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Sócias e sócios do SindServ

Eduardo Assarito
Presidente SindServ

SERVIDORAS E SER-
VIDORES MUNICI-
PAIS. Eis mais uma 
edição da nossa FO-
LHA DO SERVIDOR. 
Infelizmente não 
trazemos boas notí-
cias porque teremos 
um aumento na alí-
quota da nossa Pre-
vidência. Perdere-
mos cerca de 3% no 
poder de compra do 
nosso salário graças 
as Reformas Políti-
cas propostas pelos 
governos Pós-Golpe 
Temer e Bolsonaro.
Acompanhe a nossa 
matéria e aproveite 
para ver as últimas 
ações do sindicato e 
as ofertas dos nos-

sos parceiros a fim 
de facilitar a vida dos 
sócios do SindServ.
Estamos preparan-
do para os próximos 
meses uma ação 
social aqui dentro 
da nossa sede onde 
teremos a disponi-
bilidade de serviços 
exclusivos e ade-
quados para o mo-
mento de pandemia.
Acompanhe nossas 
ações e comente 
com seus colegas de 
trabalho, o sindicato 
é mais forte e preciso 
graças ao empenho e 
dedicação dos nos-
sos sócios.
Boa leitura !

As pessoas em geral 
tem a preocupação 
de garantir por meio 
de seguro o seu ve-
ículo, a sua casa e 
seus bens, mas es-
quecem da garan-
tia aos seus ente 
queridos. Seguro de 
vida garante a inde-
nização nos eventos 
por causa natural ou 
acidental, podendo 
resultar na invalides 
parcial ou total, e 
até mesmo no fale-
cimento da pessoa. 
Por exemplo quanto 
contratamos o se-
guro de automóvel 
queremos nos res-

guardar de um roubo 
ou furto e de outros 
perigos que pas-
samos no dia a dia. 
Da mesma maneira 
precisamos ter a ne-
cessidade de garan-
tirmos a proteção da 
nossa vida e o ampa-
ro às nossas famílias 
para o caso de vir-
mos a sofrer algum 
acidente ou doença.
Quando o esteio da 
família vem a so-
frer uma invalides 
ou a falecer, além 
do trauma de per-
der um ente querido, 
momentaneamen-
te a família pode ser 

afetada por proble-
mas financeiros, e o 
seguro de vida pode 
dar um fôlego até 
que seus membros 
possam se reestru-
turar novamente. 
Visando esta prote-
ção o SindServ tem 
uma parceria com a 
Tokio Marine Segu-
radora e a Tonette 
Corretora de Segu-
ros em oferecer a 
seus associados um 
plano de seguro de 
vida com coberturas 
especiais de Morte 
Natural e Acidental, 
invalides por aci-
dente, invalides por 

Doença, cobertu-
ra em caso de morte 
do cônjuge e filhos, 
com cobertura em 
caso de falecimen-
to por Covid-19 e 
suas consequências, 
além do mais con-
corre semanalmente 
a um sorteio de R$ 
10.000,00. Nos últi-
mos anos várias fa-
mílias de associados 
tiveram o amparo da 
indenização de mor-
te tanto natural como 
acidental. Também 
tivemos associa-
da que foi sorteada.
Saiba mais:11 4163-
4050.

Vantagens do seguro
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RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS?
Atualmente, a nos-
sa maior preocu-
pação é o retorno 
presencial as aulas. 
Professores, inspe-
tores, merendeiras, 
Guardas de Patri-
mônio, pessoal das 
secretarias das es-
colas, limpeza, di-
retores, coordena-
dores, orientadores 
e supervisores, além 
dos alunos, família 
e toda a comunida-
de, todos estes seg-
mentos e todas estas 
pessoas travaram um 
debate muito intenso 
sobre o retorno das 
aulas presenciais.
 Este debate esten-

Cautela em um momento delicado  que estamos vivendo.

de-se também e 
quase juntamente 
com outra catego-
ria de profissionais 
muito ativa no sindi-
cato que são os pro-
fissionais da saúde. 
Porque são eles que 
receberão para seus 
cuidados técnicos os 
futuros novos casos 
de contágio provo-
cado pelo retorno 
presencial às esco-
las. O Sindicato re-
cebeu representan-
tes destas categorias 
em horários em am-
bientes controlados 
para que este debate 
tivesse andamento.
Juntos definimos 

“Resolução SEDUC 
61, de 31 de agosto 
de 2020, da lavra da 
Secretaria de Edu-
cação do Governo do 
Estado de São Pau-
lo, editando normas 
complementares so-
bre a retomada das 
aulas e atividades 
presenciais nas ins-
tituições de educa-
ção básica no con-
texto da pandemia 
de COVID-19 e nos 
termos do Artigo 6º, 
do Decreto 65.061, 
de 13 de julho de 
2020. Considerando 
que a referida Reso-
lução trata, especifi-
camente, da matéria 
que seria discutida 
pelo Comitê Inter-
setorial de que tra-
ta o Parecer CME 
15/2020, aprova-
do em 10/08/2020, 
que seria nomeado 
pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal 
para, dentre outras 
coisas, tratando da 
retomada das aulas 
presenciais no Sis-
tema Municipal de 
Ensino de Barueri.”  
Este é um trecho do 

SINDSERV FARIA PARTE DO COMITÊ
 INTERSETORIAL DE DISCUSSÃO SOBRE

O RETORNO PRESENCIAL!
documento em que 
a Administração Mu-
nicipal SUSPENDEU 
A CRIAÇÃO DO CO-
MITÊ BEM COMO A 
NOMEAÇÃO DOS 
SEUS REPRESEN-
TANTES. Nós, re-
presentando os Ser-
vidores Municipais, 
fizemos estudos so-
bre os riscos do au-
mento do contágio 
num público que até 
agora, não é desta-
que na evolução dos 
números estatísticos 
sobre  COVID-19. 
Pesquisamos tam-
bém todas as pos-
síveis medidas de 
segurança no res-
guardo da nossa 
saúde bem como dos 
nossos estudantes.
Buscamos ouvir es-
pecialistas, médi-
cos, cientistas, es-
tudamos protocolos 
de segurança e fize-
mos todo um ques-
tionamento e uma 
série de propostas 
conscientes e levan-
do em conta a nossa 
realidade no chão 
das escolas. Pois 
bem, o SINDSERV 

se encontra prepa-
rado para o debate a 
fim de defender aos 
trabalhadores . Mas 
como vimos, com a 
suspensão destes 
encontros, inferi-
mos que não haveria 
retorno presencial 
neste ano de 2020., 
o que foi confirmado 
pela imprensa da ci-
dade, inclusive.
Honestamente esta 
decisão do Prefei-
to trouxe um grande 
alívio à categoria, 
pois havia uma dú-
vida se o Prefeito 
fosse resistir ou não 
as pressões dos se-
tores que exigem a 
imediata reabertura 
das escolas e iní-
cio das aulas. TEN-
DO EM VISTA QUE 
A DECISÃO SERIA 
DOS PREFEITOS 
MUNICIPAIS. Hoje 
fica muito claro que a 
decisão foi acertada 
e não só o Sindicato 
e a categoria, mas 
a maioria da popu-
lação da cidade se 
sentiu aliviada com 
a medida do Prefeito 
Furlan.

onde estariam os 
pontos mais pe-
rigosos de possí-
veis contaminação 
destas pessoas, na 
eventualidade do re-
torno. 
Cada categoria de 
profissional e cada 
segmento envolvi-
do possuem carac-
terísticas diferentes 
e que precisariam 
ser adequadas para 
cada demanda. 
Por exemplo: EPI´s 
(Equipamento de 
Proteção Individual) 
para cada profissio-
nal respectivamente. 
Quem arcaria com os 
custos? 

MAS... E QUANDO CHEGAR A 
HORA DO RETORNO, AFINAL?

Eis a questão, pois 
estamos esperando 
uma vacina quase 
que milagrosa, que 
teria que vir logo, 
atingir este público 
envolvido (profis-
sionais da educação, 
alunos, comunidade, 
etc), antes do res-
tante da população. 
Pois caso contrário, 
o problema só foi 
adiado. E QUANDO 
CHEGARÁ TAL VA-
CINA? VAMOS TO-
MAR AS MESMAS 
MEDIDAS QUE TO-
MARÍAMOS SEM 
ELA? Tudo é muito 
incerto. Mas afirma-
mos aos Servidores 

Municipais, que o 
sindicato está sem-
pre atento e prepa-
rado para o debate.
Defendemos que o 
retorno das aulas 
presenciais no pró-
ximo ano, sigam as 
normas sanitárias, 
com EPI’S forneci-
dos adequadamente 
pela Administração 
Municipal, que haja 
um debate ampliado 
com todos os seto-
res envolvidos e que 
tenhamos sabedoria 
suficiente para ven-
cer este novo desa-
fio enfrentado pela 
humanidade.
A FOLHA DO SERVI-

DOR, é o nosso canal 
de comunicação! 
Fazemos um grande 
esforço em produ-
zir e entregar nossa 
Folha para que os 
sócios saibam que 
estamos atentos, 
apesar das dificul-
dades, e que sem-
pre vamos procurar 
um melhor relacio-
namento para com o 
sócio e para a cate-
goria em geral.
NOS AJUDE A ME-
LHORAR NOSSO 
SERVIÇO! FILIE-
-SE AO SINDSERV 
PORQUE A CAUSA É 
NOSSA!
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COMUNICADO AOS SÓCIOS: ATENDIMENTO DENTISTA!
Informamos aos SÓCIOS E SEUS DEPENDENTES, que o nosso

 atendimento odontológico ESTÁ SENDO FEITO SIM!
Entretanto, como 
não poderia ser di-
ferente, estes aten-
dimentos não são 
praticados como vi-
nha sendo feito an-
tes da pandemia da 
COVI-19. A i n d a 
enfrentamos as difi-
culdades que o afas-
tamento social exige.

Os consultórios são 
mais segmentados e 
a higienização é fei-
ta após cada aten-
dimento. A sala de 
espera está mais 
restrita e os acessos 
mais controlados e 
exige-se máscaras 
e o uso de álcool em 
gel.

OS ATENDIMENTOS SÃO FEITOS POR 
HORA MARCADA E OS CASOS DE URGÊN-
CIA DEVEM SER COMUNICADOS ANTES 
DE QUE O PACIENTE VENHA AOS CON-
SULTÓRIOS.
Isto, obviamente são 
exigências necessá-
rias para evitar o má-
ximo o possível caso 

de contaminação e 
que o paciente não 
perca viagem.

INFORMAMOS QUE O NOSSO CONVÊNIO 
POSSUI VÁRIOS E EXCELENTES CON-
SULTÓRIOS DENTÁRIOS CREDENCIADOS 
PELA ARM ODONTOLOGIA, EMPRESA 
RESPONSÁVEL PELO NOSSO CONVÊNIO.
Basta o sócio e/
ou seu dependente 
acessar https://ar-
modonto.com.br/ , e 
clicar em: Encontre 
seu Dentista. Você 
vai acessar um ótimo 
consultório creden-
ciado próximo ao en-

dereço que indicar. 
Depois é só agendar 
a consulta.
Mas de qualquer 
maneira, qualquer 
dúvida, ligue para 
seu sindicato para 
se informar melhor: 
4163-4050. 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
NA QUARENTENA

O nosso sócio tem 
acesso garantido ao 
atendimento psico-
lógico feito pela Dra. 
Edna. Basta o sócio 
ligar para o sindicato 
e passar seus dados 
em nosso atendi-
mento. Seu contato 
será encaminhado 

para a psicóloga e ela 
irá agendar um aten-
dimento online com o 
melhor horário pos-
sível. Estamos fa-
zendo de tudo para 
manter nossos servi-
ços ativos. Com cui-
dado e responsabili-
dade.

ATENDIMENTO JURÍDICO 
NO SINDICATO

Obviamente, com 
muito cuidado e ho-
rário marcado, as 
nossas advogadas, 
Dra. Rose e a Dra. 
Andréia Dourado, 
mantém seus plan-
tões diários em nos-
sa sede.

Somos um dos pou-
cos sindicatos de 
trabalhadores de 
toda a nossa região 
que manteve todos 
os serviços ativos 
depois do pico de 
contágios.

FUTURO
É claro que nada 
mudou. Os proble-
mas causados pela 
pandemia estão lon-
ge de serem resol-
vidos. Não levando 
em consideração os 
problemas sociais 
e econômicos cau-
sados pela pande-
mia. Como podem 
ver nem tocamos no 
assunto. Seria uma 
edição da Folha do 
Servidor toda abor-
dando este tema so-
cial contemporâneo.
Por isso destaca-se 
a importância dos 

SINDICATOS na vida 
dos trabalhadores. 
Pois quando a coisa 
fica feia e a realidade 
social das políticas 
públicas desastro-
sas que vimos en-
frentando nos últi-
mos anos, batem em 
nossa cara, são os 
sindicatos que saem 
à frente na luta de 
garantia dos direi-
tos e não perdermos 
mais o que historica-
mente já perdemos.
Basta ver a realidade 
dos brasileiros atu-
almente. Aumento 

da fome, pobreza do 
povo e aumento das 
diferenças sociais.
Queimadas, racismo 
estrutural, cultura de 
armas contra a vida, 
perseguição às mi-
norias, ameaças às 
instituições da de-
mocracia brasileira 
e até a “terra plana”, 
são questões que 
vieram atrasar o nos-
so desenvolvimen-
to social e evolução 
moral.Cabe a nós, a 
vanguarda resistente 
contra o obscuran-
tismo e negativismo, 

lutarmos contra as 
trevas erguidas pelo 
bolsonarismo. Cabe 
a nós acendermos as 
lanternas e iluminar 
as mentes pensan-
tes e criativas. Senão 
estaremos fadados 
a uma escravidão 
servil permanente 
que favorece apenas 
aquele setor eliti-
zado e cruel tão co-
nhecidos por quem 
trabalha e produz as 
riquezas tão distan-
tes do povo. Sejamos 
a chama que ilumina 
a escuridão!

JAMAIS 
DESISTIREMOS
DA NOSSA
VERDADEIRA 
LUTA!
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SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO DIA 22/09/2020

contribuição previdênciaria sofre
alteração-ipresb.

Entenda o que vai mudar a partir de JANEIRO 2021.
O leitor assíduo da 
FOLHA DO SERVI-
DOR, já conhece a 
luta que os sindica-
tos e os setores mais 
avançados da so-
ciedade vem travan-
do nos últimos anos 
contra a destruição 
dos nossos direitos e 
conquistas históricas 
tão importantes na 
vida de quem traba-
lha. E quem trabalha 

como nós trabalha-
mos sabe o quanto 
dói em nossa pele 
quando tomamos 
um prejuízo ou um 
direito conquistado 
nos é arrancado. As 
Reformas anuncia-
das desde o Gover-
no golpista do Temer 
em 2016, só nos pre-
judicaram. Depois a 
coisa piorou muito 
com o desgoverno 

do Bolsonaro, onde 
estas reformas con-
tinuam sendo feitas.
Estas reformas: Tra-
balhista e Previden-
ciária, principalmen-
te, nenhuma, serviu a 
favor do trabalhador. 
O que vivemos hoje é 
reflexo do passado 
recente. 
O SERVIDOR 
ACOMPANHOU QUE 
O SINDSERV REA-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 006/2020 QUE ALTERA AS 
ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGU-
RADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS 
AO IPRESB.
Os cálculos agora 
passarão a ser feitos 
de forma progres-
siva, de acordo com 
o salário de contri-
buição utilizando a 

tabela que vem logo 
a seguir. Atente-se 
para o Artigo 2º . Ex-
plica que o rol dos 
benefícios pagos 
pelo IPRESB, serão 

QUEM DEU ESTE AUMENTO
 NA CONTRIBUIÇÃO?

A 9ª Emenda da 
Constituição Bra-
sileira, não permite 
que os Estados e Mu-
nicípios mesmo que 
possam e queiram 
aplicar uma alíquota 
menor, o façam. Na 
verdade, não foi uma 
decisão da Prefei-
tura Municipal. Nem 
tampouco da Câma-
ra Municipal.  Esta 9ª 
Emenda não permite 

uma alíquota menor 
do que a aplicada 
pelos Servidores da 
União.
Atualmente, a nossa 
contribuição mensal 
é fixa em 11%, inde-
pendentemente do 
salário que o servidor 

VEJA ABAIXO O QUADRO DO CÁLCULO 
PROGRESSIVO QUE PASSARÁ A COBRAR 
AS SEGUINTES ALIQUOTAS:

ATÉ 01 SALÁRIO MÍNIMO ----------- 7,5%
ACIMA DE 1 MÍNIMO ATÉ R$ 2.000.00: 9,0%
DE R$ 2.000,01 ATÉ R$ 3.000,00: 12,0%(+1%)
ACIMA DE R$ 3,000.00 -------14,0%(+3%)
(Até o limite do salário de contribuição)

A Prefeitura Muni-
cipal terá até o dia 
30 de setembro de 
2020 para compro-
var junto à Secreta-
ria Especial de Pre-
vidência e Trabalho 
– órgão do Governo 
Federal – a adoção 
das medidas pro-
postas neste Projeto 
de Lei. Servidor, sa-
bemos que a maio-
ria de nós trabalha-
dores da Prefeitura 
teremos uma perda 
de 3% no poder de 
compra e é agravada 
pela recessão que 
a pandemia trouxe. 
Isto será mais uma 
perda que sentire-
mos, causada pela 
política feita por 
quem o povo elegeu 
nas últimas eleições.
Está na hora da 
classe trabalhadora 
aprender que o nos-
so voto é uma coisa 
séria. Está na hora 

da classe trabalha-
dora aprender a votar 
em quem se preocu-
pa com os trabalha-
dores. Não adianta 
o trabalhador votar 
nos representantes 
dos patrões. Isto é o 
que sobra pra gen-
te. Perdas e prejuí-
zos. Aprenda a lição 
e use seu voto de 
maneira certa: vote 
em quem represen-
ta a nossa causa. Na 
eleição deste ano 
e em todas as pró-
ximas, trabalhador 
vota em trabalhador. 
POR CONQUISTAS 
E AVANÇO PARA OS 
TRABALHADORES, 
T R A B A L H A D O R 
VOTA EM TRABA-
LHADOR! ESCOLHA 
OS LEGÍTIMOS!  
NÃO ACREDITE EM 
MITOS!  SEJAMOS A 
LUZ NA ESCURIDÃO 
QUE NOS ENCON-
TRAMOS HOJE!

LIZOU PASSEATAS, 
PROTESTOS E DI-
VULGOU TUDO O 
QUE ACONTECIA 
PARA TODOS TO-
MAREM CONHE-
CIMENTO E  AJU-
DAREM NA LUTA 
CONTRA AS REFOR-
MAS.

recebe. O Sindicato 
apurou que no últi-
mo estudo atuarial, 
o IPRESB está sau-
dável por enquanto, 
pois não possui ne-
nhum deficit. O que 
também é muito bom 
para nós servidores.apenas a aposen-

tadoria e a pensão 
por morte. Esta Lei 
Complementar en-
trará em vigor só em 
Janeiro/2021.
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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

ÓTICAS

Seja  nosso
Parceiro!

Ligue

11-4163-4050
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