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você foi avisado!!
governo federal prepara ataque contra servidores públicos.

aumento de salário para 2020? acompanhe as últimas informações!
PG.05
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Sócias e sócios do SindServ

Eduardo Assarito
Presidente SindServ

Olá senhoras e se-
nhores Servidores 
Municipais. Olá só-
cias e sócios do Sind-
Serv Barueri.Chega-
mos a última edição 
da Folha do Servidor 
do ano. Gostaríamos 
de fechar esta edição 
podendo anunciar 
mais um aumento de 
salário para todos os 
servidores munici-
pais, além de anun-
ciar o reajuste da ho-
ra-aula dos nossos 
professores munici-
pais. Gostaríamos de 
anunciar os índices 
que a Administração 
irá propor. Até o final 
desta edição, não ti-
vemos confirmação 
da Câmara Munici-
pal se a sessão de 
votação do aumen-
to será na última ou 
penúltima do ano. As 
negociações se de-
ram naturalmente e 
o Prefeito Municipal 
vem cumprindo sua 
palavra em reajus-
tar nossos salários, 
como foi feito nos 
dois primeiros anos 
da sua administra-

ção deste mandato. 
Queremos, no míni-
mo, garantir os mes-
mos índices. Nesta 
edição, trazemos 
também a nova co-
vardia que o Desgo-
verno Bolsonaro vai 
nos propor. O chicote 
agora vai estalar no 
lombo dos Servido-
res Públicos de todo 
o Brasil.  Acompanhe 
a matéria com muita 
atenção pois o ano 
de 2020 vamos fa-
lar muito sobre este 
problema. Se pre-
parem, pois teremos 
um ano com muitas 
mobilizações e ma-
nifestações. somos 
acusados de privile-
giados e responsá-
veis pelas injustiças 
sociais. Se preparem! 
Não vai parar tão 
cedo o massacre que 
os trabalhadores es-
tão sofrendo e pre-
cisamos reagir com 
força e energia para 
mostrar que a classe 
trabalhadora vai lutar 
contra este governo 
nefasto para os tra-
balhadores. Nós do 

SindServ desejamos 
aos sócios e servi-
dores em geral, um 
bom fim de ano, com 
muita calma e união. 
Que esta data sir-
va de um momento 
de reflexão sobre a 
vida e o sentido da 
vida que temos e le-
vamos.  Um ano de 
2020 emblemático. 
Que seja um mar-
co de mudanças e 
vitórias que tanto 
precisamos em nos-
sas vidas pessoais e 
profissionais.Boas 
Festas e boa leitura.  
Abraços.
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Servidores Públicos,  Governo Federal
 vai tentar destruir nossas conquistas 

históricas e acabar com nossos direitos.

“ O governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), 
que não tem ne-
nhuma proposta de 
d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico, quer en-
frentar a estagnação 
da economia com 
medidas de arrocho 
contra trabalhado-
res e trabalhadoras. 
A equipe econômica 
liderada pelo ban-
queiro Paulo Gue-
des, está elaborando 
uma série de medi-
das, chamadas de 
ajustes, que preju-
dicam os servidores 
e servidoras federais 
e afetam os serviços 
públicos prestados à 
população brasileira.
Em artigo publica-
do no Congresso Em 
Foco, o diretor de 
documentação do 
Departamento In-
tersindical de As-
sessoria Parlamen-
tar (DIAP), Antônio 
Augusto de Queiroz, 
conta que o gover-
no quer enfrentar a 
diminuição da ativi-
dade econômica fa-
zendo uma ampla re-
forma administrativa 
baseada principal-
mente no enxuga-

mento das estruturas 
e do gasto com ser-
vidores, extinção de 
órgãos, entidades, 
carreiras e cargos; 
redução do quadro 
de pessoal, a jorna-
da e os salários; com 
menos concursos e 
mais contratações 
temporárias.  A ideia 
do governo é inten-
sificar a descentra-
lização, transferindo 
atribuições e res-
ponsabilidades para 
estados e municí-
pios; além de tercei-
rizar vários  serviços 
públicos, inclusive 
na atividade-fim, 
como previsto na Lei 
13.429/2017, apro-
vada durante o go-
verno do ilegítimo 
Michel Temer. Além 
disso, o governo 
quer regulamentar, 
de modo restritivo, 
o direito de greve do 
servidor público.
Como reforça o arti-
go, dentro da lógica 
de conter os gastos 
como se isso esti-
mulasse a econo-
mia, o governo Bol-
sonaro já anunciou 
o fim dos concursos 
públicos e dos re-

“

FIQUEMOS ATENTOS! VAMOS DEFENDER NOSSA CATEGORIA!!

Muito embora as re-
gras que você leitor 
bem informado sócio 
do SINDSERV BA-
RUERI, está prestes a 
ler, ainda não servem 
para todos os servi-
dores, começará com 
os Servidores Fede-
rais, abre-se o ca-
minho para que tais 
mudanças propostas 
atinjam a todos os 
servidores públicos 
brasileiros. Os Ser-
vidores Estaduais e 
consequentemente 
os Servidores Mu-
nicipais também, de 
um jeito ou de outro, 
vão sentir na pele 

seus direitos quei-
marem.
Com a desculpa de 
acabar os privilé-
gios que determi-
nadas categorias de 
servidores públicos 
recebem, Bolsona-
ro vai fazer o chico-
te estalar nas costas 
de todos. Mas todos 
sabemos que pou-
quíssimos servidores 
gozam realmente de 
tais privilégios. Audi-
tores, juízes e fiscais 
federais além de ca-
tegorias do alto es-
calão dos 3 Poderes, 
executivo, legislativo 
e judiciário, infeliz-

mente, possuem sim 
vantagens indignas 
de trabalhadores 
servidores públicos 
de um país com mi-
lhões de desempre-
gados, famintos e 
excluídos socialmen-
te. Mas, cometer a 
covardia de retirar os 
direitos que conquis-
tamos com muita luta 
no decorrer dos anos, 
é inaceitável. Sabe-
mos que nós servido-
res públicos somos a 
categoria que conse-
gue garantir o acesso 
dos serviços públi-
cos à nossa popula-
ção. Deveríamos isto 

sim, conquistar mais 
avanços e melhores 
salários, mas não é o 
que vai acontecer co-
nosco. Quais as van-
tagens que as me-
rendeiras têm? Quais 
os privilégios que as 
enfermeiras, guar-
das de patrimônio, 
inspetores de alunos 
recebem, por exem-
plo? Qual os salários 
irreais os professores 
recebem? Quais são 
as vantagens que os 
policiais, guardas ci-
vis e agentes de trân-
sito gozam para ser-
virem de motivos que 
justificam tal Lei?

ajustes salariais, 
propôs dura refor-
ma da Previdência, 
que retira direito de 
segurados, aposen-
tados e pensionis-
tas, e também edi-
tou a MP 890/2019, 
que autoriza o Poder 
Executivo a instituir 
serviço social autô-
nomo denominado 
Agência para o De-
senvolvimento da 
Atenção Primária à 
Saúde (Adaps), que 
será responsável 
pela execução do 
Programa Médicos 
pelo Brasil. Confira a 
íntegra do artigo de 
Antônio Augusto De 
Queiroz  : Servidores 
públicos serão a bola 
da vez de Bolsonaro: 
Tendo como pano de 
fundo a crise eco-
nômica e financeira 
do Estado brasileiro 
e também invocan-
do a necessidade de 
racionalização da 
força de trabalho do 
Executivo federal, o 
governo Bolsonaro 
pretende promover 
ampla reforma admi-
nistrativa, com me-
didas voltadas para 
a descentralização, 

a redução do gasto 
governamental e a 
revisão do tamanho 
e do papel do Estado.
O novo desempenho 
ou a reestruturação 
da administração 
pública, que incluiria 
medidas constitu-
cionais e infracons-
titucionais, algumas 
das quais já em tra-
mitação no Congres-
so Nacional, deve 
focar na automação 
e digitalização dos 
serviços públicos e 
na redução de custos 
com estrutura e pes-
soal. O trabalho está 
sendo formulado e 
coordenado pela Se-
cretaria Especial de 
Desburocratização, 
Gestão e Governo 
Digital, do Ministé-
rio da Economia, que 
tem sob sua subor-
dinação a Secretaria 
de Gestão e Desem-
penho de Pessoal.
A ideia geral, dentro 
da lógica do ajuste 
fiscal, consistiria:
1)  no enxugamento 
máximo das estru-
turas e do gasto com 
servidores, com ex-
tinção de órgãos, 
entidades, carreiras 

e cargos;
2) na redução do 
quadro de pessoal, 
evitando a contrata-
ção via cargo públi-
co efetivo;
3) na redução de 
jornada com redu-
ção de salário;
4) na instituição de 
um carreirão hori-
zontal e transversal, 
com mobilidade ple-
na dos servidores;
5) na adoção de cri-
térios de avaliação 
para efeito de dis-
pensa por insufici-
ência de desempe-
nho;
6) na ampliação da 
contratação tempo-
rária; e
7) na autorização 
para a União criar 
fundações priva-
das, organizações 
sociais e serviço 
social autônomo 
- cujos emprega-
dos são contrata-
dos pela CLT –para, 
mediante delegação 
legislativa, contrato 
de gestão ou mes-
mo convênio, prestar 
serviço ao Estado, 
especialmente nas 
áreas de Seguridade 
(Saúde, Previdência 
e Assistência Social), 
Educação, Cultura 

e Desporto, Ciência 
e Tecnologia, Meio 
Ambiente, Turismo e 
Comunicação Social, 
entre outros. Além da 
redução das estru-
turas e de pessoal, 
bem como da adoção 
dessas novas moda-
lidades de contrata-
ção, algo que iria ab-
sorver as atividades 
dos órgãos, das en-
tidades e de carreiras 
extintos, o governo 
também pretende:
1) intensificar a 
descentralização, 
mediante a trans-
ferência de atribui-
ções e responsabili-
dades para estados 
e municípios;
2) criar programas 
de automação e di-
gitalização de servi-
ços, especialmente 
no campo da segu-
ridade social;
3) terceirizar vá-
rios outros serviços 
públicos, inclusive 
na atividade-fim, 
como previsto na Lei 
13.429/2017; e
4) regulamentar, 
de modo restritivo o 
direito de greve do 
servidor público.
Esse novo desenho, 
na verdade, já vinha 
sendo implemen-
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ACOMPANHE MAIS MALVADEZAS 
QUE O GOVERNO FEDERAL RESERVA 
AOS TRABALHADORES BRASILEIROS.
A Medida Provisória 
(MP) 905 altera mais 
de 86 itens da Con-
solidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e 
tem como ponto cen-
tral a criação de uma 
nova modalidade de 
contratação: a car-
teira verde e amarela. 
Além dela, a propos-
ta do governo de Jair 
Bolsonaro modifica 
ainda diversas outras 
normas que dizem 
respeito à regulação 
do direito do traba-
lho. Realizada pelo 
Senado, uma con-
sulta pública digi-
tal, e não vinculante, 

apontava no momen-
to da edição dessa 
matéria, mais de 52 
mil (96,6%) votos 
contrários à propos-
ta, e menos de dois 
mil (3,4%) a favor. 
Abaixo, o Brasil de 
Fato lista as princi-
pais mudanças pro-
postas pela MP 905.
Carteira verde e ama-
rela. A fórmula servirá 
para a contratação 
de jovens de 18 a 29 
anos em postos que 
recebam até um salá-
rio mínimo e meio, ou 
R$ 1.497, pelo prazo 
de dois anos. Empre-
gadores não pagarão 

tado, ainda que de 
forma tímida, porque 
burlava o princípio 
do Regime Jurídi-
co Único. A temática 
vem sendo aborda-
da desde os gover-
nos Fernando Collor, 
que criou o serviço 
social autônomo As-
sociação das Pio-
neiras Sociais (APS); 
Fernando Henrique, 
que qualificou como 
Organização Social 
a Associação de Co-
municação Educativa 
Roquette Pinto, pas-
sando pelos gover-
nos Lula, que criou, 
como serviço social 
autônomo, a Agência 
de Promoção de Ex-
portações (Apex); e a 
Associação Brasileira 
de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI); e 
Dilma, que enviou ao 
Congresso o Projeto 
de Lei Complementar 
(PLP) 92/2007 au-
torizando a criação 
de  fundações esta-
tais de direito públi-
co ou privado para 
o exercício de ativi-
dades não-exclusi-
vas de Estado, criou 
novas organizações 
sociais, entre elas a 
Embraii, criou o ser-
viço social autônomo 
Agência Nacional de 

Assistência Técni-
ca e Extensão Rural 
(Anater) e enviou ao 
Congresso propos-
ta de criação de ou-
tros dois (Agência 
de Desenvolvimen-
to do Matopiba e do 
Instituto Nacional de 
Saúde Indígena), até 
chegar ao governo 
Michel Temer, que 
retomou com força 
as privatizações por 
meio do Programa 
de Parcerias e In-
vestimentos, propôs 
a criação da Agência 
Brasileira de Museus 
e apoiava o Projeto 
de Lei 10.720/2018, 
do senador José 
Serra (PSDB-SP), 
atualmente em tra-
mitação na Câmara 
dos Deputados, que 
escancara a qualifi-
cação de entidades 
como organizações 
sociais, habilitadas 
a prestar serviço ao 
Estado em diversas 
áreas. Entretanto, no 
governo Bolsonaro, 
o que era exceção, 
tende a virar regra. 
Além da elaboração 
de emenda à Cons-
tituição, de medida 
provisória, de proje-
to de lei e decretos 
do Poder Executivo, 
o plano governa-

mental é aproveitar 
alguns projetos em 
tramitação no Con-
gresso para acelerar 
a implementação da 
reforma administra-
tiva. Entre estes, o 
governo deve apoiar 
a aprovação dos pro-
jetos de Lei Comple-
mentar n. 248/1998, 
em fase final de tra-
mitação na Câmara, 
e o PLP n.116/2017, 
da senadora Maria 
do Carmo (DEM-
-SE), em regime de 
urgência no Senado, 
que tratam da quebra 
da estabilidade no 
serviço público; do 
PLP n. 92/2007, do 
governo Dilma, que 
autoriza a criação de 
fundações estatais; 
o PL 10.720/2018, do 
senador José Serra 
(PSDB-SP), que pre-
vê novas formas de 
contrato de gestão, 
por intermédio de or-
ganizações sociais; e 
do PLP n. 268/2016, 
do ex-senador Valdir 
Raupp (MDB-RO), 
que reduz a partici-
pação dos segurados 
e assistidos na go-
vernança dos fundos 
de pensão. Dentro 
dessa nova lógica, o 
governo Bolsonaro 
já anunciou o fim dos 

concursos públicos 
e dos reajustes sa-
lariais, propôs dura 
reforma da Previdên-
cia, que retira direito 
de segurados, apo-
sentados e pensio-
nistas, e também edi-
tou a MP 890/2019, 
que autoriza o Poder 
Executivo a instituir 
serviço social autô-
nomo denominado 
Agência para o De-
senvolvimento da 
Atenção Primária à 
Saúde (Adaps), que 
será responsável 
pela execução do 
Programa Médicos 
pelo Brasil. O pro-
grama Future-se, 
anunciado pelo Mi-
nistério da Educação, 
também será criado 
e administrado por 
meio da constituição 
de serviço social au-
tônomo. No Distri-
to Federal, ainda no 
governo Rollemberg, 
o Hospital de Base 
de Brasília, um dos 
principais da cidade, 
foi transformado em 
2017 em serviço so-
cial autônomo, res-
ponsável pela pres-
tação de assistência 
médica à população 
e de atividades de 
ensino, pesquisa e 
gestão no campo da 

saúde, com o bene-
plácito do Tribunal 
de Justiça do DF, que 
considerou consti-
tucional a medida. 
Trata-se, porém, de 
entidades regidas 
pelo direito privado, 
que não integram a 
administração e não 
se submetem aos 
regramentos gerais 
do Serviço Público, 
com pessoal con-
tratado pela CLT e 
sem a necessidade 
de concurso público, 
mas apenas proces-
so seletivo. A visão 
do governo sobre os 
servidores e o ser-
viço público é a pior 
possível. Os primei-
ros são vistos pelo 
governo como “pa-
rasitas”, que ganham 
muito e trabalham 
pouco, além de se-
rem aliados e esta-
rem a serviço da es-
querda. O segundo é 
associado à inefici-
ência e à corrupção.
Na lógica do atual go-
verno, ressuscitando 
teses caras ao neo-
liberalismo e à “Nova 
Gerência Pública”, 
adotada por FHC em 
1995, e que foram 
implementadas à lar-
ga pelos governos 
tucanos em todo o 

Brasil, adquirir bens e 
serviços no setor pri-
vado é mais eficien-
te e mais barato que 
produzir diretamente 
pelo Estado. Por isso, 
esse preconceito e 
investida sobre os 
serviços públicos. A 
julgar pelas declara-
ções e ações do atual 
governo, a reforma 
administrativa será a 
bola da vez, ou seja, 
o servidor e o serviço 
público serão esco-
lhidos como a variá-
vel do ajuste. Aliás, o 
aumento de alíquotas 
e a progressividade 
da contribuição pre-
videnciária, combi-
nados com a contri-
buição extraordinária 
e o fim dos reajustes, 
já são sinais mais que 
suficientes do perí-
odo de dificuldades 
que se avizinha para 
o funcionalismo pú-
blico. É a tempes-
tade perfeita pela 
combinação da crise 
fiscal, do congela-
mento de gasto pú-
blico determinado 
pela EC 95/2016 e do 
preconceito gover-
namental para com o 
serviço e o servidor 
público.
Fonte:
CUT.ORG.BR
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alíquotas do Sistema 
S, do salário-educa-
ção e da contribuição 
patronal de 20% para 
a Previdência Social. 
A alíquota do FGTS 
passa de 8% para 2%. 
Em caso de demis-
são sem justa causa, 
a multa sobre o Fun-
do baixa de 40% para 
20%. Estimativas 
apontam que a folha 
de pagamento terá 
uma redução de 34% 
nos impostos a ela 
vinculados. De outro 
lado, em casos de 
demissão sem justa 
causa, a perspecti-
va é que o trabalha-
dor receba até 80% 
menos de verbas. 
Empregadores tam-
bém estarão isentos 
da parcela patronal 
para a Previdência. 
Para compensar, o 
governo deverá co-
brar contribuições de 
quem recebe segu-
ro-desemprego.
Seguro acidente pri-
vatizado. A MP abre 
a possibilidade de 
contratação de se-
guro privado para 
acidentes pessoais, a 
partir de acordo indi-
vidual entre empre-
gado e empregador. 
A CLT prevê apenas 
seguro para aciden-
tes de trabalho de 
forma obrigatória. 
Além do estímulo às 
seguradoras, há uma 
contrapartida: caso 
a opção seja adora-
da, o adicional por 
periculosidade cai 
dos 30% – da CLT – 
para 5%, tendo como 
novo critério que a 
exposição ao perigo 
esteja presente em 
pelo menos 50% da 
jornada.  Domingos 
e feriados. A MP 905, 
na prática, elimina a 
vedação de traba-
lho aos domingos, 
permitindo o não 
pagamento da hora 
dobrada, desde que 
haja a compensação, 
ou seja, folga, em 
outro dia. O repouso 
semanal remunerado 
deverá coincidir com 

o domingo no mínimo 
uma vez no período 
máximo de quatro 
semanas para os se-
tores de comércio e 
serviços e, no míni-
mo, uma vez no pe-
ríodo máximo de sete 
semanas para o setor 
industrial.
Bancos
Bancários, exceto 
operadores de caixa, 
perdem a jornada de 
seis horas. As demais 
funções só recebem 
horas extras a partir 
da oitava hora de jor-
nada. 
Alimentação
O pagamento ao tra-
balhador a título de 
fornecimento de ali-
mentação explicita-
mente deixa de ter 
caráter salarial, não 
incidindo sobre os 
valores, portanto, 
impostos trabalhis-
tas. 
Terceira instância
Na esfera adminis-
trativa – diferente 
da judicial – infra-
ções relacionadas ao 
mundo do trabalho 
ganham uma “ter-
ceira instância”, um 
conselho vinculado à 
Secretaria de Traba-
lho da Secretaria Es-
pecial de Previdência 
e Trabalho do Minis-
tério da Economia.
O modelo é similar 
ao da Receita Fede-
ral, que conta com o  
Carf, e que já sofreu 
críticas pela politi-
zação de suas deci-
sões.
Multas trabalhistas
A MP fixa um critério 
para a atualização de 
dívidas. Fixa o Índice 
Nacional de Preços 
ao Consumidor Am-
plo Especial (IPCA-
-E) como critério de 
atualização dos cré-
ditos decorrentes de 
condenação judicial 
e estipula a como cri-
tério de correção da 
dívida não paga pelo 
executado os juros 
da caderneta de pou-
pança.
A Lei 8.177 de 91 
prevê que os débi-

ATENÇÃO SERVIDORES !! AUMENTO DE SALÁRIO PARA O ANO DE 2020.
ATÉ O FIM DES-
TA EDIÇÃO, não foi 
possível a confirma-
ção dos índices do 
reajuste salarial para 
começarem a valer 
a partir de Janeiro 
2020.
O Prefeito Municipal, 
Rubens Furlan, vem 
cumprindo com a sua 
palavra em reajustar 
nossos vencimentos 
todos os anos de seu 
atual mandato.
Nos dois primeiros 
anos deste manda-
to, tivemos aumentos 
salariais e os pro-
fessores municipais 
também tiveram au-
mentos nos valores 
das suas horas-au-
las. Os índices em 
2017 e 2018 foram de 
5% de aumento sala-
rial respectivamente, 
mais 3,5% nas ho-
ras-aulas. Um pou-

co acima da inflação 
neste período. 
Estamos querendo 
confirmar estes índi-
ces também, agora 
em 2019.
Sabemos que es-
tamos defasados 
historicamente em 
relação as perdas 
salariais. Então, se 
fazem necessários 
estes reajustes que 
temos direito.
Reconhecemos que 
a situação dos traba-
lhadores brasileiros 
não está fácil, não. 
Principalmente no 
setor público, onde 
vemos servidores 
sem reajustes, sem 
planos de carreiras, 
sem as mínimas con-
dições de trabalho 
e sem a perspecti-
vas de avançar nes-
tas questões.  Es-
tados e municípios 

estão quebrando ou 
já quebraram, cau-
sando atrasos nos 
pagamentos, perdas 
dos direitos e nada 
de aumento salarial 
há muitos anos, infe-
lizmente a realidade 
é esta.
É nossa obrigação 
enquanto Sindicato, 
organizar nossa pau-
ta e reivindicar as re-
ais necessidades dos 
servidores. É isso que 
estamos fazendo to-
dos os dias.
A Administração Mu-
nicipal, principal-
mente a Secretaria 
de Administração, na 
pessoa da Professo-
ra Cilene Bittencourt, 
estão sim procurando 
nos ouvir e atender 
nossas necessida-
des, o que se repetir 
os mesmos índices, 
teremos 15% de rea-

justes mais 10,5% na 
hora-aula, nestes 3 
anos de mandato.
Coisa incomum tan-
to no setor público 
quanto no setor pri-
vado.
Entretanto, não po-
deremos dar como 
definitivo, pois a Lei 
ainda não foi votada 
pela Câmara Muni-
cipal e portanto, não 
podemos confirmar 
mesmo os índices. 
Mas, teremos au-
mento, sim! Acom-
panhem as próximas 
edições da Folha do 
Servidor, ligue ou 
compareça no seu 
sindicato para sem-
pre estar atualizado 
e sintonizado com a 
sua categoria!
SERVIDOR MUNI-
CIPAL. FILIE-SE AO 
SINDSERV BARUERI. 
A CAUSA É NOSSA!!

tos trabalhistas não 
cumpridos nas con-
dições homologadas 
serão acrescidos de 
juros de 1% ao mês. 
A estimativa é que a 
MP 905, assim, re-
duza em 50% a taxa 
atualmente aplicada 
para atualizar dívidas 
trabalhistas. 
Profissões
Corretor de segu-
ros, radialista, pu-
blicitário, sociólogo, 
químico e artista são 
profissões que tem 
sua regulamentação 
eliminada pela MP. 

SERVIDORES!

FIQUEM ATENTOS 
POIS O ANO DE 
2020 SERÁ MAIS 
UM ANO DE  MUITA 
LUTA . FILIE-SE AO 
SINDSERV!
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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
NOVEMBRO DE 2019 - WWW.SINDSERVBARUERI.COM.BR | pg 07

PREPARO
45 MIN

RENDIMENTO
16 PORÇÕES
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