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SAIBA PORQUE ISTO É IMPORTANTE PARA OS SERVIDORES, PARA A SOCIEDADE E PARA A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  PG.03

28 de outubro
Dia do Servidor Público

SindServ presente e atuante em várias 
ações dentro do município

CACS FUNDEB - Conselho entrega o novo Regimento Interno para disponibilidade de todos.

Reunião 22/04 Comissão Fundeb com Secretário de Finanças Sr Gustavo César

Reunião da Comissão de Discussão
 dos Recursos das Avaliações 

dos Planos de Carreira dos
 Servidores Municipais.

Reunião online mensal do CMDPD R e u n i ã o  M e n s a l  d o  C o n s e l h o 
Administrativo do IPRESB
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Sócias e sócios do SindServ

Sócias e sócios da 
Família SindServ.
Bem vindos a nossa 
nova edição da FO-
LHA DO SERVIDOR!
Nela poderemos ver 
que as ações do seu 
sindicato não se li-
mitam apenas  nos 
atendimentos em 
nossa sede e nem 
nas visitas que faze-
mos nas repartições 
públicas da cidade.
O sindicato vai além 
dos encaminhamen-
tos das pautas, de-
mandas e proces-
sos (administrativos 
ou jurídicos). E este 
nosso jornal sociali-
za tudo para todos.
O SindServ tem im-
portante atuação em 
várias frentes de tra-
balho pertinentes a 
nós Servidores nos 
mais importantes 
Conselhos Munici-
pais que fiscalizam 
as ações da Prefei-
tura Municipal em 
relação aos serviços 
que ela presta ao ci-
dadão de Barueri e 

também, não menos 
importante, no que 
isso interfere nas re-
lações de trabalho e 
respeito as Leis re-
ferentes aos Servi-
dores Públicos.
É importante que 
toda a sociedade 
saiba que os sin-
dicatos em geral, 
são atores sociais 
importantes para a 
democracia e para o 
bem estar da popu-
lação.
É função da diretoria 
do sindicato repre-
sentar seus sócios 
e sua categoria com 
seriedade e respei-
to às Leis. É isso que 
garante o progres-
so da cidade e serve 
até para nortear se 
as ações da Admi-
nistração Municipal 
condizem com as 
nossas reais neces-
sidades nas condi-
ções de trabalho e 
principalmente na 
evolução salarial e 
das nossas carrei-
ras.

Lembrando que tudo 
que é socializado 
para a categoria são 
demandas das ações 
dos diretores do sin-
dicato e dos encami-
nhamentos que a ca-
tegoria compartilha 
com o sindicato.
Para encerrar, temos 
uma boa novidade, o 
site do sindicato foi 
reformulado e está 
quase pronto. Agora 
muito mais completo 
e engajado.
Boa leitura!
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SINDICATO INFORMA AÇÕES NOS CONSELHOS
 MUNICIPAIS DO MUNICIPIO

PLANO DE CARREIRA IMPORTANTE

SAIBA PORQUE ISTO É IMPORTANTE PARA OS SERVIDORES, 
PARA A SOCIEDADE E PARA A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

O Sindicato atua na 
interlocução en-
tre os trabalhado-
res representados e 
o Gestor. Em nosso 
caso, a Adminis-
tração Municipal na 
figura do Prefeito. 
Obviamente o sin-
dicato representa a 
todos os Funcioná-
rios Públicos Muni-

Aqui em Barueri te-
mos um PC - Plano 
de Carreira que está 
sempre em proces-
so de construção. O 
plano de carreira é 
um conjunto de obje-
tivos, metas e ações 
que ajudam um pro-
fissional a se desta-
car em longo prazo. 
Ele serve como um 
direcionamento para 
o crescimento na 
profissão, permitin-
do que o indivíduo 

alcance um cresci-
mento mais estável 
dentro do ambien-
te de trabalho. To-
das as Categorias 
de Trabalhadores 
que atuam na Admi-
nistração Municipal 
passariam por ava-
liações sazonais que 
gerariam acréscimos 
dos vencimentos às 
respectivas carrei-
ras. Agora o Servidor 
de Barueri passará e 
acompanhar a evo-

lução de sua carreira 
até no momento de 
aposentar-se. Ter 
um Plano de Carrei-
ra é um sonho que 
a maioria dos Ser-
vidores Públicos do 
Brasil gostariam de 
ter. Todos se lem-
bram do empenho 
do SindServ em criar 
seus estudos e pro-
postas de um PC que 
atendesse nossas 
expectativas. 

INTERLOCUTOR

O Sindicato ser-
ve para organizar a 
pauta e as lutas das 
categorias em busca 
de soluções coleti-
vas e satisfatórias. 
Pautas de reivindica-
ções estas trazidas 
pela própria catego-
ria onde determinada 
categoria juntamen-
te com os direto-
res do sindicato e as 
nossas advogadas, 
quando necessário, 
discutem em tor-
no de uma mesa no 
sindicato, todas as 
ações necessárias 
que estas reivindi-
cações exigem para 
serem encaminha-
das às chefias, aos 
Secretários Munici-
pais e até mesmo ao 

Prefeito Municipal. 
Organização impor-
tante que exige es-
tratégia e o melhor 
caminho a ser segui-
do, pois quem enca-
beça todo o movi-
mento é o sindicato, 
poupando o traba-
lhador de desgastes 
e eventuais retalia-
ções Estas pautas 
também surgem 
através das visitas 
que o sindicato faz 
mensalmente a pra-
ticamente todas as 
repartições públicas 
do município. Ouvin-
do os trabalhadores 
diretamente em seus 
postos de trabalho. 
Sim, todo mês o 
SindServ entrega 
a FOLHA DO SER-

VIDOR para que os 
sócios do SindServ 
possam acompanhar 
de perto as ações do 
sindicato. Além dis-
so, mostra como as 
Comissões de Tra-
balhadores se reú-
nem no sindicato.
A FOLHA DO SER-
VIDOR também leva 
aos leitores, os nos-
sos principais par-
ceiros que oferecem 
serviços exclusivos 
com preços vantajo-
sos àqueles que tem 
a nossa Carteirinha 
SindServ. 
Muitos destes servi-
ços são descontados 
em Folha de Paga-
mento, gerando con-
forto e economia.

cipais. SÓCIOS OU 
NÃO. MAS APENAS 
OS SÓCIOS PO-
DEM USUFRUIR DAS 
SUAS INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS.
Ao longo do tempo, 
as ações organiza-
das do SindServ jun-
to com os Servido-
res geraram grandes 
avanços à categoria.

NOSSO ESTATUTO

O Estatuto dos Ser-
vidores Públicos é a 
norma que discipli-
na o regime jurídico 
dos servidores pú-
blicos civis, isto é, as 
pessoas legalmente 
investidas em cargo 
público de entidade 
integrante da Admi-
nistração Pública Di-
reta, de autarquias e 

de fundações públi-
cas. Ou seja, nosso 
regime é assegurado 
pelas Leis que regem 
a Administração Pú-
blica. Não estamos 
sujeitos a “mandos 
ou desmandos” dos 
gestores atuais ou 
futuros quando estes 
propõem suas ações 
de governo.

Este Estatuto é tam-
bém um outro sonho 
que a maioria dos 
Servidores Públicos 
gostariam de ter no 
mesmo nível do nos-
so Estatuto. A grande 
maioria dos municí-
pios brasileiros ainda 
é regida pela Conso-
lidação das Leis do 
Trabalho.
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PREVIDENCIA PRÓPRIA
Um outro avanço que 
nos destaca. É o sis-
tema de previdência 
específico de cada 
ente federativo em 
nosso caso, muni-
cipal, que assegura, 
no mínimo, os bene-
fícios de aposenta-
doria e pensão por 
morte dos seus se-
gurados, ou seja, dos 
servidores titulares 
de cargo efetivo e de 
seus beneficiários. 
Nosso IPRESB é se-
guro e estável.
 E é para continu-
ar assim garantindo 
nossa aposentadoria 
ou pensão dos nos-

sos dependentes. 
Para isso é muito 
importante que os 
representantes dos 
trabalhadores es-
tejam engajados e 
acompanhando de 
perto as aplicações, 
a segurança e a blin-
dagem destes recur-
sos que são todos os 
meses descontados 
dos nossos salários.
Como podem ver, 
caros sócios e ser-
vidores municipais, 
é muito grande a 
participação do sin-
dicato na vida do 
trabalhador. E muito 
importante também!

O objetivo dos Con-
selhos Municipais é 
a participação popu-
lar na gestão públi-
ca para que haja um 
melhor atendimento 
à população.
A proliferação des-

tes Conselhos re-
presenta um aspec-
to positivo ao criar 
oportunidades para 
a participação da so-
ciedade na gestão 
das Políticas Públi-
cas.

PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO  
NOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Por que é importante participar 
do Conselho Municipal?

O SindServ, através 
da batuta do presi-
dente Eduardo As-
sarito, é de funda-
mental importância 
no acompanhamento 
destas questões que 
norteiam nossa vida 

profissional.
Levamos isso muito 
a sério! Não apenas 
organizamos as co-
missões trabalha-
dores e não apenas 
oferecemos serviços 
em nossa sede.

Veja a atuação do seu sindicato durante o ano todo. 
Com ou sem pandemia:

• Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

• Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -                 

CONDEMA.

• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri - CMDPD. 

• Conselho de Administração do IPRESB – COMO OUVINTE.

• Comissão Julgadora dos Recursos das Avaliações dos Planos de Carreira do Quadro 

Geral e da Guarda Civil Municipal – FISCALIZAÇÃO.

Fazemos também 
constantes visitas as 
sessões da Câma-
ra Municipal de Ba-
rueri onde podemos 
acompanhar de ma-
neira crítica, porém 
construtiva, a políti-
ca em nossa cidade.
Caros sócios, caros 
servidores muni-
cipais, é muito im-
portante que todos 
saibam como é a 

atuação do repre-
sentante sindical.
Nós somos servi-
dores assim como 
qualquer outro. Não 
temos nenhum privi-
légio tampouco re-
galias.  Nós sempre 
fomos muito críticos 
em relação ás con-
dições de trabalho e 
salário. E continua-
mos cada vez mais 
críticos e atuantes.

Somos um impor-
tante agente políti-
co dentro e fora de 
Barueri. Temos im-
portante atuação 
sindical em nossa 
Federação – a FE-
ESPMESP – e em 
nossa Confederação 
Nacional – a CSPM 
-. Saibam que nada 
vai nos fazer desis-
tir e nem desviar o 
nosso caminho. O 

sindicato além de 
organizador, fiscalizador

SindServ tem, teve 
e continuará a ter as 
portas abertas para 
os trabalhadores da 
Prefeitura Municipal 
de Barueri. Colabore 
com o seu sindicato! 
o SindServ é feito por 
gente como você, 
trabalhador incansá-
vel e dedicado. 

IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS PARA 
AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Nós do sindicato 
sempre defendemos 
a participação po-
pular e classista nos 
conselhos munici-
pais. Através destes 
conselhos a própria 
Prefeitura se bene-
ficia. Como? Sim-
plesmente pelos se-
guintes motivos: A 
participação social é 
imprescindível para o 
exercício da cidada-
nia. Afinal, o contato 
dos cidadãos com a 
esfera pública, em 
todos os seus âm-
bitos, aproxima-os 
de processos, ações 
e políticas públicas 
que dizem respei-
to às suas vidas e 
impactarão no seu 
dia a dia. É um “feed 
back”, um retorno 
para o conhecimento 

dos administrado-
res, fiel e sintonizado 
diretamente com a 
população e com as 
entidades civis orga-
nizadas, no caso, os 
sindicatos.
Os sindicatos parti-
cipam como repre-
sentantes de classe. 
Os Conselhos Mu-
nicipais, ou popu-
lares, são espaços 
compostos por re-
presentantes do po-
der executivo e da 
sociedade civil. Me-
tade dos membros 
são provenientes de 
órgãos da socieda-
de civil, enquanto 
a outra metade são 
representantes do 
Estado (federal, es-
tadual ou municipal).
A participação popu-
lar é garantia consti-

tucional nas áreas de 
seguridade social, 
educação, entre ou-
tras. Por isso, nor-
malmente existem 
vários conselhos em 
um único município, 
pois cada um trata de 
uma área diferente 
do interesse públi-
co, como: educação, 
saúde, infância e ju-
ventude, direitos da 
mulher, mobilidade 
urbana, meio am-
biente, entre outras.
Já mostramos em 
quais Conselhos o 
SindServ atua. OS 
CONSELHOS PRO-
PÕEM, FISCALI-
ZAM, CONTROLAM 
E DELIBERAM. E isto 
é muito importante. 
Para a democracia, 
para a população e 
para os trabalhado-

res públicos que são 
aqueles que garan-
tem que as políticas 
públicas elaboradas 
pela administração, 
cheguem a quem 
mais precisa, a po-
pulação, principal-
mente a mais carente. 
POR ISSO A ATUA-
ÇÃO DO SINDICATO 
É IMPORTANTE PARA 
TODA A SOCIEDA-
DE! Divulgue isso e 
colabore conosco. 
Filie-se ao SindServ, 
traga sugestões de 
luta e de atuação so-
cial. Aguarde mais 
novidades para a 
próxima edição, tem 
coisa nova vindo ai. 
Acompanhe! LEIA E 
DIVULGUE NOSSAS 
PAUTAS.
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VOCÊ QUER FICAR MAIS SEGURO?

SEGUROS DE VIDA, SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, MOTOS
E PARA BICICLETAS! SEGUROS PARA CELULARES 

E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SEGUROS 
RESIDÊNCIAIS, E ATÉ PREVIDÊNCIA

 PRIVADA.

ligue:
11. 2805.0592 ou

Adriana 11. 98234.2392
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O SindServ há muito 
tempo vem avisan-
do sobre as tramoias 
que as mudanças 
propostas pelo Go-
verno Federal desde 
que o ex-presidente 
Temer e sua turmi-
nha deu o golpe nos t

NOVO PARCEIRO 
SINDSERV

COM DESCONTO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO

15% DESCONTO*

• CLAREAMENTO DE MANCHAS
• REJUVENESCIMENTO FACIAL
• CRIOLIPÓLISE
• LIFTING NÃO CIRÚRGICO
• REDUÇÃO DE MEDIDAS
• CELULITE
• FLACIDEZ
• DRENAGEM
• MASSAGEM MODELADORA
• LIMPEZA DE PELE
• CLAREAMENTO NA REGIÃO
 INTIMA E AXILAS E MUITO MAIS!

AGENDE SUA AVALIAÇÃO!
*NÃO CUMULATIVO COM 
OUTRAS PROMOÇÕES

Avenida Anápolis, 204 
Bethaville 1 - Barueri

@esteticaalinevasconcelos
(11) 9 6340.5000

Acesse o QR CODE 
e conheça o nosso
espaço

FRICASSÊ DE FRANGO INGREDIENTES

•     1 lata de creme de leite
• 
•     1 lata de milho verde
• 
•     1 copo de requeijão cremoso
• 
•     100 g de azeitona sem caroço
• 
•     2 peitos de frango desfiados
• 
•     200 g de mussarela fatiada
• 
•     100 g de batata palha
• 
•     1 xícara de água
• 
•     1 pitada de sal

1- Bata no liquidificador o milho, 
o requeijão, o creme de leite e a 
água.

2- Refogue o creme do liquidi-
ficador com o frango desfiado, 
as azeitonas e o sal até ficar com 
uma textura espessa.

3- Coloque o refogado numa as-
sadeira, cubra com mussarela e 
espalhe a batata palha por cima.

4- Leve ao forno até borbulhar.

5- Sirva com arroz branco.

MODO DE PREPARO  

“disseram”

PREPARO
30 MIN

RENDIMENTO
05 PORÇÕES

“Pra que essa ansiedade, essa angústia?” 
– Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. em cima dos 
mais de 400 mil pais, mães filhos, avós e avôs mortos 
pela covid no Brasil.

“Quem não tá contente, tem Lula em 2022 aí !!”
 Bolsonaro em maio deste ano.

“Salve uma vida, você é
um herói. Salve 100 vidas, 
você é uma enfermeira.       
                                                          ”Anônimo.
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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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A MELHOR ÓTICA
DE BARUERI.

AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 168/208
CENTRO - BARUERI (NO BOULEVARD)

MELHORES MARCAS COM 
OS MENORES PREÇOS.

11 4198.1955
11 4198.7508

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO

ASSOCIADOS SINDSERV
TEM DESCONTO EM FOLHA
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