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EDITORIAL
A primeira edição de 2011 já chegou “causando”!
As mulheres são todo o destaque deste número. A Revista do Ser-
vidor presta uma homenagem às mulheres em especial às mulheres 
servidoras municipais que em sua grande maioria realizam dupla ou 
tripla jornada diária de atividades entre trabalho, família e escola ou 
faculdade a noite.
Ou seja, estão pagando um alto preço por terem assumido seu po-
tencial e “saído de casa” para mudar os rumos da sociedade e da 
história. A presidenta Dilma Roussef  que assumiu recentemente, é 
um notório exemplo.
A Prata da Casa deste mês é a diretora do SindServ, Romilda. Ela conta 
um pouco de sua tragetória e de sua militância. 
Então nada mais justo que nesta edição a mulher seja lembrada. O 
Mestre-cuca, o Você Redator, entre outras matérias, são feitas por e 
para vocês.

O Sindserv reconhece a força e a magia da mulher.
Um abraço a todas.
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Alô Câmara
Alô Câmara

Parque Municipal
Jô sugere ampliação do horário de funcionamento
do Parque Municipal em duas horas

Jânio sugere construção de parque recreativo no Imperial
Vereador aponta que ‘área livre’, próxima ao Rodoanel, está apta a receber um mini parque municipal

Vereador propõe que o 
Parque Municipal “Dom 
José” passe a funcionar 
até às 22h 

Durante a primeira sessão ordinária do 
ano, realizada na manhã de terça-feira, 1º 
de fevereiro, o vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Barueri, Jô (PTB), 
apresentou requerimento propondo o 
prolongamento do horário de funciona-
mento do Parque Municipal “Dom José” 
para às 22h. O parque, localizado na Vila 
Porto, fica aberto até às 20h.
“Trata-se de um pedido feito por mo-
radores do município que, geralmente, 
chegam em suas casas, após um dia de 
trabalho, por volta das 19h e, ainda as-
sim, querem praticar exercícios”, expli-
cou o autor do documento.
Essa não é a primeira vez que um vere-
ador propõe a ampliação do horário do 
parque. Em anos anteriores, o vereador 
Toninho Furlan (PMDB), juntamente 
com Eduardo Gatti (PSB), Sérgio Baga-
nha (DEM) e Chico Vilela (PTB) tam-
bém sugeriram que o local passasse a 
funcionar até às 22h. O intuito é incen-
tivar a prática de atividade física entre os 

O vereador Jânio Gonçalves de Oliveira 
(PMDB) requereu ao Chefe do Executi-
vo de Barueri a construção de um parque 
recreativo, composto por área de lazer e 
espaço apropriado para atividades espor-
tivas, no Parque Imperial.
Segundo o vereador, “existe uma área 
sem utilização, localizada paralelamente 
ao Rodoanel e à avenida Chico Mendes, 
apta para receber o parque”. Jânio afir-

moradores do município que têm a dispo-
nibilidade, apenas, de fazê-la à noite.
Para os vereadores Nilton Melão (PR) e 
Miguel de Lima (PDT), a medida também 
resulta em mais segurança à essas pessoas 
uma vez que o parque conta com o apoio 
da Guarda Municipal de Barueri. “Nossa 
população poderá fazer o seu esporte com 
tranqüilidade e segurança”, destacou o pe-
detista.
Durante a discussão da propositura, o ve-
reador Zé de Melo (DEM), também favo-
rável à iniciativa, destacou a infraestrutura 

do local, ressaltando o espaço apropria-
do que passou recentemente por uma 
reforma.
“A Prefeitura não apenas deixou o local 
mais bonito e ideal para momentos de 
lazer, como também adaptou ambientes 
para a melhor execução de atividades, 
como a implantação da pista orgânica, 
que reduz em até 75% o impacto de 
quem caminha sobre ela”, apontou.  
O requerimento foi encaminhado ao 
Executivo Municipal.

mou também que o Dersa [Desenvolvi-
mento Rodoviário S.A.] já autorizou a Pre-
feitura de Barueri a utilizar o espaço. 
“Além de ser uma área verde que pode ser 
preservada, vai beneficiar os moradores 
dos bairros Parque Imperial, Chapéu de 
Couro e Jardim Mutinga. Seria um mini 
parque municipal”, explicitou Jânio.
O requerimento 30/2011 foi encaminhado 
para avaliação do Executivo Municipal.
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Casa de Reabilitação
Vereador Miguel de Lima pede construção 
de uma casa de reabilitação em Barueri 

Vereadores concedem Medalha de Honra ao Mérito à Sônia Furlan
A condecoração será entregue durante a sessão solene em celebração do 62º aniversário de Barueri

Para o vereador, é 
preciso conciliar medidas 
preventivas e corretivas 
para amenizar o problema 
da dependência química 
no município

O vereador Miguel de Lima (PDT) su-
geriu na sessão de terça-feira, 1º de fe-
vereiro, a construção de uma casa de 
reabilitação para dependentes químicos, 
em Barueri. Segundo o parlamentar, o 
pedido foi feito por moradores do muni-
cípio que alertaram sobre a precariedade 
desse serviço.
“É triste ver jovens sendo presos ou se 
prostituindo por causa das drogas. E 
nós, agentes políticos, não podemos fi-

O plenário da Câmara Municipal de Ba-
rueri aprovou Projeto de Decreto Legis-
lativo que concede Medalha de Honra ao 
Mérito à presidente do Fundo Social de 
Barueri e coordenadora do Movimento 
“Barueri, Sou do Bem”, Sônia Furlan.
Segundo o vereador Toninho Furlan 
(PMDB), um dos autores da propositu-
ra, a honraria será concedida à primeira-
dama do município durante a sessão so-
lene em celebração ao 62º aniversário de 
emancipação político-administrativa de 
Barueri, no dia 26 de março.
“Essa mulher vem desenvolvendo um 
trabalho extraordinário com a população 
mais carente de Barueri e de outras cida-
des carentes do nosso país e, por isso, me-
rece ser homenageada numa data tão im-
portante para a nossa cidade”, explicou.
De acordo com o documento, Sônia 
Furlan desenvolveu inúmeros trabalhos 

car de braços cruzados diante dessa situ-
ação”, apontou Miguel de Lima, citando 
ainda que o tratamento para dependentes 
químicos é desenvolvido, na cidade, por 
ONGs e Igrejas.
A proposta já foi apresentada anterior-
mente pelo pedetista e também pelo vere-
ador Zetti Bombeirinho (PSB). Para eles, a 
municipalidade já realiza medidas preven-
tivas importantes, mas também é neces-
sário investir em um local específico para 
quem já está envolvido com as drogas.
“O município de Barueri necessita de uma 
clínica de tratamento porque muitas famí-
lias não têm condições financeiras para 
internar seus parentes doentes em clinicas 
particulares. O custo ainda é muito alto”, 
elucidou Carlinhos do Açougue (DEM) 
durante a discussão do requerimento.  

Para os vereadores, o uso de drogas está 
relacionado a um conjunto de aspectos 
socioeconômicos, psicológicos e cultu-
rais, constituindo-se em um dos princi-
pais problemas de saúde pública no Bra-
sil e, por isso, políticas urgentes devem 
ser debatidas para combater esse mal.
“O mal das drogas está em todo o lu-
gar, independente de classe social ou 
desenvolvimento da cidade. Certamente, 
uma casa de reabilitação erguida num 
ambiente arborizado, composto por mé-
dicos especialistas no assunto, ajudará 
muitos jovens a se livrarem desse vício. 
A sociedade é quem ganha”, destacou o 
vereador Jânio Gonçalves (PMDB).
O documento foi enviado para a aprecia-
ção do Chefe do Executivo Municipal.

e projetos sociais significativos para a pro-
moção do bem social de baruerienses, en-
tre eles destacam-se a criação do Fundo 
Social de Solidariedade e da Assessoria 
Jurídica gratuita; a implantação da oficina 
de artes da escola municipal de educação 
especial; a implementação da campanha 
oftalmológica que, em parceria com o Go-
verno Estadual e a rede municipal de saúde, 
possibilita a detecção de problemas visuais 
e o fornecimento de óculos; além da pro-
moção de campanhas e eventos de mobili-
zação social em prol da ajuda humanitária.
O vereador Jânio Gonçalves (PMDB) 
aproveitou a discussão da propositura 
para destacar os trabalhos que a presiden-
te do Fundo Social tem realizado no bair-
ro Parque Imperial. O parlamentar citou a 
cooperativa de corte e costura, o conjunto 
habitacional erguido na rua Brás Cubas, 
que beneficiou cerca de  82 famílias,  o 

centro comunitário que atende jovens e 
adultos, a padaria artesanal, entre outros.
Conforme lembrado pelo vereador Chi-
co Viela (PTB), ano passado, “a mesma 
honraria foi entregue ao prefeito de Ba-
rueri, Rubens Furlan [PMDB], também 
na sessão solene de aniversário da cida-
de”. O objetivo da, popularmente cha-
mada, “Medalha Barueri” é reconhecer 
as personalidades que tenham prestado 
serviços à cidade ou que tenham valor 
artístico ou esportivo.
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Sindical
Sindical

Lar Sind Lar
Projeto que inicialmente seria no Jardim Tupã, será 
construído em terreno de 27.000m² no Parque Viana

O Sindicato dos Servidores Municipais 
de Barueri informa a todos os servido-
res municipais e aos interessados nos 
apartamentos do Projeto “Lar Sind 
Lar”,as novas diretrizes a seguir.
Inicialmente os apartamentos seriam 
construídos no terreno onde se en-
contra o nosso Clube Social, no Jardim 
Tupã, local este que foi montado o apar-
tamento decorado como modelo para 
apreciação dos interessados e onde reali-
zamos a festa de lançamento do projeto.

Pois bem, neste local nos defrontamos 
com dificuldades inesperadas relaciona-
das a questões ambientais, causando
assim muito atraso nas aprovações dos 
alvarás dos vários Órgãos competentes 
envolvidos na aprovação do condomínio.
Então, com o intuito de agilizar o proces-
so e por conseqüência as obras, a Prefei-
tura Municipal doou aos Servidores
Municipais (Lei Nº 2.023 de 16 de De-
zembro de 2010), um outro local pró-
ximo àquele, bem maior e em melhores 

condições de agregar um projeto tão 
grandioso quanto o nosso. Este terreno 
se localiza no Parque Viana, medindo 
27.000 m² e é mais adequado às nossas 
necessidades.
Todos os Servidores Municipais interes-
sados e que já realizaram o cadastro em 
nossa sede, podem ficar tranqüilos.
A Caixa Econômica Federal ainda não 
está recebendo os cadastros e, portan-
to, nenhum funcionário foi chamado à 
comparecer a nenhuma agência bancária.

Escritura do Terreno
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Rubens Furlan, Prefeito do Município 
de Barueri, usando das atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a se-
guinte lei:
Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal 
autorizado a providenciar a desafeta-
ção de uma área de terreno encerran-
do 27.402,33 m2, destacado do terreno 
denominado “Rincão do Lageado”, 
alterando sua destinação de “bem de 
uso especial” para “bem dominical ou 
patrimonial disponível”.Parágrafo Úni-
co. O terreno em apreço, adquirido pelo 
Município, nos termos do Registro n.º 
1/147.705, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Barueri, encontra-se descri-
to e configurado no memorial e planta – 
Anexos I e II, partes integrantes desta lei.
Artigo 2º. Fica, ainda, o Poder Executivo 
Municipal autorizado a doar o terreno a 
que alude o artigo anterior ao Sindicato 
dos Servidores Municipais de Barueri – 
SINDSERV, CNPJ. 03.302.508/0001-
32, com sede na Rua Prof. Max Zen-
dron, n.º 279, Vila São Jorge, Barueri/SP.
Artigo 3º. O imóvel a ser doado desti-
nar-se-á, exclusivamente, à construção 
de conjunto habitacional para os servi-

dores públicos da administração direta e 
indireta do Município.
Artigo 4º. Constituem encargos da do-
ação a serem cumpridas pelo donatário:
I – início das obras no prazo de até 1(um) 
ano contado da escritura de doação;
II – conclusão das obras a entrega das 
chaves em até 3 (três) anos contados do 
início das obras;
Parágrafo Único. Os encargos estabe-
lecidos neste artigo e os respectivos 
prazos para cumprimento, bem como a 
cláusula de retrocessão, deverão constar 
da escritura de doação, sob pena de nu-
lidade do ato.
Artigo 5º. As despesas decorrentes da 
lavratura da escritura e seu subseqüente 
registro correrão por conta do donatário.
Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação.
Artigo 7º. Fica revogado em todos os 
seus termos a Lei n.º 1.946, de 29 de 
abril de 2010.

Prefeitura Municipal de Barueri,
16 de dezembro de 2010.
RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

Lei N.º 2023,
de 16 de Dezembro de 2010
“Dispõe Sobre Desafetação e Posterior Doação de Terreno ao Sindicato dos 
Servidores Municipais de Barueri – Sindserv, e dá Outras Providências.”

Todo o desenvolvimento do Projeto Habi-
tacional “Lar Sind Lar” é feito de maneira 
objetiva, transparente e na forma da Lei.
As informações necessárias e o anda-
mento do projeto, são anunciados regu-
larmente em nossa revista e que inclusive 
podem ser acessadas à qualquer momen-
to no nosso site: WWW.SINDSERVBA-
RUERI.COM.BR, pelo telefone: 4163-
4050 ou pessoalmente em nossa sede: 
Rua Damião Fernandes, 105 – Centro.
Portanto, pedimos aos servidores muni-
cipais que não dêem atenção a boatos. 
No momento não está sendo cobrada 
nenhuma taxa ou qualquer outro tipo de 
pagamento para se realizar os cadastros 
ou para viabilizar o financiamento. Refor-
çamos o aviso de que o servidor que já 
realizou o cadastro, muito em breve será 
chamado para acertar os detalhes do fi-
nanciamento do apartamento.
O SindServ está atento e cumprindo to-
das as exigências éticas e legais do proces-
so. Sabemos que a casa própria é um anti-
go sonho dos trabalhadores da Prefeitura 
e estamos batalhando para transformar 
esse sonho em realidade para quem ainda 
não possui um imóvel próprio.
Informamos ainda que o servidor que 
não realizou o cadastro, poderá fazê-lo di-
retamente em nossa sede às sextas-feiras, 
munidos dos documentos exigidos, cuja 
lista você encontra no site do SindServ na 
janela “aviso importante”.
Nos próximos meses há a previsão de 
que a Caixa Econômica Federal comece 
a chamar os servidores cadastrados para 
acertarem os detalhes do financiamento, 
coisa que será particular para cada caso.
Em anexo, estamos mostrando a Lei 
nº 2.023 que mostra a doação do terre-
no bem como a escritura do mesmo. É 
uma forma de mostrar aos interessados 
nos apartamentos que o SindServ está 
empenhado em oferecer o melhor para 
o Servidor e para seus sócios mostrando 
transparência
em seus atos. Em breve estaremos anun-
ciando os próximos passos, e mantemos 
firme a esperança e o empenho em trans-
formar este sonho em realidade, o mais 
rápido possível.

Saudações, 
SINDSERV.
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Servidor em Foco

Inclusão
Instrutores esportivos recebem formação 
para atender alunos com deficiência

Durante o encerrando da Semana de 
Formação Profissional dos Instrutores 
Esportivos dos Núcleos Esportivos de 
Barueri, aconteceu uma série de pales-
tras ministradas pelo grupo de trabalho 
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Prefeitura de Barueri, co-
mandada pela secretária Luciana Rohn.
Para abrir os trabalhos, a diretora de mo-

dalidades da Secretaria de 
Esportes, Patrícia Pascon, 
explicou a parceria entre a 
Secretaria de Esportes e 
a Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia. “A partir deste ano 
estamos contando com o 
novo núcleo de Esportes 
Adaptados, que abriga-

rá profissionais capacitados para atender 
também os alunos com deficiência em 
nossas escolinhas esportivas, nas mais di-
versas modalidades”, explicou.
De acordo com Luciana Rohn, o objeti-
vo de sua Secretaria é estudar cada caso e 
encaminhar para as escolinhas esportivas, 
que a partir de agora estarão preparadas 
com equipe especializada para atender 

cada aluno, seja qual for sua deficiência. 
“Nosso objetivo é trabalhar a inclusão 
social, onde nossos atendidos consigam 
estar juntos com os demais setores da so-
ciedade”, completou Luciana.
Ao longo de todo o dia, o curso de forma-
ção seguiu com as palestras da professora 
Adriana Leal - dentre outras especialida-
des, ela tem vivência de pelo menos 12 
anos em educação especial. 
Após uma semana de curso, os professo-
res da Grêmio Recreativo Barueri assisti-
ram a palestras com graduados especialis-
tas dos mais diversos setores da Educação 
Física e, a partir da segunda-feira, 7, es-
tarão nas quadras, ginásios de esportes e 
academias dando formação para alunos 
de todos os bairros da cidade de Barueri.

Servidor em Foco
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Falando de Leis
Falando de Leis

Twitter
Tudo que você tuitar pode ser 
usado contra você, até no tribunal

Tudo o que postamos na 
internet pode ser usado 
contra nós mesmos, e daí 
todo o cuidado é pouco

A Folha de São Paulo publicou no dia 
31/01/2011, o caso de um vendedor, mo-
rador de Ipameri, cidadezinha do interior 
de Goiás, que não viu nenhum problema 
em postar em seu perfil do microblog, 
uma foto de uma garota em trajes sumá-
rios, o que resultou numa condenação em  
indenização por danos morais à vítima no 
valor de R$ 3.000,00, e como não tinha di-
nheiro, está pagando em parcelas o preço 
de uma tuitada inconsequente.
O caso ilustra uma situação cada vez mais 
corriqueira: os desabafos, os comentários 
e as brincadeiras de mau gosto facilmen-
te esquecíveis se ditos em mesa de bar se 
amplificam se feitos nas redes sociais, com 
consequências na vida profissional e legal 
do internauta.
A matéria relata ainda que outras pessoas, 
incluindo aí os famosos, tiveram proble-
mas semelhantes. Recentemente o come-
diante Danilo Gentilli foi investigado pelo 
Ministério Público por acusação de racis-
mo após ter feito uma piada em que com-
parava, no Twitter, o gorila King Kong a 
jogadores de futebol.
Há casos em que a tuitada não chega à 
Justiça, mas acaba em boa dor de cabeça, 
e foi o que conteceu com a cantora Rita 
Lee, que criticou a construção do estádio 
do Corinthians em Itaquera, com conside-
rações desprestigiosas ao bairro. Já a can-

tora Gal Costa disse que os conterrâneos 
baianos eram preguiçosos. As duas ouvi-
ram poucas e boas do público.
Quem não abre mão das tuitadas, deve ser 
cauteloso, principalmente quando as pos-
tagens se referem à ambientes e colegas 
do trabalho. As empresas tem ficado de 
olhos nos perfis de seus funcionários e já 
há casos de demissões por justa causa ad-
vindas de postagens inconsequentes. 
Juliana Abrusio, professora de direito 
eletrônico da universidade Mackenzie, 
aponta que o afã de fazer um desabafo, de 
exprimir uma opinião ou de simplesmen-
te demonstrar atitude crítica em relação 
a algo, faz com que as pessoas percam a 
ideia do alcance da internet. 
O Brasil tem mais de 30 mil decisões ju-
diciais relacionadas à internet.  Porém, as 
crescentes ações na Justiça fomentadas 
pelo mau uso da internet podem ser facil-
mente evitadas, basta ter bom senso.
Segundo Alessandro Barbosa Lima, dono 
da empresa E.Life, que oferece serviços de 
monitoramento de marcas, semanalmente 
surgem casos de uso indevido das redes 
sociais por funcionários. 
Se o internauta avançar o limite da críti-
ca normal e partir para o lado da ofensa, 
pode ser processado pelos crimes de calú-
nia, injúria e difamação, sem prejuízo de 
uma indenização. Deve-se sempre evitar 
fazer juízo de valor.
A primeira coisa que a pessoa deve fazer 
ao aderir a uma rede social é ler as regras 
de uso e conhecer os recursos que o pro-
grama oferece ao usuário, e principalmen-

te não se esquecer da dimensão do al-
cance da internet. 

Com informações do jornal 
Folha de São Paulo 
Cotidiano - 31/01/2011.
Andréia M. Dourado
Depto. Jurídico SindServ

Anuncie na Revista do Servidor
Tel.: 4163-4050
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Você Redator

Ao receber o convite para escrever sobre nós, 
mulheres, servidoras municipais de Barueri, 
meu imaginário, como um vulcão entrou em 
erupção. Então percebi que em meu léxico 
há pouco conhecimento para externar todo 
desejo do meu coração em dar conta de in-
formar sobre os nobres feitos por amadas 
colegas de trabalho, que marcaram e marcam 
a nossa história e fazem a diferença.
Penso que, o crescimento populacional da 
cidade de Barueri, bem como seu desenvolvi-
mento econômico, histórico, social e cultural, 
caminhou e caminha sob o envolvimento de 
muitas lindas que se dedicaram e se dedicam 
ao dom de servir ao povo de nossa cidade.
Recebemos do interior paulista exemplares 

Por: Maria Adélia

Meninas poderosas! 
Mulheres valorosas! Somos cor-de-rosa

mestres para educação, e deleitamos a busca 
pelo saber com as professoras Neide José e 
Edna Assad, mestras severas e capazes. Amo 
história, minha primeira formação, por con-
ta da leveza, clareza e domínio da matéria da 
dona Edna, em sala de aula. Já a matemática... 
A dona Neide que me perdoe, fiz o necessário 
para fechar a 7ª Série “F”, no limite, porém a 
minha limitação não é parâmetro para reco-
nhecer seu talento.
No entanto, outras foram além dos seus limites 
e estão espalhadas pelas salas de aulas, pelas re-
partições e administrações, e muitas guardando 
nossas vidas, forjadas por suas fardas.
Aos poucos a mulher barueriense achou o seu 
lugar, neste cenário “baruebas”. O século 21 

elegeu a primeira presidenta brasileira. Barueri, 
por sua vez, no século 20 (1977) já acreditava 
no potencial feminino dentro da política e ele-
gemos Elizabeth Tito (falecida) como verea-
dora, sucedida por colegas nossas de trabalho: 
dona Eva (falecida), dona Maria, doutora Ân-
gela e Cilene Bittencourt, por aqui inovamos e 
somos pioneiras, mesmo depois de serem quei-
mados os sutiãs, do direito ao voto e da igual-
dade de direitos.
Quando a cidade ainda dependia do Governo 
do Estado para cuidar da saúde do seu povo 
com vermífugos, mata piolhos, ordenar as 
“Cadernetas de Vacinas” etc; pudemos contar 
com a dedicação e fortaleza das colaboradoras: 
Elizabeth Franco, Juraci, Marleninha, Midori e 

Você Redator
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Poeta do Povo
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Por: José Aparecido
Barueri :  orgulho de ser poeta aqui

Mais um tema de poesia, eu Recebi
Com direito a trocadilhos, do Poeta José
Para aquele meu amigo, e irmão camarada
Juca Lima, que não é, um amigo qualquer
Ele me ligou e disse: Poeta eu quero saber
Se uma homenagem, daria pra você fazer
Para  o  Dia, Internacional da Mulher

Em 08 de março de 1917 se Deu Inicio
Mulheres Russas, se manifestaram de pé  
Começava ali uma grande luta, por pão e paz  
E por melhores condições de vida, e assim até 
Que o direito de votar, também foi conquistado  
Outros países aderiram e tiveram resultados
E assim nasceu, o dia Internacional da Mulher

Ela é corajosa, decidida, e cheia de objetivos
Ela é protagonista da vida, Ela vai a onde quer
Ela comanda Empresa, pilota Navio e até Avião
Ela comanda o seu município, com  tamanha Fé
Esses e muitos outros desafios, ela enfrenta
No comando do Brasil, temos a Dilma Presidenta
Dai parabenizamos, o dia internacional da Mulher

Ela é maravilhosa, responsável, e companheira
Em muito Ela venceu, e vencerá se Deus quiser
Tantos elogios eu poderia fazer a Ela nesse dia
E ainda tem mais! Ela também perfeccionista É
Ela se destaca bem, por muito capacitada ser 
Em vários países do mundo, a Elas quero dizer
Sucesso a vocês, no dia internacional da Mulher

Participe do 
Você Redator!
Se você gosta de escrever e gostaria 
participar do Você Redator, com-
partilhando seus conhecimentos 
e/ou pensamentos com os leitores 
da Revista do Servidor, entre em 
contato com o Sindicato através do 
Tel.: 4163-4050.

dona Olguinha, generosas para com uma me-
lhor saúde aos filhos dos filhos de Barueri.
Meninas poderosas! Como muitas outras, 
que nos falta à memória, no entanto as en-
xergamos pelos corredores da vida barue-
riense. Para mim, Barueri é uma vila de ami-
gos, compadres e saudosistas, por aqui tudo 
sempre foi tudo muito bom.
Um café fresquinho passado pelas mãos da 
dona Filinha, ou quem dera um bem servido, 
pelas mãos da dona Aracy, um banheiro bem 
limpinho, como só a Valzinha sabia deixar. 
E o rango da Divina e da Zefa? Hummm, 
Delíciaaaaa!
Meninas... Somos poderosas. Somos nobres. 
Cada uma em seu papel. Somos valorosas. 
Se não aos outros, devemos nos dispor as-
sim mesmo, principalmente a nós e por nós. 
Para exercermos o melhor, na vida, foi para 
o que Deus nos criou.
Emprestamos o melhor de nossas vidas pela 
causa pública, isso é dom do Céu. Encontra-
mos nossos patrões nos portões, nas ruas, nos 
supermercados (Joel), nas farmácias (seu Be-
nedito), nas lojas de móveis (do seu Moraes), 
nos bares (do Honda), na barraca do pastel aos 
domingos, na feira e até ao Nosso Banco, que 
não existe mais. Mas, os hiper’s nos aconche-
gam às vésperas dos dias 16 e 30 - essa é a paga 
que nos traz alegria: pagar as contas e encher os 
carrinhos no supermercado.
Não dá para medir o que demos e o que nos foi 
retribuído, quer em forma de salário, experiên-
cias ou simples histórias. Nós ajudamos a fazer 
esta história. Muitas vezes com choro, pela in-
compreensão e desafetos que nos assolam, até 
mesmo começando dentro de nossas casas.
“Murrerrada”! “A rapadura é doce, mas não 
é mole”. Somos por demais grandes, quando 

temos a oportunidade de conviver com uma 
colega de trabalho simples e servil, e a vemos 
chegar ao topo da hierarquia profissional con-
duzindo as finanças deste município entre os 
mais prósperos do País, Geanete Rezende da 
Silva, querida “Jan”, um signo para a perseve-
rança e “in contest” competência, alegra-nos 
saber que vale a pena a dedicação ao trabalho.
Um trabalho honrado e admirado por mui-
tas. Muitas mulheres, que gostariam de estar 
intrinsecamente caminhando conosco, nesta 
jornada. Colaborando em projetos sociais, opi-
nando no atendimento do dia a dia, auxiliando 
mestres a erguer conhecimentos e/ou moldar 
paredes, criando situações que geram tranqui-
lidade e esperanças a vidas humanas.
Quando eu olho para tudo isso, para todo este 
universo feminino de Barueri, forjado pelo ca-
ráter, trabalho, disposição, comprometimento 
e a amizade, me lembro do ser humano lin-
do que é a Sônia Dias Furlan, nossa especial 
colega de trabalho, que independente de estar 
ou não primeira-dama da cidade é nossa re-
presentante qualitativa em serviços e 
ações sociais e de cidadania. 
O meu apreço é pela Soninha da Ca-
pitólio, do Bamerindus, da Siol, do 
Furlan, da mãe da Bruna, do Rubi-
nho e do Fê. Irmã da Silvana, prima 
da Ana, filha da dona “Uguinha”, 
irmã da tia Odila, do Raposo.
Essa menina, se assim posso... Empres-
ta um pouquinho dos sonhos de cada 
uma de nós e age com amor e despren-
dimento em favor do outro, do seu 
próximo, pelo bem comum.
Como é bom ver nascer em nossa ci-
dade um local não só para a guarida 
da desamparada, deixada, maltratada e 
sofrida, mas também e principalmente 
para a convivência da Mulher Barue-
riense, o “Espaço Mulher” - penso que 
vá contemplar e estreitar o cooperati-
vismo entre nós.
Acredito que será um lugar, que como 
Barueri sempre abraçou, abraçará suas 
mulheres, não só por suas necessidades 
e/ou fragilidades, mas pelo seu poder 
de transformar circunstâncias ruins em 
momentos de renovo, projetar vida e 
sonhar com a alegria.
Tenha certeza de uma coisa: você vai 
sempre fazer a diferença, aí mesmo 
onde você está. Hoje é o presente 
que Deus lhe deu. Você pode fazer 
melhor. Nós podemos (we can!). 
Pois temos o poder de encarar a vida 
de frente, com todas as tribulações e 
encontrar a alegria, sem resignações. 
Podemos encarar mudanças, em fa-
vor do outro e a nosso favor.

Nós podemos! Porque temos a compaixão 
como atributo feminino, marcando o seu va-
lor profissional: com o carinho e a dedicação 
pelos seus, o respeito, a autoridade e a amiza-
de com zelo ao que é comum e que firma o 
compromisso do caminhar juntas, a regra de 
uma pessoa que carece de enfrentar a peleja 
do cotidiano, honradamente.
Você é parte disto. Você é isto, cor-de-rosa, 
valorosa e poderosa.
Deus abençoe todos os seus dias, menina.

Sindserv 2011 11
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Comportamento
Comportamento

A primeira vez a gente nunca esquece. 
Você não faz a menor idéia do décimo 
beijo que deu, do vigésimo momento que 
ouviu sua música preferida. Agora, certa-
mente, da estréia você lembra! Isso por-
que, em qualquer campo, seu cérebro vai 
registrar justamente aquela informação 
(ou sensação) diferente. Não é à toa que, 
no meio publicitário, marcas e produtos 
disputam para serem os primeiros a con-
quistar a mente do consumidor. Mas será 
que isso também vale para a primeira im-
pressão que temos de uma pessoa?
Quando nos deparamos com uma pessoa 
nova é a inevitável ‘primeira impressão’, e, 
sem querer, avaliamos roupas, aparência, 
forma de se comunicar, de se portar e gra-
vamos em nosso cérebro esta percepção. 

Alvo de críticas de familiares e amigos, 
quem gosta de ficar na cama até a hora do 
almoço pode ter um motivo científico: o 
distúrbio do sono atrasado. 
O organismo humano tem um ciclo diá-
rio, de modo que os níveis hormonais e a 
temperatura do corpo se alteram ao longo 
do dia e da noite. Ao dormir, a tempera-
tura do corpo diminui e produzimos hor-
mônios de crescimento. Se dormirmos 
durante a noite, no escuro, produzimos 
um hormônio chamado melatonina, res-
ponsável por comandar o ciclo do sono e 
fazer com que seja mais profundo.
Pessoas vespertinas, que têm o hábito 
de ir para a cama durante a madrugada 
e dormir até o meio dia, só irão começar 
a produzir seus hormônios por volta das 

Pré-conceito
Química, empatia, intuição. É o que nos 
resta se nada sabemos a respeito de al-
guém. A primeira impressão se dá de for-A primeira impressão se dá de for-
ma tão rápida que mal nos damos conta 
do que nos levou a pensar bem ou mal a 
respeito de uma determinada pessoa. 
Segundo teorias da percepção humana, 
75% do que acreditamos ser verdadeiro 
é proveniente da visão. Mesmo assim, é 
difícil imaginar que um simples sorriso ou 
estar bem arrumada seja o suficiente para 
decifrar a índole de uma pessoa.
Mas assim como a opinião à primeira vista 
instiga encontros, pode também atrapa-
lhá-los. Somos passíveis a erros e acertos e 
não podemos confiar sempre na intuição.

Segunda impressão
Nem sempre uma análise superficial é su-
ficiente para captar a essência de alguém. 
Quantas vezes fazemos um julgamento 
inicial sobre alguém e depois mudamos 
de opinião? Quantas vezes você antipati-
zou com alguém que acabou de conhecer 
só porque achou o olhar da pessoa an-
tipático ou a maneira de falar agressiva? 
Isso por que a ‘impressão’ está ligada a 
estereótipos que  tendem a se desfazer ou 
confirmar ao longo da convivência. 
A primeira impressão guia nossos rela-
cionamentos, mas nem sempre de um 
modo positivo. Por trás dela, há motivos 
inconscientes que, se não esclarecidos, 
nos levam a fazer escolhas erradas.

Primeira Impressão
Será que realmente a primeira impressão é a que fica?

Sono
Quem dorme até tarde não é vagabundo, neurologistas 
afirmam que essas pessoas têm o disturbio do sono atrasado

5 da manhã. Isso fará com que tenham di-
ficuldade de ir para a cama mais cedo no 
outro dia e, consequentemente, de acordar 
mais cedo. É um hábito que só tende a pio-
rar, porque a pessoa vai procurar fazer suas 
atividades durante o final da tarde e a noite, 
quando tem mais energia.
Esse distúrbio pode ser genético. Pessoas 
com o gene da ‘vespertilidade’ têm predis-
posição para serem vespertinas. Mas o fa-
tor social e educação também influenciam.
O vespertino não se encaixa na rotina que 
consideramos normal. Desde a infância  
prefere estudar durante a tarde e não con-
segue praticar muitas atividades de manhã. 
Na adolescência, a doença é acentuada, uma 
vez que os jovens tendem a sair à noite e 
dormir até tarde. Mas a característica vira um 

problema quando persiste na fase adulta. 
A privação do sono profundo, quando so-
nhamos, faz com que a pessoa tenha maior 
susceptibilidade a desenvolver problemas 
psiquiátricos e de saúde.
O tratamento não envolve apenas remé-
dios indutores do sono, como se fosse uma 
insônia. É necessária uma terapia compor-
tamental complexa, envolvendo estímulo 
de luz, atividades físicas durante a manhã e 
um trabalho de reeducação.
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Prata da Casa
Prata da Casa

Romilda Maria Sepúlveda
Diretora Administrativa do Sindserv

rário e dona de casa foi criada na Vila São 
Francisco, onde mora até hoje.
Teve uma infância simples junto aos seus 
pais e seus vinte irmãos, sendo que, nove 
nasceram em Barueri.
Estudou no Grupo Escolar Raposo Ta-
vares, atual EMEF Raposo Tavares entre 
1962 e 1971. “Foi uma época muito feliz., 
guardo lembranças e amizades intocá-
veis”, lembra Romilda. “Minha juventude 
também será eterna na lembrança. E é cla-
ro, foi em Barueri!”, conta.
Trabalhou em farmácias por 25 anos, em 

1998 passou a ser funcionária pública 
domunicípio de Barueri, exercendo o 
cargo de chefe de secretaria escolar, um 
trabalho que lhe ensinou muito, e rendeu 
lhe muitas amizades.
Hoje está afastada do cargo para exer-
cer a função de dirigente sindical, está 
no Sindserv desde o começo. “Assumi 
o cargo com muita vontade e garra. Fiz 
muitas sindicalizações, com funcionários 
de todos os setores, busquei parcerias, 
colaborei com festas e eventos, participo 
de Congressos e procuro sempre me in-
terar nos assuntos, estou sempre procu-
rando ampliar o leque de benefícios do 
Sindserv”, comenta Romilda sobre sua 
atuação como diretora.
“Ganhei muitos amigos o que acho ex-
tremamente gratificante”, conta Romil-
da após 6 anos de sindicato.
Em 2009, foi convidada para fazer parte 
do CMM (Conselho Municipal da Mulher 
de Barueri) onde atualmente é Conselheira 
Titular, além de continuar representando 
o sindicato. “É um trabalho maravilhoso 
onde tratamos de direitos e assuntos dire-
cionados a mulher”, destaca Romilda.
Ao falar sobre o seu trabalho como conse-
lheira, Romilda se mostra muito empolgada 
com o projeto e com as futuras instalações 
do Espaço Mulher, local que irá sediar o 
Conselho Municipal da Mulher de Barueri 
e oferecer uma série de serviços e ativida-
des voltadas para o público feminino.
Romilda mostra-se muito confiante nesta 
nova etapa de sua vida e acredita que as-
sim como ela, milhares de mulheres que 
também tem dupla jornada, estão sempre 
em busca de novos horizontes.
“Agradeço a Deus todos os dias por ser: 
Mãe, Avó, Amiga, Dona de Casa, Funcio-
nária, Irmã e principalmente MULHER!!!!!
Vou continuar lutando e enfrentando to-
dos os desafios que a vida me oferecer, 
querosaúde, paz e força para continuar 
meu trabalho”, diz Romilda.

Romilda Maria Sepulveda, nasceu em Ma-
rília - SP, e veio morar em Barueri com 
apenas dois anos de idade, filha de ope-
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Saúde
Saúde

Dividindo a dor do parto
Acompanhante no parto traz mais segurança para a mãe

Hospitais do SUS têm 
até o próximo mês para 
adaptar procedimentos e 
instalações à nova regra

Estudos científicos apontam evidên-
cias de que os partos realizados com a 
presença de um acompanhante trazem 
grandes benefícios e evitam problemas à 
saúde da gestante. As mulheres atendidas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm 
o direito de escolher alguém de sua con-
fiança para estar presente na sala de par-
to e também durante o pós-parto. Esse 
direito é resultado de uma série de ações 
do Ministério da Saúde para melhorar a 
qualidade do atendimento às gestantes e 
humanizar os partos no país.

A presença do acompanhante no parto e 
pós-parto nas maternidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é garantida pela Lei 
11.108, de abril de 2005. Em dezembro do 
ano passado, uma portaria do Ministério 
da Saúde regulamentou esse direito. Os 
hospitais do SUS têm até junho para se 
adaptar à medida.
De acordo com 14 estudos científicos 
brasileiros e internacionais realizados em 
mais de cinco mil mulheres, as gestantes 
que contam com um acompanhante no 
parto e no pós-parto ficam mais tranqüilas 
e seguras durante o processo. A presença 
do acompanhante também contribui para 
redução do tempo do trabalho de parto e 
para diminuir o número de cesáreas.
“Durante o trabalho de parto, é normal a 

mulher sentir medo e insegurança. Esse 
medo muitas vezes aumenta a dor das con-
trações e a experiência do parto torna-se 
traumática”, explica a técnica da Coorde-
nação de Saúde da Mulher do Ministério 
da Saúde, Daphne Rattner. “A presença do 
acompanhante diminui esses obstáculos e 
transforma o acontecimento em uma ex-
periência positiva e inesquecível”, diz.

“O acompanhante tem 
o papel de dar apoio, 
carinho e atenção 
para que a mulher 
se sinta mais calma e 
confiante no momento 
do trabalho de parto”
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A permanência de uma ou-
tra pessoa junto à mulher no 
parto e pós-parto contribui 
ainda para reduzir a possibi-
lidade da paciente sofrer de 
depressão pós-parto, doença 
que hoje atinge cerca de 15% 
de todas as mães do mundo.
Além de oferecer tranqüili-
dade e segurança, o acompanhante pode 
ajudar a mulher nas tarefas básicas com o 
bebê no pós-parto, quando a mãe encon-
tra-se em fase de reabilitação.

Vínculo afetivo
Os profissionais de saúde ressaltam mais 
pontos positivos na presença de um 
acompanhante para a mãe nos primeiros 
momentos de vida do bebê. Eles verificam 
que a participação dos companheiros na 
assistência ao parto pode melhorar o vín-
culo afetivo entre o casal. “Ao presenciar o 
esforço da mulher em dar a luz, seu com-
panheiro passa a admirar e valorizar mais a 
figura feminina”, explica Daphne Rattner. 
Segundo a técnica do Ministério da Saúde, 
há um momento no pós-parto em que é 
estabelecido um vínculo emocional entre 
mãe e filho e se o pai participa, isso forta-
lece os laços entre os membros da família. 
Daphne afirma que “nos partos cirúrgicos, 
nos quais raramente é permitida a partici-
pação do companheiro, perde-se a chance 
de viver essa experiência”.
A brasiliense Juliana Cristina pôde contar 
com a presença da avó, Josélia Maria da 
Conceição, no nascimento da filha, em de-
zembro do ano passado. “Foi uma gran-
de emoção o nascimento da minha filha e 
ter a minha avó presente”, lembra Juliana. 
“Minha avó segurou a minha mão o tem-
po inteiro, durante o parto. Seu apoio foi 
fundamental”, conta.
O sociólogo Luis Eduardo Batista, de 
41 anos, não desfrutou da experiência de 
acompanhar sua esposa durante o parto. 
Para ele, a presença do pai é importante, 

pelo apoio que ele pode dar à mãe.  “Em 
uma sociedade em que o pai tem uma parti-
cipação considerável em todo o processo de 
formação e educação da criança, é essencial 
a presença dele também no momento do 
nascimento de seu bebê”, diz. O sociólogo 
conta que esteve presente em todas as fases 

Quem poderá ser 
acompanhante de parto?
Poderá ser o marido, namorado, 
mãe, amiga, irmã ou outra pessoa 
que a gestante escolher. Se preferir, a 
gestante pode optar por ficar sozinha.

à Gestante
Ela deve se informar durante a gravidez se as maternidades de sua cidade 
estão cumprindo a lei do acompanhante. Se alguma maternidade não segui 
a lei, ela deve ligar para a Ouvidoria da Saúde (0800 482 800) ou procurar 
uma Promotoria de Justiça do Município.

Acompanhante
A pessoa não precisa de uma preparação especial para acompanhar uma 
parturiente. Se possível, deve conversar e se informar com especialistas so-
bre o trabalho de parto. Uma boa opção é participar com uma mulher de 
um grupo de gestantes. Se desejar filmar o parto, além de pedir autorização 
antecipadamente, essa pessoa deve pedir a alguém da equipe para fazer, 
pois sua função no parto deve ser de apoio à mulher. 

A presença do 
acompanhante
ajuda a diminuir:
- a duração do trabalho de parto;
- o uso de medicações para alívio da dor;
- o número de cesarianas;
- a ocorrência de depressão pós-parto.

A presença do 
acompanhante também 
contribui para aumentar:
- vínculos entre o acompanhante, 
a mãe e o bebê;
- a sensação de satisfação no parto;
- a duração do aleitamento materno.

O que o acompanhante 
pode fazer para ajudar a 
mãe?
- Ele poderá oferecer encorajamento;
- Toques, carinhos e massagens para 
aliviar a tensão e a dor;
- Incentivos para caminhar 
e mudar de posição.

Com informações do Ministério da Saúde.

da gravidez e do pré-natal da esposa. No 
entanto, não conseguiu a autorização da 
equipe médica para assistir ao nascimento 
do bebê. “Foi muito frustrante aguardar 
uma noite inteira por notícias sobre a mi-
nha mulher e meu filho. Queria muito ter 
acompanhado o parto”, lamenta.
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Atualidades
Atualidades

Guarda Municipal
Guardas Municipais de Barueri realizam parto na Vila Porto

Era um pouco mais de cinco da manhã 
de sexta-feira, 11 de fevereiro. O sol nem 
havia nascido, mas Pedro Paulo queria 
nascer, já tinha esperado 42 semanas no 
ventre de sua mãe, Flávia Cristina dos 
Santos. Queria nascer ali mesmo, na Rua 
Partenon, na Vila Porto - a 500 metros 
da sede da Secretaria dos Assuntos de 
Segurança de Barueri, que abriga a Guar-
da Municipal de Barueri.
A bolsa rompida e as fortes contrações 
sentidas por Flávia foram o sinal para 
que seu marido, Ednílson Rodrigues da 
Silva, discasse para a Guarda Municipal. 
“A primeira coisa que me veio à cabeça 
foi ligar no 153 da Guarda”, comentou 
Ednílson. “Eles vieram rapidinho, não 
deram nem 2 minutos.”
A viatura 217 da GMB chegou à residên-
cia do casal e foi recebida com o nervo-
sismo do pai. “Ele estava desesperado, 
dizia que não ia dar tempo e que a crian-
ça ia nascer”, relembrou Rogério Olivei-
ra Paulino, guarda municipal encarrega-
do da guarnição enviada para checar a 
situação e transportar a parturiente ao 
pronto-socorro. “Pedi para o meu par-
ceiro acionar o Resgate Municipal e en-
trei na casa”, contou Oliveira Paulino.
Pelo rádio da viatura, o guarda munici-
pal Cristiano Silveira dos Santos solici-
tava o Resgate Municipal quando ouviu 

os gritos de Oliveira: “Silveira, Silveira, tá 
nascendo”.
Silveira entrou e auxiliou seu companhei-
ro no parto de Pedro Paulo. “Em seguida 
o Resgate chegou, cortou o cordão um-
bilical e os levou para o Pronto-Socorro 
Municipal”, narrou Silveira.
Dias depois, os guardas municipais,  retor-
naram ao endereço do parto para conhe-
cer com mais calma o bebê e seus quatro 
irmãos. “Serei eternamente grata à Guar-
da de Barueri. Nunca terei como pagá-
los”, comentou a mãe. 

Preparação
Prestar auxílios como este, ainda que 
poucas vezes, faz parte das atribuições 
da Guarda Municipal. Todo o efetivo da 
corporação recebe regularmente cursos 
de qualificação, passa por avaliações de 
desempenho e por pesquisas de satisfação 
com a população.
“Quando criei a Guarda Municipal, ideali-
zei uma força policial que reforçasse a se-
gurança com caráter comunitário”, explica 
o prefeito Rubens Furlan. 
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Barueri realiza terceiro mutirão contra a dengue, desta vez no Jardim Belval 

Barueri está entre as sub-sedes 
da Copa do Mundo 2014 no Brasil 

No dia 26 de fevereiro, aconteceu em 
Barueri o terceiro mutirão contra a den-
gue, de 2011. Desta vez a mobilização 
foi na região do Jd. Belval, onde agentes 
da Secretaria de Saúde e voluntários visi-
taram residências e empresas. 
De acordo com comunicado do Minis-
tério da Saúde, neste ano devem ocor-
rer muitos casos de dengue em todo o 

O secretário de Esportes 
e vice-prefeito de Barueri, 
Carlos Zicardi, anunciou que 
a cidade foi escolhida para 
ser uma das sub-sedes da 
Copa do Mundo 2014.

A informação foi confirmada durante 
a cerimônia de lançamento do Guia da 
Fifa/Copa 2014, que integra as cidades 
paulistas que servirão como sub-sede da 
Copa 2014 no Brasil.
O evento se realizou no Museu do Futebol 
e contou com a presença de autoridades 
do cenário político e do futebol como o 
presidente da Confederação Brasileira de 
Futebol, Ricardo Teixeira, do ex-jogador 
Ronaldo “Fenômeno”, o governador Ge-
raldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab.
Graças à extraordinária estrutura de equi-
pamentos como a Arena Barueri, o Centro 
de Treinamento, rede hoteleira da cidade 

país. Daí a preocupação da administração 
municipal em informar e conscientizar as 
pessoas para evitar que a cidade seja atin-
gida por uma epidemia em 2011.
O primeiro mutirão aconteceu no dia 29 
de janeiro, na região da Vila Boa Vista, 
Vila Barros, Jd. Barueri e parte do Jd. dos 
Camargos. No dia 12 de fevereiro foi a vez 
da região do Jd. Califórnia, Vila Morelato 

e parte do Engenho Novo. Estão progra-
mados ainda mais dois mutirões: dia 12 de 
março, no Parque Imperial e Jd. Mutinga 
e dia 2 de abril no bairro do Jd. Silveira. 
Vale lembrar que, mesmo com os mutirões, 
as visitações de rotina continuam sendo 
realizadas normalmente pelos agentes da 
dengue em todos os bairros da cidade.
Disque Dengue: 0800 7717207.

e a localização privilegiada, próxima às 
principais rodovias, a cidade de Barueri foi 
uma das cidades do Estado de São Paulo 
escolhidas pelo Comitê Paulista da Copa.
De acordo com Carlos Zicardi, “Se Barueri 
já é conhecida em todo o Brasil, agora será 
conhecida no mundo todo”, festejou.

Guia da Fifa
O guia fornece dados sobre as cidades 
paulistas, incluindo Barueri, que estão 
aptas a receber delegações da Copa do 
Mundo. O livro “Cidade-Base: o poten-
cial do Estado de São Paulo para sediar 
os Centros de Treinamento das seleções 
para a Copa do Mundo Fifa Brasil 2014” 
traz sugestões de centros de treinamento 
e opções de hotéis, além de informar a in-

fraestrutura dos municípios e as distân-
cias para aeroportos e cidades sede do 
mundial. “São Paulo está oferecendo o 
que há de melhor para as delegações”, 
disse o governador Geraldo Alckmin.
Barueri foi escolhida após uma série de 
visitas técnicas e do detalhamento das 
informações a respeito da infraestrutu-
ra esportiva e hoteleira, considerando 
os requisitos técnicos apresentados pelo 
Comitê Organizador Local da Copa do 
Mundo da Fifa 2014. Como resultado 
desse processo constatou-se que a cida-
de tem potencial para receber as seleções 
internacionais. 
Barueri foi escolhida junto a cidades 
como Campinas, Santos, São Caetano e 
São Paulo.

Carlos Zicardi, vice-prefeito 
e Secretário de Espotes de Barueri

 cerimônia de lançamento do Guia da Fifa/Copa 2014
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Vida Sustentável
Vida Sustentável

Embalagens 
Consumo sustentável pressionará setor 
de embalagens a investir em opções ecológicas

Nos próximos anos, o aumento das exi-
gências ambientais que vão recair sobre 
o setor de embalagens e demais seto-
res produtivos. Os principais pontos de 
pressão vão partir do próprio consu-
midor, que tende a dar preferência por 
produtos mais sustentáveis, e por novas 

regulamentações de órgãos públicos di-
recionadas para empresas que causarem 
grandes danos ambientais.
Por conta disso, produtos que agregam 
inovações sustentáveis tendem a ganhar 
espaço nas casas de consumidores e nas 
prateleiras das redes varejistas. 
A atividade empresarial deverá se adaptar 
cada vez mais a normas reguladoras do 
governo, como a recente Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, sancionada pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
As empresas passarão a investir mais em 
pesquisas e inovações tecnológicas para 
diminuir o consumo de matéria-prima e 
energia elétrica, além de privilegiar a reci-

clagem e a reutilização dos diversos  tipos 
de embalagens disponíveis no mercado. 
No Brasil, cerca de 91,5% das embala-
gens de alumínio são recicladas e este é 
o índice mais alto do mundo. Uma das 
principais vantagens da reciclagem, é que 
o uso do alumínio reciclado diminui em 
até 95% o gasto de energia no processo 
de produção de novas latas.
Entre os materiais utilizados em emba-
lagens, as latas têm o maior índice de 
reciclagem. Em seguida vêm as garrafas 
de plástico (54,8%), vidro (47%) e papel 
cartão, usadas para sucos e chás (26,6%). 
Com informações da Agência Estado.
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Tecnologia

Segurança
Dicas para navegar no Internet com tranquilidade
por Juliana Oliveira

Tecnologia

Se você morre de medo que as pessoas 
invadam seu computador, saiba que esta 
angustia não existe apenas em seu tráfe-
go na internet, mas também existe entre 
as pessoas. A grande maioria pensa logo 
nos hackers que descobrem a senha, mas 
existem também aqueles mais experien-
tes que procuram descobrir a senha da 
conta do banco, códigos de empresas, 
enfim. Inúmeras invasões podem ser fei-
tas através do computador, então tome 
cuidado com o que você acessa na inter-
net, para não correr certos riscos.
Se você não quer vivenciar problemas 
como estes, saiba que existe alguns pro-

cedimentos que você pode ter para mais 
segurança e liberdade em sua navegação. 
O primeiro fator que é o mais importante 
é ter seu Antivírus sempre atualizado, pois 
ajuda significantemente em sua seguran-
ça. E também nunca passe informações 
pessoais para nenhum site, e nem mesmo 
para seus amigos, como por depoimentos 
do Orkut ou pelo MSN. É muito arris-
cado, só indique dados ban-
cários e pessoais para sites 
realmente confiantes, se 
realmente for efetuar al-
gum processo, ou compra.
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Capital

Tesouro Direto
O investimento proporcionou o melhor 
rendimento dos últimos 10 anos

Um levantamento feito pelo Instituto As-
saf, especializado em investimentos, mostra 
que quem investiu em Notas do Tesouro 
Nacional (NTNs) de 2001 ao final de 2010, 
obteve ganhos reais de 164,6%. Além da 
segurança proporcionada pela renda fixa, 
o Tesouro também se mostrou uma opção 
bastante rentável em comparação a outros 
tipos de aplicação de longo prazo. 
“É fato que a renda variável quase sempre 
dá maior retorno. O que aconteceu é que, 

nesses últimos 10 anos, a Bovespa oscilou 
muito, fechando positivo em 90% em um 
ano e amargando perdas de 40% em ou-
tro. O tesouro teve um rendimento mais 
uniforme, mais estável e nesses anos vi-
venciou uma alta taxa de juros, o que re-
sultou nessa boa rentabilidade”, explica o 
coordenador do estudo, Fabiano Guasti.
O Tesouro é uma boa opção para os in-
vestidores mais conservadores, que estão 
apostando no longo prazo. É ideal para os 
que não gostam de correr muitos riscos e 
que querem uma rentabilidade um pouco 
maior do que a caderneta de poupança.
Segundo o gerente do INI (Instituto Na-
cional de Investidores), Paulo Portinho, 
uma das maiores vantagens de investir 
em tesouro direto ao invés de fundos de 
renda fixa é escapar das taxas de admi-
nistração cobradas pelos fundos.
“Existem fundos com taxas de adminis-
tração de 1,5% ou 2% ao mês. O tesouro 
direto é uma boa opção, pois as taxas são 
bem menores do que aquelas cobradas 
pelos bancos”, diz Portinho.

O que são títulos públicos?
Os títulos públicos são ativos de renda 
fixa, que possuem a finalidade de captar 
recursos para o financiamento da dívida 
pública e para financiar atividades do 
Governo Federal, como educação, saúde 
e infraestrutura.
No caso do Tesouro Direto, o investidor 
pode comprar diretamente os títulos que 
desejar, a partir de R$ 100,00, através do 
site do Tesouro, com redução do custo 
de intermediação.

Com informações
Tesouro Direto;
Instituto Assaf

O Tesouro Direto, 
programa de venda de 
títulos públicos a pessoas 
físicas, foi a modalidade
de investimento que 
mais deu lucro aos 
investidores brasileiros 
nos últimos 10 anos

Capital
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Mestre-Cuca
Mestre-Cuca

Bala de Coco
Receita das Merendeiras do ITB Prof. Munir José

Ingredientes

Para o Preparo

Modo de Preparo

Participe do Mestre-Cuca!

1kg de açúcar2
200ml de leite de coco
200ml de água
100g de coco radalo

Pedaço mármore gelado

Misture os três primeiros ingredientes 
em uma panela alta;
Leve ao fogo alto até ferver;
Em fogo médio, deixe ferver até 
engrossar (mexendo sempre);
Pegue uma xícara com água gelada para 
testar o ponto da bala;
Quando a bala estiver com uma 
aparência de “vidro”, com a ajuda de 
uma colher, bata com a bala na borda  da 
xícara, se fizer barulho  a bala está no 
ponto;
Despeje a bala no mármore bem gelado 
e deixe esfriar;
Acrescente o coco na bala e comece a 
torcer com um pano até que a massa 

Se você tem uma receita e gostaria de 
compartilhar com os leitores da Revis-
ta do Servidor, entre em contato com 
o Sindicato através do Tel.: 4163-4050.

fique perolada (demora um pouco);
Faça rolinhos torcidos e coloque sobre o 
mármore; 
Vá cortando em pequenos pedaços 
e deixe a bala descansar por 
aproximadamente 5 horas;
No freezer ela dura 6 meses, na geladeira 
1 mês. 
Sempre coloque em potes 
hermeticamente fechados.

Eliana Ivete VerônicaOdineia
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Consumidor
Consumidor

Rótulos
Aprenda a diferenciar produtos light, diet e zero
Falta de informações nos rótulos de embalagens é o principal vilão

Estudante tem direito a 
reembolsar o valor 
da matrícula caso desista 
do curso antecipadamente

Quando os alimentos light surgiram de-
pois da febre dos diet, a confusão para 
os consumidores teve início. Nos últimos 
tempos, os produtos zero passaram a atra-
palhar ainda mais a população. A legisla-
ção brasileira obriga que os rótulos das 
embalagens tragam todas as informações 
necessárias, mas a obrigatoriedade, no en-
tanto, ainda não é suficiente para esclare-
cer as dúvidas dos consumidores que sem 
a devida orientação, sofrem para selecio-
nar os produtos que consideram mais ade-
quado ao seu perfil. 

Diet
Tem isenção de açúcar e/ou proteína e/
ou gorduras. Normalmente é indicado 
para portadores de doenças metabólicas 
como diabetes. Alimentos diet podem ter 
valor calórico maior que aqueles que con-
têm açúcar e nem sempre são úteis para 
perda de peso.

Light
Para quem quer perder peso, o recomendável 
é buscar um alimento light, pois estes alimen-
tos possuem redução de calorias, açúcares, 
gorduras, sódio ou outro nutriente em rela-
ção ao produto original. Mas cuidado, nem 

A prática das universidades de não devolver 
o valor da matrícula para alunos que desis-
tem do curso antes do início das aulas vai 
contra o Código de Defesa do Consumidor 
e a Lei 9.870/99.
Para tentar burlar a lei, muitas instituições 
colocam no contrato uma cláusula que es-
tabelece a perda do valor da matrícula em 
caso de desistência. O Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (IDEC) orienta 
que essa cláusula, deverá ser considerada 
nula, pois é abusiva. 
Se o aluno desistir do curso depois do início 
início das aulas, a instituição não é obrigada 
a devolver o valor da matrícula. 
A cobrança de taxa de matrícula nas univer-
sidades só é legal se a instituição incluir o 
valor da taxa na anuidade. 
A universidade pode cobrar multa do aluno 
desistente, mas somente se ela estiver pre-
vista no contrato. Ela não pode ultrapassar 
10% do valor proporcional aos meses res-
tantes até o final do semestre, para cursos 
semestrais, ou até o final do ano, para cur-
sos anuais. (Com informações - IDEC)

todo alimento light é próprio para perda de 
peso. A redução calórica em certos alimentos 
é muito pequena.

Zero
Promete isenção de açúcar com redução de 
calorias ou nutrientes em relação ao produto 
original. De modo geral as indicações são se-
melhantes aos dos alimentos light. Quando 
o alimento é zero por isenção de açúcares 
pode ser consumido por diabéticos. 

Cuidado com Alimentos Diet e Zero
É importante observar que esses produ-
tos podem apresentar mais calorias que 
os tradicionais, pois podem ser isentos de 
açúcar, mas apresentar maiores quantida-
des de gordura, a fim de conferir sabor. 
Sempre verifique na embalagem se com-
pensa substituir o produto tradicional pela 
versão diet ou zero.

Cuidado com as embalagens
Os consumidores devem estar atentos 
para não tomarem como referência o nú-
mero de calorias exibido nas embalagens 
de alimentos. Segundo especialistas, as 
informações contidas nos rótulos podem 
estar até 25% acima do total de energia 

realmente fornecida pelo produto. A 
notícia é até animadora para quem vive 
lutando contra a balança, mas o sistema 
de contagem de calorias utilizado como 
referência atualmente é ultrapassado e 
pouco eficaz.
O importante é que o consumidor com-
preenda as diferenças nas nomenclaturas 
utilizadas na rotulagem dos alimentos. 
Este é um direito do consumidor e mais 
uma ferramenta para a escolha correta. 
Na hora de comprar evite se impressio-
nar com os termos em destaque. Leia a 
embalagem, verifique as informações nu-
tricionais e compare os produtos.
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Entretenimento
Entretenimento

Carnaval
Pirapora do Bom Jesus vai saudar a Cultura Brasileira

Nos Cinemas

As aventuras de 
Sammy
Infantil - 86 min.
Classificação - Livre 

Zé Colméia - O Filme
Infantil - 80 min.
Classificação - Livre 

Cisne Negro
Drama - 108 min. 
Classificação - 16 Anos

Caça às Bruxas
Suspense - 96 min. 
Classificação - 14 Anos

Santuário
Suspense - 109 min.
Classificação - 14 Anos

O tradicional Carnaval de Pirapora do 
Bom Jesus vai viajar pela riqueza da cul-
tura brasileira, com sua diversidade de 
personagens, cenários e ritmos. O tema 
vai reforçar a criatividade continental do 
povo brasileiro, unido de norte a sul pela 
mesma energia contagiante.
Pirapora do Bom Jesus guarda uma rica 
memória da cultura popular. A pequena 
e aconchegante cidade da região oeste 
ostenta orgulhosa o título de ser o berço 
do samba de roda, ou samba paulista, ou 
ainda, samba caipira. 
O berço do samba paulista traz esse ano 
uma homenagem a várias identidades re-
gionais, passando pelo Bumba meu Boi, 
Frevo, Maracatu, pelas festas juninas da 
Paraíba, pela tradição de São Luis de Pa-
raitinga e outras manifestações culturais 
importantes do Brasil. Os espaços serão 
decorados identificando uma localidade, 
com muita chita, fitas coloridas, sombri-
nhas de frevo, flores e outros símbolos. 

Programação 
Folia Brasileira 2011

Quarta-feira 02/03
23h00 – Bloco do Osso – Comboio do 
Inferno

Quinta-feira 03/03
22h00 – Bloco Gato Preto – Trio Elétrico

Sexta-feira – 04/03
20h00 – Abertura oficial do carnaval
20h30 – Grupo Folclórico e Cultural Vovô 
da Serra do Japi
21h00 – Apresentação do Grupo Revelação 
de Capoeira
21h30 – Concurso na Passarela do Samba 
em frente ao Clube Municipal para a escolha 
da corte do Carnaval Folia Brasileira (Rei 
Momo, Rainha e Princesas)
23h00 – Baile de carnaval no Clube Munici-
pal com banda ao vivo

Sábado – 05/03
13h00 – Matinê infantil no Clube Municipal 
com banda ao vivo
13h00 / 17h00 – Grupo Samba de Lenço 
Dona Aurora do Município de Louveira na 
Casa do Samba
14h00 – Trio elétrico “Pira mais não para”
18h00 – Bloco Lata Velha
20h00 – “Bloco do Guaiú”
21h00 – Escolha da Rainha Gay
23h00 – Baile no Clube Municipal com banda 
ao vivo
Trio elétrico na Avenida Jundiaí com banda 
e DJ

Domingo – 06/03
13h00/17h00 – Grupo Samba de Lenço de 
Mauá, Grupo de Samba de Bumbo Honorato 
Missé na Casa do Samba (Samba de Roda)
13h00 – Trio elétrico “Família Stylosos do 
Paiol
15h00 – Concurso de Fantasia Individual, 
categorias luxo e originalidade, modalidades 
individual, dupla e bloco.
17h00 – Trio elétrico “Xeralata”
20h00 – Desfile do Bloco Carnavalesco “Mo-
cidade Independente do Padre Chico”
21h00 – Desfile do Bloco Carnavalesco “Uni-
dos da Toca da Bugra”
23h00 – Baile no Clube Municipal com banda 
ao vivo
Trio elétrico na Avenida Jundiaí com banda 
e DJ

Segunda-feira 07/03
13h00 – Matinê infantil no Clube Municipal
13h00/17h00 – Samba de Bumbo Honorato 
Missé (Samba de Roda) na Casa do Samba
15h00 – Bloco Praieiro
16h00 – Trio elétrico “Batom na Boca”
20h00 – Grupo Folclórico e Cultural Vovô da 
Serra do Japi
20h30 – Concurso Fantasia Adulto nas cate-
gorias Luxo e Originalidade e nas modalida-
des individual, dupla e Bloco
23h00 – Baile no Clube Municipal com banda 
ao vivo
Trio elétrico na Avenida Jundiaí com banda 
e DJ

Terça-feira 08/03
13h00 – Matinê infantil no Clube Municipal 
com banda ao vivo
16h00 – Trio elétrico “Levanta Poeira”
20h00 – Desfile do Bloco Carnavalesco 
“Mocidade Independente do Padre Chico” 
em frente ao Clube Municipal
21h00 – Desfile do Bloco Carnavalesco 
“Unidos da Toca da Bugra”
23h00 – Baile no Clube Municipal com 
banda ao vivo
Trio elétrico na Avenida Jundiaí com banda 
e DJ

O Turista
Ação - 103 min. 
Classificação - 12 Anos

De Pernas Pro Ar
Comédia - 97 min.
Classificação - 14 Anos
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Elevador

Uma menina conversava com a sua professora. 
A professora disse que era fisicamente impossível 
que uma baleia engula um ser humano porque 
apesar de ser um mamífero muito grande, a sua 
garganta é muito pequena. A menina afirmou que 
Jonas foi engolido por uma baleia. Irritada, a pro-
fessora repetiu que uma baleia não poderia engolir 
nenhum ser humano; era fisicamente impossível. A 
menina, então disse: 
- Quando eu morrer e for ao céu, vou perguntar ao 
Jonas como foi. 
A professora lhe perguntou:
- E o que vai acontecer se Jonas tiver ido ao inferno? 
A menina repondeu: 
- Então a senhora pergunta pra ele.

Mendigo Faminto

Um mendigo se aproxima de uma senhora cheia de 
sacolas de compras que ia andando na rua e fala:
- Madame, eu estou sem comer há 4 dias.
E a madame:
- Meu Deus! Eu gostaria de ter sua força de vontade! 

Surdez

Um senhor foi ao médico para marcar uma consulta 
para a sua mulher e a atendente lhe pergunta:
- De que se queixa sua esposa?
- De surdez. Não ouve nada.
- Então o senhor vai fazer o seguinte: antes de tra-
zê-la, fará um teste, para facilitar o diagnostico do 
médico.
Sem que ela esteja olhando, o senhor, a uma certa 
distância, falará em tom normal, até que perceba a 
que distância ela consegue ouvi-lo. Então quando 
vier dirá ao médico a que distância estava quando 
o ouviu. Certo?
Nesse dia, quando a mulher estava preparando o 
jantar, o senhor decidiu fazer o teste. Mediu a dis-
tância que estava em relação à mulher. E pensou: 
“Estou a 15 metros de distância.Vai ser agora!”
- Maria... o que temos para jantar?
Nada... silêncio. 
Aproxima-se 5 metros.
- Maria... o que temos para 
jantar?
Nada...silêncio. 
Fica à distância de 3 metros:
- Maria... o que temos para 
jantar?
Silêncio. Por fim, encosta-se 
às costas da mulher e volta a 
perguntar:
- Maria! O que temos para 
jantar?
- Frango!!! É a quarta vez 
que eu respondo!
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Nossos Parceiros

SAÚDE 

INTERMÉDICA PRONTO SO-
CORRO E HOSPITAL  BARUERI
Rua Duque de Caxias, 55 (Clínica médi-
ca e pediatria). Fone: 3155-2200

CENTRO CLÍNICO INTERMÉ-
DICA - ALPHAVILLE
(cardiologia, clínica médica, ginecolo-
gia, obstetrícia, mastologia, ortopedia, 
pediatria, serviços radiológicos e eletro-
cardiograma). Alameda Amazonas, 329 
- Alphaville. Fone: 4196-4196

NÚCLEO DE SAÚDE
SINDSERV
R. Damião Fernandes, 105 (odontologia 
e psicologia). Fone: 4163-0759

ARM ODONTOLOGIA
Associado do Sindserv agora também 
é associado da ARM Odontologia sem 
custo adicional. O único plano odonto-
lógico com Clareamento Dental! 
A partir de R$ 10,00 por pessoa
www.armodonto.com.br 
Fone: 3515-5400 

FISIOTERAPEUTA 
Dr. Ademir Mota: Ortopedica - Des-
portiva - Neurologica - Estética - 
Drenagem Linfática - Auriculoterapia 
(tratamento de ansiedade e tabagismo)
Fone: 8312-8420 / 8408-1083
Desconto Especiais aos Associados

KAIROS FISIOTERAPIA
Al. Araguaia, 2.044 - Torre 2 - Sala 607 - 
Alphaville - Barueri
Fone: 4082-2385 / 7405-1717

BIO HERVAS
20% de desconto em medicamentos 
manipulados. Desconto concedido em 
qualquer unidade mediante apresenta-
ção da carteirinha de sócio. 
BARUERI - Rua Duque de Caxias, 148 
- Centro. Fone: 4198-8753. 
JANDIRA - Av. Carmine Gragnano, 
180 - Centro. Fone: 4789-1978

DERMO VIDA FÓRMULAS
Farmácia de Manipulação e Homeopatia. 
Rua do Paço, 51 - Centro de Barueri. 
25% de desconto no pagamento à vista 
e 15% à prazo no cartão de crédito ou 
cheque. Obrigatória a apresentação da 
carteirinha de associado Sindserv.
Fone: 4163-1013 / 4163-5824

DROGRARIA 24 DE JULHO
5% a 10% de desc. nos medicamentos / 
Não possui desconto para perfumaria / 
Entrega Grátis. Desconto concedido em 
qualquer unidade mediante apresentação 
da carteirinha de sócio.  Loja 1 - Rua 
Ministro Rafhael de Barros Monteiro, 
197. Jd. dos Camargos. Fone: 4198-4401 
e 4163-3722. Loja 2 - Rua Oscar Kessel-
ring, 101 - Jd. Belval. Fone: 4163-6278

MIRO DROGARIA
De 3% a 5% de desconto nos medi-
camentos / Não possui desconto para 
perfumaria / Somente na Unidade do Jd. 
Belval. Av. Henrique Gonçalves Batista, 
196. - Jd. Belval. Barueri. 
Fone: 4198-4696

DROGARIA HENRIQUE 
Desconto em folha, não fornecendo 
nenhum desconto nos valores dos medi-
camentos. Rua São Fernando,59 - Jd.Júlio 
- Barueri. Fone: 4194-4128 / 4194-1996

D&F FARMA
Desconto em folha para Associados.
Pça São João Batista, 24 - Centro de 
Barueri. Fone: 2282-9199

DROGARIA FRANK
10% de desconto em perfumaria e me-
dicamentos éticos; e 20% de desconto 
em genéricos e similares para associados 
Sindserv. Estacionamento Gratuito. 
Estrada dos Romeiros, 1.565 - Loja 09 - 
Cruz Preta - Barueri. 
Fone: 4198-3099 / 4163-1589

ÓPTICA CENTER 
Descontos especiais para associados / 
Parcelamento facilitado em até 6x no 
cartão de crédito / Exame oftalmológico 

grátis para sindicalizados. Rua São Fer-
nando,113 - Jd.Júlio - Barueri. 
Fone: 4201-1446
  
GIL LANCASTER
Rua Henriqueta Mendes Guerra, 768 - 
Centro de Barueri. Rua Profº João da 
Mata e Luz, 30 - Centro de Barueri. 
Fone: 2282-9199

EDUCAÇÃO

WIZARD IDIOMAS (Alphaville)
Al. Araguaia, 840 - Alphaville.  
Fone: 4195-3500
Agende uma aula demonstrativa gratuita! 
20% de desc. na matrícula e 40% de des-
conto nas mensalidades para associados 
Sindserv e dependentes.

WIZARD IDIOMAS (20% de Desc.)
Rua Campos Sales, 629 - Pouso Alegre - 
Barueri.  Fone: 4198-3154 / 4163-2948
Estrada do Gopiuva, 2.329 - Vila Dirce - 
Carapicuíba. Fone: 4146-9535

COLÉGIO ALPHACASTELO
Convênio Sindserv - Ensino Infantil e 
Fundamental (1º ao 9º ano) - Manhã e 
Tarde. - 20% turma de noturno / 10% 
turma diurno. Rod. Castelo Branco, 868 - 
Alphaville - Fone: 4208-7373

FACULDADE EÇA DE QUEIROZ - 
FACEQ
Desconto de 5% para sindicalizados, e 
de 10% por pontualidade (pagamento da 
mensalidade até o 5º dia útil). 
Via de acesso João de Góes, 2.335 - Jd. 
Alvorada - Jandira. Fone: 4081-8400

PUC/COGEAE  
Desconto de 10% (no parcelamento) nos 
cursos de Extensão, Aperfeiçoamento e 
Especialização / Desconto concedido 
também para dependentes. 
Rua da Consolação, 881 - Consolação - 
São Paulo - SP.  Fone: 3124-9600. 
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INFORMÁTICA 

ASSINCO INFORMÁTICA 
www.assinco.com.br
Desconto de 10% em todos os cursos. 
Rua Jandira Guerra, 145 – Centro de 
Barueri. Fone: 4198-2190. 

MIPS INFORMÁTICA 
Descontos especiais para sindicalizados 
(o valor do desconto depende se é para 
manutenção ou compra de máquinas). 
Rua Antonio Chalupe, 195
Vila Boa Vista - Barueri. 
Fone: 4198-5588 - 4198-8488

LAZER / TURISMO

CINEMARK, HOPI HARI, WET’N 
WILD, PLAYCENTER, PARQUE 
DA XUXA - Ingressos com desconto à 
venda no Sindicato.

  

COLÔNIAS / POUSADAS

POUSADA - ÁGUAS DE IGARATÁ
Junto à represa com 19 suítes, piscina, 
sauna, quadra esportiva, salão de jogos, 
Playground, Restaurante, bar, tirolesa, 
circuito de arvorismo, parede de escalada. 
www.aguasdeigarata.com.br

JOFISA
HOTÉIS POUSADAS E CHALÉS
Litoral e Campo. 
(Informações no SindServ)

GRUPO 3 TURISMO E EVENTOS 
Praça dos Gerânios, 10, sala 1, Centro 
Comercial de Alphaville. 
Fone: 4195-8623.
  

ESTÉTICA E BELEZA

MAGRASS
www.magrass.com.br 
Rua Benedita Guerra Zendron, 178 - 
Centro de Barueri. 
Fone: 4199-0320 / 4199-0364

SIAMED & KAN BENI SPA
Cirurgia Plástica, Medicina Estética, SPA. 
Rua Dionísia A Barreto, 766 - Bela Vista 
- Osasco. Fone: 3699-2142
  
ODARA SPA
Rua Seikiti Nakayama, 173 - Jd. Tupanci
Fone: 4161-6632 / 4257-0257
Email: contato@odar.com.br
Desconto de 10% em procedimentos.

SALA 8 CABELEIREIROS 
Desconto de 15% para Associados Sin-
dserv. Rua Sto. Antônio, 212 - Centro de 
Barueri - Fone: 2854-5463

EXTRAVAGANZA HAIR
15% de desconto em todos os serviços 
para associados Sindserv. Rua Damião 
Fernandes, 105 - Centro de Barueri
Fone: 4199-0547

ACADEMIA BOA FORMA  
www.boaformaacademia.com.br
Desconto de 20% em qualquer ativida-
de. Rua Francis Dhornett, 120 – Jardim 
Silveira - Barueri. Fone: 4194-0727

MAIS PARCEIROS

CLÍNICA VETERINÁRIA 
BUENOVET
Desconto de 50% nas consultas e 10% 
para banho, tosa e cirurgia. Rua Copo 
de Leite, 16 - Jd.Flórida - Barueri. Fone: 
4163-1823 / 8263-1897

AUTO MOTO ESCOLA
NOVA START 
www.autoescolanovastart.com.br
Av. Batatais, 651 - Jd. Paulista - Barueri
Fone: 4163-7110 - Associados Sindserv 
têm 10% de desconto e não pagam taxa 
no caso de reprovação do exame prático.

REAL AUTO MOTO ESCOLA
Rua Claro de Camargo Sobrinho, 18 - Vl. 
Pouso Alegre - Barueri - Fone: 4198-1705

MOTO POINT
Até 10% de Desconto para associados 
Sindserv. Rua da Prata, 430 - Jd. dos Ca-
margos - Barueri - Fone: 4198-3402

JT AUTOMÓVEIS
www.jtautomoveis.com.br
Av. Brigadeiro Manoel R. Jordão, 13 - 
Jd. Silveira - Barueri
Fone: 4162-1926 / 4162-1958

RIMON AUTOMÓVEIS
www.rimonautomoveis.com.br
Rua Dr. Francis D. Hornett, 210 - Jd. 
Silveira - Barueri. 
Fone: 4162-1926 / 4162-1958

CEROI
CORRETORA DE SEGUROS 
Rua Duque de Caxias, 248 -Centro - 
Barueri Fone:4198-4162.

INSTITUTO DA COSTURA 
Desconto de 25% nas mesalidades 
- Matrícula Gratuita. Av. Henriqueta 
Mendes Guerra, 808 - Jd. São Pedro - 
Barueri. Fone: 4198-0678

OLIVEIRA - RELOJOARIA, 
CHAVEIRO E PERFUMES 
IMPORTADOS
Praça São João Batista, 48 - Centro 
de Barueri (Em frente ao Terminal 
Rodoferroviário) - Fone: 4163-2295 / 
7837-7742

OLIVEIRA - MULTISERVIÇOS
Informática, Lan House e 
Perfumes Importados
Av. Sansão, 79 - Jd. São Pedro - 
Barueri (Em frente ao Correio / Ganha 
Tempo) - Fone: 4198-6226 / 6238-6744

Seja um parceiro 
Sindserv
4163-4050

Acesse a Revista Online
www.sindservbarueri.com.br
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