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Parabéns, professoras de educação infantil! PG.03

agentes de desenvolvimento infantil levam a luta adiante!
agora são reconhecidas como professoras de

 desenvolvimento infantil.
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Sócias e sócios do SindServ

Este editorial não 
poderia ser diferen-
te.
Estamos mostrando 
mais informações 
e imagens do novo 
empreendimento re-
sidencial que estará 
disponível aos Ser-
vidores Municipais 
com regras exclu-
sivas e preços dife-
renciados.
Como já dissemos 
na edição da Folha 
do Servidor do mês 
passado, este não é 
um empreendimento 
com a assinatura do 
SindServ, como foi o 
Projeto Habitacional 
LarSindLar.
Mas devido ao gran-
de número de sócios 
que procuram ao 
sindicato em busca 
de novas oportuni-
dades para compra 
de moradias, o sindi-
cato conseguiu uma 
parceira importante 
com a Mint Incorpo-
radora que apresen-
ta O Bit. Empreendi-
mento este que esta 
edição mostra seus 

diferenciais. Acom-
panhe com atenção!
SINDSERV NÃO 
PARA DE TRAZER 
NOVIDADES!
Nesta edição veja 
que o SindServ traz 
uma Operadora de 
celular para os Ser-
vidores Municipais.
São vários planos 
diferenciados e com 
a possibilidade de 
desconto em Fo-
lha de Pagamento. 
Portabilidade sim-
ples, ZAP ilimitado, 
cobertura em todo 
Brasil e muito mais. 
Você nunca mais vai 
esquecer de pagar a 
sua conta de telefo-
ne!
Mas, temos uma 
outra grande boa 
novidade! TEMOS 
A CATEGORIA DE 
PROFESSORAS DE 
DESENVOLVIMEN-
TO INFANTIL. Vitó-
ria esta consolidada 
na sessão da Câ-
mara do dia a 24 de 
agosto, acompanhe 
a matéria. Foi uma 
vitória das ADH’s que 

levaram por conta 
própria sua luta até 
o final! Parabéns à 
categoria. Servido-
res Municipais, eis 
mais uma edição im-
portantíssima da Fo-
lha do Servidor para 
que todos saibam as 
nossas ações e das 
categorias que re-
presentamos.
Boa leitura! FILIE-SE 
AO SINDSERV! EU 
USO E RECOMEN-
DO!



destaque
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PARABÉNS, PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL!
Quem acompanha a 
luta do sindicato em 
encaminhar todas as 
questões que envol-
vem as demandas 
das categorias que 
formam a base do 
Serviço Público Mu-
nicipal, lembra das 
profissionais da Edu-
cação Infantil. Ca-
tegoria está sempre 
representada no sin-
dicato em alto nível 
pelas companheiras 
que dedicaram tem-
po, se organizaram e 
encaminharam todas 

SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

as demandas que ti-
nham direito.
Não tão distante, no 
mês de Março/21, a 
Folha do Servidor, 
veículo de comu-
nicação mensal do 
SindServ, mostrou 
preocupação com 
a mudança da no-
menclatura da cate-
goria, que na épo-
ca era classificada 
como AGENTE DE 
DESENVOLVIMEN-
TO INFANTIL (ADI) e 
passou a ser chama-
da como AGENTE DE 

DESENVOLVIMEN-
TO HUMANO (ADH). 
A preocupação seria 
que possíveis alte-
rações nas escalas, 
horários até mu-
danças de escolas, 
ocorressem. Isso 
gerou muitas desin-
formações e vários 
compartilhamentos 
de notícias falsas nas 
redes sociais.
Nada destas des-
confianças se con-
firmaram e a luta das 
profissionais não 
parou.

A sessão do dia 24 
de agosto, os vere-
adores de Barueri 
aprovaram a Lei n� 
006/21 que as clas-
sificam como Pro-

fessoras de Educa-
ção Infantil. Dentre 
várias alterações 
nesta função, chama 
a atenção a exigên-
cia no prazo de de 04 

anos para quem não 
possuir ensino supe-
rior (exigência para 
exercer a função de 
professor), adquirir o 
diploma.

DÚVIDAS E POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS FUTURAS
Por se tratar de al-
teração nos cargos 
efetivos de uma ca-
tegoria que trabalha 
há muitos anos em 
nossa cidade, além 
de prestar um tra-
balho de tanta qua-
lidade, que já possui 
o reconhecimento 
de toda a população 
e da Administração 
Municipal, tanto que 
conseguiram esta 
nova denominação 
de função, poderão 
acorrer alguns pro-
blemas na evolução 
do cargo e outras dú-
vidas das Professo-
ras, caso isso ocorra, 
o SindServ se coloca 
a disposição da ca-
tegoria para estudar 
caso a caso. É bom 
que todos saibam 
que esta luta das 
Professoras não é de 
hoje, há muito tempo 
elas buscam um me-
lhor reconhecimento 
da profissão, o que 
agora foi efetivada.

Nada vem fácil para 
nós trabalhadores, 
tudo é na base da 
conquista e da luta. 
E com esta catego-
ria não foi diferente. 
Graças a isto e ao 
bom senso do Pre-
feito, ele cumpriu 
sua promessa.
A nossa luta não 
para. Andamos sem-
pre olhando para a 
frente, usando as leis 
como nossa arma e 
a negociação como 
estratégia. O Sind-
Serv age com discri-
ção e nunca coloca 
o nome dos traba-
lhadores em risco. É 
muito comum ver os 
diretores do sindi-
cato participando de 
reuniões nas repar-
tições, nas salas das 
chefias e nos gabi-
netes dos Secretá-
rios e do Prefeito.
Temos que reconhe-
cer que a atenção 
que a Secretária de 
Administração Cile-

ne Bittencourt nos 
dedica é muito im-
portante para o en-
caminhamento das 
reivindicações e que 
suas palavras sem-
pre foram otimis-
tas, porém realistas 
e nunca na base de 
falsas promessas.
Esta prática, nor-
malmente e repe-
tida com a maioria 
dos Secretários que 
nos atendem sempre 
com intuito proativo 
e respeitando as ne-
cessidades da cate-
goria. Na maioria das 
vezes, é bom saber, 
que os representan-
tes das comissões 
das categorias nos 
acompanham nas 
reuniões e o sindi-
cato encabeça os 
pedidos e os even-
tuais andamentos 
dos processos. Este 
é o jeito do SindServ 
agir.SEJA SÓCIO DO 
SINDSERV, EU USO 
E RECOMENDO!!

*DETALHE DA LEI

*DETALHE DA MENSAGEM



servidor em foco
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A voz do povo nas ruas reforça a luta 
contra a reforma administrativa

A principal pauta 
dos atos realizados 
no dia 18 de agos-
to, foi a denúncia da 
Proposta de Emen-
da Constitucional 
(PEC/32).
Na quarta-feira (18), 
foram realizados 
em todo o Brasil, 
atos e paralisações, 
assembleias, gre-
ves. As ruas foram 
ocupadas em uma 
grande mobilização 
nacional, convoca-
da pela campanha 
Fora Bolsonaro, por 
centrais sindicais e 
diversas outras or-
ganizações. A pauta 
principal desses atos 
de quarta-feira es-
palhados pelo Bra-
sil foi a denúncia da 
Proposta de Emen-
da Constitucional 

SINDSERV PARTICIPOU DE ATO ORGANIZADO PELOS 
SINDICATOS E MOVIMENTOS SOCIAIS

(PEC/32), que tra-
ta da reforma ad-
ministrativa que irá 
afetar e retirar direi-
tos das três esferas 
do serviço público, 
municipal, estadu-
al e federal, enviada 
em setembro do ano 
passado pelo gover-
no Bolsonaro e reto-
mada recentemente 
pelo presidente da 
câmara, Arthur Lira, 
que anunciou a tra-
mitação do texto na 
câmara e possível 
votação ainda em 
agosto. Bolsonaro, 
desde que assumiu a 
presidência do Brasil 
vem tentando imple-
mentar uma agen-
da de desmonte do 
serviço público com 
sucateamento e pri-
vatizações. Tem fei-

to inúmeras tentati-
vas de privatizar as 
empresas estatais, 
como é o caso da Ele-
trobras, os Correios 
e, agora, retoma a 
PEC/32 que o gover-
no está chamando de 
nova reforma da ad-
ministração pública, 
que de nova não tem 
nada. A PEC/32 trata 
de retrocesso para o 
serviço público, ela 
retira a estabilida-
de dos servidores, 
comprometendo a 
qualidade do ser-
viço, possibilitando 
contratação de ser-
vidores sem concur-
so público e abrindo 
espaço para iniciati-
va privada incidir so-
bre esses setores.
O texto também cita 
ampliações das atri-

buições e poderes 
do presidente da 
República para fa-
zer modificações na 
administração e nos 
órgãos públicos  por 
meio de decreto, sem 
precisar de aprova-
ção do congresso. 
Um absurdo que só 
reforça o intuito do 
governo em acabar 
com a democracia 
e retirar a estabili-
dade e direitos dos 
servidores públicos. 
Usam como argu-
mentos cortar inú-
meros privilégios que 
aumentam o gasto 
público, como afir-
mou o ministro Pau-
lo Guedes, porém, o 
texto não inclui nas 
regras os magistra-
dos, parlamentares, 
militares e membros 

do ministério público 
e judiciário, catego-
rias que estão entres 
os que tem maiores 
salários e outros be-
nefícios. No entan-
to, as categorias que 
serão mais atingidas 
são justamente os 
servidores da ponta, 
que garantem que as 
políticas públicas e 
sociais se efetivem, 
como servidores da 
educação e saúde.
Por isso, no Ceará, 
os atos foram marca-
dos por grande mo-
bilização na capital 
e em várias cidades 
do interior do esta-
do. As centrais sindi-
cais e os movimentos 
populares foram às 
ruas denunciar e exi-
gir cancelamento da 
reforma que retira os 

direitos dos servido-
res e afetará toda a 
população brasilei-
ra. Em Fortaleza, os 
manifestantes foram 
até a Assembleia Le-
gislativa do Ceará 
para dialogar e pedir 
apoio aos deputa-
dos estaduais para 
pressionar, junto aos 
deputados federais 
cearenses, que não 
votem e não aceitem 
essa reforma. Foi um 
dia importante de 
demarcação da luta 
contra o retrocesso, 
em defesa da demo-
cracia, vacina e em-
prego para todos. 

Edição: Francisco 
Barbosa
Fonte: www.brasil-
defato.com.br 

Bolsonaro, desde que assumiu a presidência do Brasil vem tentando implementar uma agenda 
de desmonte do serviço público com sucateamento e privatizações. - Foto: Camila Garcia
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“A escravidão foi terrível,
mas benéfica para os 

descendentes. Negros 
do Brasil vivem melhor

        que os negros da África.”

“O Dia da Consciência Negra  celebra a escravização
            de mentes  negras pela esquerda. Precisa ser abolido”

“Ter orgulho do cabelo
              é ridículo para o negro”

“Esses homens que têm esses cabelos 
           altos e de periferia são todos malandros”

Sérgio Nascimento 
de Camargo – Pre-
sidente da Fundação 
Cultural Palmares – 
órgão de promoção 
da cultura afro-bra-
sileira –A Fundação 
Palmares integra 
a estrutura da Se-
cretaria Especial da 
Cultura, o antigo Mi-

nistério da Cultura. 
Extinto pelo “presi-
dente” Bolsonaro.
Fundação Palmares: 
Sérgio Camargo é 
denunciado por as-
sédio moral e per-
seguição ideológica 
(cbn 30/08/21)
“O movimento negro, 
ele surge no primeiro 

negro que foge da 
senzala. No primeiro 
negro que se volta 
contra a escravidão. 
Aqui, surge o movi-
mento negro. Então, 
o movimento negro 
vem lá da época de 
Zumbi, das Danda-
ras. Não tem nada 
a ver com esquer-

da ou direita”, ex-
plicou Silvio Hen-
rique, do Conselho 
da Igualdade Racial.
Henrique esclare-
ceu, ainda, que os 
movimentos negros 
“tem a ver com uma 
questão social, uma 
questão do povo.”
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• 2 colheres de sopa de farinha de trigo
• 300 ml de leite
• 2 colheres de sopa de manteiga ou 

margarina.
• 1 pitada de sal
• 50 g de queijo ralado
• 4 ovos
• Legumes cozidos, chuchu, abobrinha, 

cenoura, cortados em cubos.

1. Derreta a manteiga sem deixar esquentar muito.
2. Junte a farinha, depois o sal e o leite, mexa sem-

pre até engrossar.
3. Retire do fogo e deixe esfriar.
4. Misture as gemas bem batidas, o queijo, e os le-

gumes e por fi m as claras em neve.
5. Leve imediatamente ao forno em um pirex unta-

do com manteiga.

PREPARO
30 MIN

RENDIMENTO
08 PORÇÕES

Ingredientes Modo de Preparo  

SOUFLÉ DE LEGUMES

cenoura, cortados em cubos.

SINDICATO OFERECE PARCERIA COM OPERADORA DE CELULAR.
A partir deste mês, 
os sócios do sindica-
to poderão optar por 
uma operadora de 
celular que vai ser-
vir como um grande 
avanço na sua co-
municação e nas re-
des sociais.
A DRY CONECTA é 
uma empresa es-
pecializada em te-
lefonia que oferece 
serviços e vantagens 
aos seus parceiros.
O SindServ está, 
portanto, disponibi-
lizando seu espaço 
para que a empresa 
possa estender aos 
nossos sócios, as 
vantagens de possu-
írem um Chip com a 
nossa marca, a qual, 
automaticamente, já 
estará com todos os 
serviços ativados e 
com a facilidade de 
ser descontado em 
Folha de Pagamen-
to do sócio que au-
torizar o desconto. 
Ou seja, nunca mais 
conta atrasada, por 

esquecimento ou 
qualquer outro mo-
tivo que possa inter-
romper a sua cone-
xão com a internet e 
a conversa no tele-
fone.
Os planos consig-
nados são a partir 
de R$ 25,00 com o 
Zap ilimitado, bene-
fícios cumulativos, 
cobertura em todo 
o Brasil, portabili-
dade simples e fácil 
entre muitas outras 
vantagens que os 
sócios poderão se 
beneficiar. E outra 
coisa importante, os 
planos disponíveis 
também estão dis-
poníveis aos depen-
dentes dos nossos 
sócios. 
Aponte a câme-
ra do seu celular no 
QR CODE do anún-
cio nesta matéria ou 
acesse o dryconecta.
com.br, e saiba mais 
sobre o plano mensal 
que vai te interessar. 
Pode também, os in-

teressados ligarem 
para a recepção do 
sindicato no núme-
ro 4163-4050, para 
saber mais.
O SindServ, aten-
dendo as exigências 
dos nossos sócios, 

não se cansa em tra-
zer serviços que de 
uma forma ou de ou-
tra, atendem as ne-
cessidades dele e da 
sua família.
FILIE-SE AO SIND-
SERV E FAÇA PAR-

TE DESTA FAMÍLIA 
TAMBÉM! 
MÊS QUE VEM TEM 
MAIS NOVIDADES!
SINDSERV, EU USO 
E RECOMENDO. FI-
LIE-SE!

Saiba mais!

LIGUE

11-4163-4050

MESTRE CUCA
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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



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


