico.
Além disso, dia 20 de 
outubro, foi o lança-
mento de um livro, 
onde o Professor 
Neto foi coautor. É 
o primeiro livro dele 
e com certeza, para 
quem o conhece, não 
será o último. O livro 
se chama: “Questões 
de Direito Público”, 
da editora Alexa. 

Agora, no dia 26 de temente temos per- gria ver um legítimo 

MESTRADO E SEU PRIMEIRO LIVRO
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Psicologia e atendimento social
É muito comum nos 
depararmos com a 
frase “Psicologia é 
coisa de loucos”, por 
conta disso a ida à 
terapia ainda é vista 
de maneira precon-
ceituosa e limitada. 
Mas o que é a Psi-
cologia?  É uma ci-
ência que estuda o 
comportamento hu-
mano e seus proces-
sos mentais, ela se 
aprofunda na des-
crição das emoções, 
pensamentos, sen-
sações e outros de-
sencadeadores que 
estimulam o com-
portamento. A Psi-
cologia não lida ape-
nas com questões 
responsáveis pelos 
sintomas de sofri-
mento psíquico mas 
também trabalha o 
autoconhecimento, 
melhora a qualida-
de de vida e auxilia 
o indivíduo a de-
senvolver-se como 
pessoa e nas rela-
ções interpessoais. 
Você vai ao médico 
ou faz exames, so-
mente quando está 
doente? Muitas ve-
zes visitamos o mé-
dico e pedimos para 
fazer um check-up, 
para saber como 
andam as questões 
com a saúde, isso 
chama-se preven-
ção. E que tal cuidar 
preventivamente de 
sua saúde mental? 
A ida ao consultó-
rio de psicologia 
não deve ser apenas 
quando algo não vai 
bem, você também 
pode melhorar ain-
da mais quem você 
é, estruturando-se 
para lidar com as ad-
versidades da vida, 
contornar dificulda-
des, tornar-se resi-
liente ou até mesmo 
para se preparar para 
viver aquele grande 
momento que você 
acaba de conquistar. 
O atendimento psi-
cológico ampliou as 

oportunidades de 
atendimentos, hoje 
temos a opção de 
Atendimento Online, 
e para isso o pro-
fissional da Psico-
logia,  precisa estar 
o b r i g a t o r i a m e n t e 
cadastrado no E-psi 
(site que lista profis-
sionais autorizados 
a prestarem atendi-
mento online), essa 
nova modalidade de 
atendimento traz al-
guns benefícios aos 
pacientes, pode-
mos citar: aumen-
to das opções por 
profissionais espe-
cializados na quei-
xa específica, maior 
flexibilidade de ho-
rários nos atendi-
mentos, praticidade, 
permite realizar as 
sessões onde o pa-
ciente esteja mais 
confortável, econo-
mia de tempo nos 
deslocamentos até 
o consultório.  Ou-
tra opção para quem 
busca por terapias é 
o Atendimento So-
cial oferecido por 
algumas institui-
ções, algumas va-
gas também são 
disponibilizadas em 
alguns consultórios 
particulares. Para ter 
acesso é necessá-
rio preencher alguns 
pré-requisitos, entre 
eles a renda de até 
2 salários mínimos, 
dando assim a opor-
tunidade de aten-
dimento psicológi-
co de maior alcance 
entre os indivíduos 
que não possuem 
cobertura em seu 
plano de saúde ou 
que não disponibili-
zam de alto recurso 
financeiro, já que as 
consultas na maioria 
das vezes são cobra-
das por atendimento.           
Isso não significa 
que o atendimento 
será diferenciado, 
vale ressaltar que 
a qualidade, ética, 
postura profissional 

e sigilo continuam 
sendo obrigatórios 
aos profissionais que 
oferecem essa opor-
tunidade. Estejam 
em dia com a saúde 
mental, procurem 
auxílio de um profis-
sional da Psicologia 
que está altamente 
capacitado para lhe 
acolher.  Verifiquem 
as disponibilidades 
desses serviços em 
sua região.

Cleide Sant’Ana 
Ferreira- Psicó-
loga Clínica CRP: 
06/149721 Conta-
tos (11) 4142 4219      
WhatsApp: (11) 9 
7712 8024      email: 
clinicaeficazmen-
te@gmail.com      
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A Financeira Alfa em 
parceria com o sind-
serv de Barueri , esta 
com uma super pro-
moção de taxas a 
partir de 0,99% para 
você novo associado.
E para você que já é 
associado, transfi-
ra agora seu crédito 
consignado para o 
Alfa com condições 
especiais. (taxas a 
partir de 1,16% para 
portabilidade ape-
nas do seu emprés-
timo). Conte com o 
Crédito Consignado 
para alcançar seus 
objetivos, como re-
formar a casa, via-
jar ou organizar a 

sua vida financeira.
Entre em contato 
com nossas espe-
cialistas e solici-
te uma simulação 
sem compromisso.
*Sujeito à análise de 
crédito, variação de 
margem consignável 
e valor contratado. 
Procure nossas 
Operadoras da Fi-
nanceira em nosso 
Núcleo de Servi-
ços  anexo da nossa 
sede. Na Rua Vitória, 
73, e atendimen-
to personalizado via 
whas Roberta 11 9 
4165 6096 e Rosana 
11 9 9596 2861

Alfa Financeira
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camentos. Av.Henrique 
Gonçalves Batista, 196 
Jd. Belval  Barueri. Tel. 
4198-4696.

Drogaria Henrique: Des-
conto em folha, não ofe-
recemos desconto em 
medicamentos. 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: Es-
trada Velha de Itape-
vi, 4.296 (entrada pelo 
Supermercado Japão). 
Descontos especiais para 
associados Sindserv. Tel. 
4326-7237.

Farma 100: Av. Autono-
mistas, 4.853 - Centro de 
Osasco. Tel. 3651-4153. 
Descontos 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 Perfu-
maria. Desconto 10% ge-
néricos e 5% comum. Av. 
Marginal Direita, 356 - 
Jd. Paulista, Barueri -Tel. 
4162-4110.

Shop Farma: Condições 
especiais para sócios 
SindServ. Entregas Gra-
tuítas - Av. Henrique-
ta Mendes Guerra, 368, 
Centro - Barueri | Tel. 
4163-6890.

Drogaria Popular: Des-
contos especiais em me-
dicamentos e perfumaria. 
Av. Municipal n. 505 - Jd. 
Silveira - Barueri - Tel: 
11. 4201-1712

Óticas Digicolor: Lentes 
e Armações – Revelamos 
Filmes  Impressões de 
Fotos Digitais. Tel. 4198-
5330 - R. Campos Sales, 
181, Centro, Barueri. 

Ótica Vitória: Descon-
tos Especiais p/ Sócios  
Desc. em Folha de Paga-
mento. R. João Mendes, 
21. Centro 
de Barueri Tel. 4163-
3598 / 4198-4813.

LM Ótica: Descontos 
para sócios Av. Henri-
queta Mendes Guerra, 
168 e 208, Centro, Ba-
rueri. Tel. 4198-1955 
4198-7508.
Ótica Super Vision: Ofe-
recemos óculos, lentes 
de contato e presentes 
em geral para sócios e 
dependentes. Atendi-
mento especializado e 
condições especiais. Via 
Expressa Mauri Seban-
tião Barufi, 08 lj 2 Jandi-
ra. | Tel. 4789-3484 Cel 
99892-0149.

Óticas Gil Lancaster: 
Promoções e condições 
especiais para sócios. 
Av. Henriqueta Mendes 
Guerra, 768, Centro, 
Barueri. Tel. (11) 4198-
5711. Av. Cap. Francisco 
César, 143 - Engenho 
Novo, Barueri. Tel. (11) 
4164-3189.

Tonette Seguros: R. Vi-
tória, 83 - Vila São Jorge 
Barueri | Tel. 3031-3371 
ou 2805-0592 | Site:-
vendas@tonette.com.br

Clínica Veterinária Bue-
novet: R. Copo de Lei-
te,16, Jd. Flórida, Ba-
rueri. 10% de desconto 
nas consultas.Tel. 4163-
1823 / 9 8263-1897
Oliveira – Multisser-
viços Informática, Lan 
House e perfumes im-
portados. Av. Sansão, 79, 
Jd São Pedro, Barueri. 
Tel. 4198-6226 / 6238-
6744.

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

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

Fa Cestas Comemorati-
vas e Telemensagens
R. Carajas, 262, Vl. São 
Silvestre, Barueri. 10% 
desconto em pedidos 
acima de R$ 100,00 - 
abaixo, 5% de desconto 
p/ sócios e dependen-
tes. Tels. 4161-4744 
/ 99153-1410 (Cla-
ro)-9 5850-6510 (Tim/
WhatsApp)- E-mail: 
ferr4516@hotmail.com

M&C prevenção e cui-
dados com os pés - Rua 
caldas novas, 50 - Sala 
42 - 4andar, Edifício Beta 
Trade. Tel. 94526-5550. 
Descontos especiais para 
sócios e dependentes.

Ecologicar - ESTÉTI-
CA ECOLÓGICA AUTO-
MOTIVA -Serviços de 
lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos 
automotivos. CONDI-
ÇÕES ESPECIAIS PARA 
SÓCIOS.Rua Cassiano 
Ricardo - 170 - Jardim 
Tupã - Barueri. fone: 
4119-4998 - ecologi-
car@outlook.com.br 

Acupuntura Dr. Luis Al-
berto: Acupuntura, Ele-
trocupuntura, ortopedia, 
neurologia, ginecologia, 
dores de cabeça, TPM. 
desconto de 20% para 
servidores. Atende 
em domicílio. fone: 11. 
98769.7880.

KNN Idiomas Barueri
escola de idiomas 40% 
de desconto para sócios 
e dependentes, matrícula 
grátis e transporte esco-
lar grátis para estudantes 
até 14 anos. Avenida mu-

nicipal , 374, jd silveira 
- barueri - cep: 06433-
000  fone: 4198-6506.

CERVEJA ARTESANAL 
“ WITCH BEER “ : En-
rique Durval. fone (11) 
98107.1413. Sabor e 
qualidade em suas cele-
brações.  enriquedurval@
gmail.com

FITOTERAPIA E ARO-
MATERAPIA - alimento 
terapêutico associa-
do a uma alimentação 
curativa .  confira. (11) 
95300.0244 ou (11) 
97569.6657 saudetotal-
nota10.com.br 

SANJA - vistoria técni-
ca, fiscalização de obras, 
aprovação de poste de 
coluna da ELETROPAU-
LO. Projetos arquitetôni-
cos, desenhos  e docu-
mentação para liberação 
de projetos. 
Sandra Bernardo - 
94712-1149 ou Joseane 
Baltazar - 93149-73
email: sandra.bernardo@
hotmail.com

Maria José S. Oliveira 
- Psicanalista Clínica - 
CRT. 50.461 - Psicotera-
peuta Holística - Terapia 
de casal - Adolescente 
e Terceira Idade. Rua 
Campos  Sales n. 529 Vila 
São Jorge Barueri. Cotia: 
Rua Jorge Caixe n. 106 
A - Bairro Portão . Fone 
9.4869.1467

Espaço Vida: Profissio-
nal de Psicologia com es-
pecialização em: Terapia 
de casais, terapia de fa-
mília  e terapia individual. 
Rua Alameda Grajaú, 614  
- Sala  113  - Alphaville. 
tel. 11-9 7105-7952 / 9 
7051-8131.

Biohervas - Farmácia de 
Manipulação e espaço 
da beleza. desconto até 
20% sócios e seus de-
pendentes).Barueri: Rua 
Duque de Caxias, 143 - 
Centro cep: 06410-010 
- Fones: 4198-8753 - 
97437-2951 (zap). San-
tana de Parnaíba: R Tre-
ze de Maio, 02 Telefone:  
4321-8788  -   97432-
1845 (zap)

KCA Semi-Jóias Ataca-
do e Varejo - Semi-jóias 
com 01 ano de garantia 
e personalizadas. Tenha 
sua renda extra. Av. Santa 
Úrsula, 35 Centro de Ba-
rueri - Fones: 4163-2676 
/ 97538-4681 (zap).

Veterinário Dr. Andrés 
Díaz – CRMV. 2432. Tel: 
(11) 98226.2456 Atendi-
mento Domiciliar – email: 
proseraprog@gmail.com 
.  Rua Irene, 693- Barueri.

MAIS PARCEIROS

Pousadas – Águas de 
Igaratá: Junto à represa 
com 19 suítes, piscina, 
sauna, quadra esporti-
va, salão de jogos, play-
ground, restaurante, bar, 
tirolesa, circuito de arvo-
rismo e parede de esca-
lada. Site:www.aguas-
deigarata.com.br

Pousada Sollar Dos Ge-
rânios: Rua José Veneza 
Monteiro, 13 - Centro de 
Peruíbe - SP | CEP 11750-
000 - Tel.(13) 3455-
4426 / (13) 98166-9692 
(Tim) -E-mail:contato@
sollardosgeranios.com.br 
- Site: www.sollardosge-
ranios.com.br

Pousada Solumar: Praia 
de Amaralina - Salvador 
- Bahia | Contato: (71) 
3346-6464 E-mail:re-
serva@pousadasolumar.
com

Jofisa: Hotéis, Pousa-
das e Chalés no Litoral e 
Campo (Informações no 
Sindserv).

Academia Boa Forma
R. Francis Dhornett, 120 
Jd. Silveira. 20% de Desc. 
para Sócios e depen-
dentes. Tel. 4194-0727 | 
Site: www.boaformaaca-
demia.com.br

Academia Corpo Per-
feito Ginástica & Dan-
ça: Descontos de 20% 
para pacotes fitness e 
10% para pacotes pilates 
exclusivos para sócios 
SindServ. Av. São Paulo 
das Missões, 75 Jd. Ba-
rueri -Barueri. Tel. 4198-
1952 / 9.6554-8830.

Quale Vita Fisioterapia 
e Pilates: Rua da Liber-
dade, 358 - Vl. Boa Vista 
- Barueri. Condições es-
peciais para associados 
Sindserv.

Curves-A Academia da 
Mulher: Malhar, Dançar e 
Ser Feliz! End 1: Rua Du-
que de Caxias, 161, Cen-
tro Barueri -Tel. 2771-
5663 | End 2: Rua José 
Felix de Oliveira, 807, 
Casa C, Granja Viana – 
Cotia Tel. 4169-1318 

D’elas Fitness e Muscu-
lação - Academia para 
mulheres. Condições 
especiais para sócias 
SindServ. Av. Comenda-
dor Dante Carraro, n. 439 
Ariston, Carapicuiba. Tel. 
4202-9767

Yes cosmetics: Rua : 
Calçada flor de linho, 20 
- loja 2 - Centro comer-
cial Alphaville Alphavil-
le - Barueri / SP - Tel. 11 
4191-2844 - Site: www.
cosmeticsyes.com.br

Casa Bordignon esté-
tica facial, corporal, e 
outros serviços: Rua rui 
Barbosa, 108, Jardim 
Belval - Agende seu ho-
rário. 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 manutenção 
de máquinas. Tel. 4198-
5588 / 4198-8488

Hopi Hari; Wet’n Wild e 
Parque da Mônica. In-
gressos com desconto à 
venda no sindicato.

Casinha Rural: Lugar 
tranquilo, perto de São 
Roque para fins de sema-
na e férias. Site: www.ca-
sinharural.com.br - Falar 
com Patrícia pelos Tels: 
9 9908-2648 (Vivo) 9 
7079-3057 (Claro)  (13) 
3379-2574 - (11) 4371-
3488 10% de Desconto 
para Sócio Sindserv.

Psicóloga Clínica: Dra. 
Lucila Friedenberg 
de Ulhôa Cintra CRP 
06/116192  Praça Vitoria 
Regia, 40 
2° andar - Centro Co-
mercial -Alphaville. Tel. 9 
8187-2905  
Pós-Graduação em Psi-
cossomática - Atendi-
mento psicológico em 
grupo e individual. Orien-
tação Vocacional para jo-
vens e adultos.

Psicologia clínica : Dra. 
Gláucia Rodrigues Av. 
Zélia n. 1220, Pq dos 
Camargos - Barue-
ri Tels: 95276-9328 tim 
ou 97389-0586 - vivo/
whatsapp www.facebook.
com/PsiMeraki

Psicólogo Clínico: Dr. 
Amauri Trezza Martins - 
CRP - 06/104814 |Aten-
dimento para Adoles-
centes e Adultos - Rua 
Adelino Cardana 293 - 5o 
Andar - sala 509 Betha-
ville - Barueri Condições 
especiais para sócios. 
Atendimento com hora 
marcada. 
Tel. 9 8314-3256.

Psicologia: Dra. Lai-
sa Trein Barbiere CRP. 
06/127451 - Rua Cam-
pos Sales, 303, sala 711. 
7. andar. Centro. Edifício 
Centro Empresarial - Ba-
rueri. Tel. 9.8386-0740

Consultório de Psicolo-
gia - Dra. Leila Suzi Pa-
checo das Neves - CRP 
06/78283 Endereço: Pra-
ça Alpha do Centauro, 54 
Cj-201 - Centro de Apoio 
2 - Alphaville  Santana de 
Parnaiba - SP.  Tel. 4153-
9846 / 99933-4076. 
Atendimento: Familiar, 
Adultos e Crianças. Con-
dições Especiais Para 
Sócios.

Fonoaudióloga - Dra. 
Anastácia Apareci-
da Cruz Rocha (CRFA 
2-16.921) Condições 
especiais para sócios. 

Atendimento com hora 
marcada das 8h às 18h. 
Av. Míriam, 311, sala 31, 
Centro Carapicuíba. Tel. 
4237-6214

Podologia Ana Paula: 
Preços especiais asso-
ciados SindServ. R. Cam-
pos Sales, 303 - Centro 
Empresarial, 1° Andar, 
Sala 102 - De Segunda a 
Sexta a partir das 13h30 
- Sábado das 8h00 às 
13h00. Celular: 9 8182-
4664 (tim)

Fisioterapeuta: Dr. Ade-
mir Mota - Ortopédica, 
desportiva, neurológica, 
estética, drenagem lin-
fática, auroculoterapia 
(tratamento de ansie-
dade e tabagismo). Tel. 
8312-8420 / 8408-1083

Soul Space Pilates Stu-
dio - Dra. Sueli Lima 
| Crefito: 174862-F  | 
Condições Especiais 
para Sócios e Dependen-
tes SindServ.  Endereço: 
Av. Batatais, 135, Jardim 
Paulista- Barueri. Tels. 
97361-1256 ou 3427-
6122. 

F i s i o t e r a p e u -
ta Olímpico: 
Cristiano Alexan-
dre dos Santos 
Crefitto:3 121088 Aten-
dimento Domicilar espe-
cífico Rua Pará 14 Aldeia 
de Barueri Barueri SP.                         
TEL: 11 95722-
4191 (oi)-zap. 
11 95861-5153 (tim) 20% 
desconto

Rehab fisioterapia
fisioterapia ortopédica - 
tratamento especializado 
de coluna - acupuntura e 
auriculoterapia . Condi-
ções especiais para só-
cios sindserv. Rua Ade-
lino Cardana, 293. sala 
515. Bethaville -  centro - 
Barueri. fone: 4169-5446 
ou ZAP : 95926-4369

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação 
e homeopatia. R. do 
Paço, 51-Centro-Barue-
ri. Desconto de 25% no 
pagamento à vista e 15% 
de desconto a prazo no 
cartão de crédito ou che-
que. Desconto mediante 
a apresentação da car-
teirinha de sócio. - Tel. 
4198-8753 / 4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% 
nos medicamento/não 
possui desconto em per-
fumaria/ entrega grátis. 
Desconto concedido em 
qualquer unidade me-
diante apresentação da 
carteirinha do sócio. Loja 
1 – Rua Ministro Rapha-
el de Barros Monteiro, 
197 - Jd. dos Camargos, 
Barueri -Tel. 4198-4401 
/ 4163-3722.- Loja 2 – 
Rua Oscar Kesselring, 
101 Jd.Belval, Barueri Tel. 
4163-6278.

Miro Drogaria: Descon-
to de 3% à 5% nos medi-

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS

COLÔNIAS/POUSADAS

parceiros
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QUIBE DE ABÓBORA Ingredientes
   250 g de farinha para quibe
   250 g de abóbora paulista ou japonesa
   1 cebola média picada
   Salsa picada a gosto
   Cebolinha picada a gosto
   Hortelã picado a gosto
   Sal a gosto
   Pimenta-do-reino a gosto
   Noz-moscada a gosto

1- Hidrate a farinha de quibe com água 
morna com sal e noz-moscada suficiente 
para cobrir a farinha, por 30 minutos

2- Cozinhe a abóbora picada em cubos 
pequenos na água e sal até que ela esteja 
bem mole; amasse com um garfo até ob-
ter um purê.

3- Escorra a água da farinha de quibe e 
misture bem com o purê de abóbora.

4- Adicione os temperos, misturando 
sempre.

5- Unte um refratário com óleo de coco, 
coloque a massa e leve para assar em for-
no médio (180° C), até que o quibe este-
ja com uma casquinha crocante sobre ele 
(aproximadamente 30 minutos).

Modo de Preparo  

MESTRE CUCA
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II Encontro de guardas 
municipais femininas 

do estado de sp

Santana de Parnaí-
ba receberá o II En-
contro de Guardas 
municipais femi-
ninas do estado de 
SP, para enaltecer o 
valor das mulheres 
dentro da institui-
ções com a presença 
da promotora Valéria 
Scarance e da dele-
gada Renata Crupi,  
e roda de debates 
de comandantes fe-
mininas sendo duas 
de outros estados. 

PREPARO
45 MIN

RENDIMENTO
16 PORÇÕES

Evento será no Are-
na de eventos no 
dia 06/12/2019 
das 8h às 18h. 
As guardas femini-
nas deverão fazer 
suas inscrições.
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