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Editorial
Estamos encerrando mais um ano

A cidade de Barueri cresceu muito e a demanda pelos serviços públicos cresceu no 
mesmo ritmo. A população exige mais prestação de serviços e de maior qualidade. 
Apesar de termos avançado bastante e conseguido um patamar seguro de salários e 
benefícios (principalmente se compararmos os avanços conseguidos pelos servidores 
de outros municípios, mesmo de cidades maiores e mais ricas do que Barueri), sabemos 
que ainda há uma série de melhorias que os servidores  precisam avançar. Então para o 
ano de 2012, podemos esperar muito empenho e  ação por parte do SindServ.
Nesta edição uma novidade: A PORTABILIDADE BANCÁRIA, agora o servidor 
poderá escolher o banco que deseja para receber seus salários.
No “Destaque” mostramos como foi a emoção dos primeiros aposentados pelo 
IPRESB. Repercutimos como foi  o emocionante evento.
No “Falando de Leis”, um final feliz de uma triste realidade.
Realidade que esperamos  seja bem diferente no ano novo.
Desejo  de coração um Feliz Natal  e um ano de 2012 repleto de alegrias, realizações e 
muita saúde para você e toda a sua família. 

Que Deus nos abençoe a todos.

Da família SindServ.

Eduardo Assarito

Expediente

Receba a 
Revista do Servidor

por email!

Acesse
www.sindservbarueri.com.br

E efetue o seu cadastro!
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SINDICAL

PORTABILIDADE. Essa palavra é muito 
usada quando o assunto é telefonia. Mas o 
que muita gente não sabe é que esse con-
ceito também é aplicado aos bancos. 
Trata-se da portabilidade bancária. Ela 
foi criada por meio da resolução 3.402 de 
2006 do Banco Central para evitar que o 
trabalhador tenha que todo mês, sacar o 
salário de uma conta criada no banco pela 
empresa e depositá-lo em seu banco de 
preferência., mas na época não era aplica-
da aos servidores públicos, por conta dos 
contratos que as administrações haviam 
firmado com as instituições bancárias.
A chamada portabilidade de conta para 
os servidores públicos,  chega três anos 
depois da liberação para os funcionários 
de empresas privadas. Para especialistas, a 
medida é uma tentativa saudável do Banco 
Central (BC) de incentivar a concorrência 

A partir de janeiro de 2012, os funcionários públicos poderão 
escolher em qual banco vão receber o salário

Portabilidade também aplicada aos empréstimos

Portabilidade Bancária

Sindserv 20116

entre os bancos, mas há vários obstáculos 
pelo caminho. Falta de informação e de in-
teresse dos bancos, e até mesmo o como-
dismo dos clientes. 
O cliente pode solicitar ao banco, onde a 
Administração Pública criou a conta-salá-
rio, a transferência do dinheiro para o seu 
banco de preferência, sem taxa. Para isso, 
basta que o trabalhador faça esse pedido 

por escrito. 
O próprio banco deve encaminhar via 
DOC o valor para o banco do cliente. A 
medida traz mais segurança para os traba-
lhadores. Afinal, na hora de sacar o dinhei-
ro da conta salário ele pode ficar restrito ao 
limite de saque, tendo que efetuar a opera-
ção mais de uma vez, gerando transtornos, 
dificuldades e até risco de assaltos.

Quem possui empréstimos também tem 
direito à portabilidade bancária. A dife-
rença é que a transferência acontecerá já 
com o desconto do valor da prestação. 
O cliente só perde o direito dessa trans-
ferência direta e da isenção de tarifas se 
optar pela conta-corrente e não conta sa-

lário, ficando sujeito aos preços cobrados 
pelo banco. No entanto, ele também tem 
o direito de deixar de utilizar a conta-cor-
rente e optar pela conta-salário.
Para tirar dúvidas e denunciar bancos 
que não cumprem a lei basta ligar para o 
Banco Central (0800 979 2345).
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SERVIDOR EM FOCO

O Teatro Municipal de 
Barueri esteve em festa 

no último dia 28 de 
outubro, para a entrega 

do prêmio “Professor Giz 
de Ouro 2011”

Premiou os melhores projetos educacionais de 2011

Giz de Ouro
Professor

Prefeito Rubens Furlan, durante a 
entrega da premiação

Sindserv 20118

O Teatro Municipal de Barueri esteve em 
festa na noite de sexta-feira, 28 de outu-
bro, para a entrega do prêmio “Professor 

Giz de Ouro 2011”, que destaca os me-
lhores projetos educacionais desenvolvi-
dos pelos educadores da rede municipal 
de ensino. A Prefeitura de Barueri, por 
intermédio da Secretaria de Educação, 
entregou o prêmio em dinheiro e troféus 
a 36 professores autores do melhores tra-
balhos pedagógicos do ano. Concorreram 
neste ano 133 trabalhos.  
Cerca de 450 pessoas, entre professores, 
coordenadores, diretores de escolas, ve-
readores, secretários municipais e demais 
convidados, lotaram o Teatro Municipal 
para acompanhar a cerimônia de premia-

ção, que contou também com a presença 
do secretário de Educação, Celso Furlan; 
do prefeito Rubens Furlan, do vice-prefei-
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A alegria dos premiados

to Carlos Zicardi, do presidente da Câma-
ra Municipal, Josué Pereira Silva (Jô) e da 
deputada federal Bruna Furlan.
O secretário Celso Furlan falou sobre o sig-
nificado do prêmio. “É um prazer, pela sé-
tima vez, vir ao Giz de Ouro que represen-
ta o maior prêmio que nós oferecemos a 
você professor. Parabenizo pelo número de 
inscritos que neste ano superou os outros”.
A secretaria de administração, Cilene Bit-
tecourt, que trabalhou durante muitos 
anos na área de educação, também presti-
giou o evento. “A mensagem que digo aos 
senhores é de parabéns e de gratidão pelos 

esforços feitos para o bem dos nossos alu-
nos. Educação se faz forte no caminho e é 
caminhando que se consegue”.
A deputada federal Bruna Furlan desta-
cou a atuação dos educadores. “Nessas 
mil salas de aula que existem em Barueri, 
os senhores estão formando pessoas de 
caráter. Parabéns”.
O prefeito Rubens Furlan fez questão de 
destacar o papel do professor no contexto 
educacional. “A Administração agradece a 
vocês professores pela sua jornada na es-
cola. Estamos fazendo as melhores escolas 
para os filhos dos nossos munícipes terem 

A professora Márcia 
Aparecida Pedroso Bar-
reto, da Emef  Alexan-
drino da Silveira Bueno, 
disse o que significou 
para ela esse prêmio. 
“Foi a complementação 

de um trabalho que realizo todos os dias 
em sala de aula. É muito gratificante”.

Sindserv 2011 9

A professora Soraia 
Vieira Guedes de Oli-
veira Gatti, da Emei 
Décio Trujilo, falou so-
bre a alegria de ter o seu 
trabalho reconhecido. 
“É maravilhoso. Nem 

tenho palavras para expressar o que estou 
sentido nesse momento. Faz cinco anos 
que eu tentava ganhar o Giz de Ouro. 
Nunca desisti e a minha determinação fez 
com que eu conseguisse.”

O professor Ricardo 
Alessandro Marini, da 
Emef  Maria Elisa B. C. 
Chaluppe, falou do seu 
sentimento em receber 
um prêmio como esse. 
“É uma emoção muito 

forte receber um prêmio como esse. E 
um reconhecimento da Educação de Ba-
rueri para como o meu trabalho. Estou 
muito feliz”.

os melhores estudos”, ressaltou Furlan.
O vice-prefeito Carlos Zicardi saudou 
a todos os professores, indistintamente, 
pelo empenho em dar uma educação de 
qualidade aos filhos dos trabalhadores de 
Barueri. “Hoje, ao vermos nossos jovens 
entrarem numa faculdade renomada, é 
motivo de orgulho para nossa administra-
ção. É através desse time de professores 
vencedores que saúdo a todos“.
Após a premiação, aconteceu um coquetel 
de comemoração no Centro de Aperfeiço-
amento dos Professores (CAP), com um 
baile em homenagem aos educadores. 
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Ela estava saindo de 
um supermercado 

no centro da cidade 
quando um rapaz com 
uma faca a abordou e 
entrou em seu carro

Agradecemos a 
Guarda Municipal que 
através das câmeras de 
segurança espalhadas 

pela cidade conseguiram 
controlar a situação de 

maneira segura

Drª Andréia M. Dourado, advogada do Sindserv, 
que escreve o Falando de Leis da Revista do Servidor
sofre sequestro e é salva graças à Segurança de Barueri

Sequestro
Flagrante de

FALANDO DE LEIS

LEIS” desta edição da Revista do Servidor. 
Muitos já sabem do fato infeliz ocorrido 
com nossa advogada. 
A nossa querida companheira, Drª An-
dréia foi vítima de um seqüestro relâm-
pago no dia 22 de novembro último. Ela 
estava saindo de um supermercado no 
centro da cidade quando um rapaz com 
uma faca a abordou e entrou em seu carro.
Como foi muito veiculado por toda a im-
prensa, não vale reproduzir o ocorrido 
aqui. E nem mesmo foi por esse motivo 
que ocupamos este espaço.
Nossa intenção, é isto sim, é de agradecer.
Primeiramente agradecer a Deus que não 
permitiu que coisas ainda piores aconte-
cessem. Felizmente tudo não passou de 
um grande e horrível susto.
As regiões metropolitanas das grandes ci-
dades do Brasil possuem problemas sociais 
muito parecidos, apesar das diferenças locais 

Sindserv 201110

A diretoria responsável pela Revista do 
Servidor, pede licença aos senhores e se-
nhoras leitores e leitoras bem como pede 
licença também à “dona” da editoria do 
“FALANDO DE LEIS” a nossa colabo-
radora Drª Andréia Dourado para uma 
utilização diferente destas páginas . 
Além de licença, pedimos desculpas por não 
publicarmos o artigo do “FALANDO DE 

Flagrante das câmeras de segurança.

serem muito evidentes e distintas devido a 
sua regionalidade, entretanto, problemas em 
comum como a violência desmedida e cruel, 
drogas e em especial o “crack”, que vem 
provocando o caos na sociedade.
Uma pesquisa divulgada (no começo do 
mês) pela Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CMN) aponta que o consumo do 
crack está substituindo o de álcool em al-
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Após este registro, em 
menos de 5 minutos 
a Guarda Municipal 

estrategicamente 
já havia fechado 

todas as rotas de fuga

Sindserv 2011 11

gumas cidades do país. Devido à facilida-
de de acesso ao crack e ao seu baixo custo, 
algumas pessoas estão deixando de beber 
e usando cada vez mais a droga ilícita.
Essa constatação ratifica um quadro que já 
havia sido descrito em uma pesquisa feita 
pela Frente Parlamentar de Enfrentamen-
to ao Crack e Outras Drogas da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O 
levantamento, divulgado há dois meses, 
indica que o crack já é a segunda droga 
mais presente no estado, ficando atrás so-
mente do álcool.
Para a pesquisa da Alesp, questionários foram 
enviados a 325 municípios paulistas, pouco 
mais da metade dos 645 existentes. Em 31% 
das respostas, foi apontado que o crack está 
entre as drogas mais presentes nas cidades. O 
álcool esteve em 49% das respostas.
Este problema não é exclusivo da nossa 
cidade. É um problema mundial. E é aí 
que está a diferença, o que faz que um mu-
nicípio esteja mais atento com a violência?
É como o Poder Público encara a proble-
mática. Além de investimento na educa-
ção que é a melhor solução para combater 
a violência e a miséria nas cidades, é sim 
necessário investir também em tecnologia 
e inteligência para conseguir resultados 
que a população espera.

Não só armamentos e pessoal especializa-
do, necessita-se  que um ser humano dedi-
cado esteja em operação. E é daí que vem 
o outro agradecimento.
Agradecemos aos companheiros da Guar-
da Municipal que através das câmeras de 
segurança espalhadas pela cidade consegui-
ram controlar a situação de maneira segura.
Agradecer também alguns baruerienses 
anônimos transeuntes que com sua pre-
sença de espírito imediatamente ligaram 
para a G.M. para informar que havia algo 
de estranho naquele veículo.
Depois que foi informada, as câmaras 
de vigilância localizaram o veículo e fil-
maram toda a ação. Foi aí que uma das 
cenas mais horríveis do fato foi registra-
da, o momento em que o bandido abre o 
tampão traseiro e aparece lá dentro a Drª 
Andréia amordaçada.
Após este registro, menos de 5 minutos 
depois a Guarda Municipal estrategica-
mente já havia fechado todas as rotas de 
fuga, houve uma perseguição rápida e sem 
disparar nenhum tiro, os GM CD ELI-
SEU E O GM REGINALDO retiram a 
salvo nossa amiga lá de dentro.
O rapaz imediatamente foi detido e en-
caminhado à Delegacia. Lá houve um en-
contro  entre a vítima e o pai dele. Este 

rapaz já foi internado várias vezes em 
clínicas de reabilitação, entretanto, sem 
sucesso no tratamento. A família já havia 
gastado muito dinheiro com a procura de 
ajuda para o filho sem conseguir resulta-
dos que o tirassem da vida do vício.  Ele 
também já era fichado pela polícia por ter 
cometido outros crimes.
Este problema das drogas que se tornou 
um flagelo no século XXI, destruiu a vida 
dele, acabou com sua família e quase aca-
ba com a família de nossa amiga.
Pois a Andréia, é para nós uma amiga 
amada por todos, uma profissional enga-
jada e competente. Mãe de um rapaz e de 
uma moça que tem toda uma vida adiante. 
Uma esposa preocupada com sua família 
e amigos. Seria uma lástima e uma perda 
insubstituível se a droga destruísse mais 
esta família também.
Que fique uma mensagem em tudo isso. 
Que aproveitemos o tempo que ainda nos 
resta em favor de alguém ou de alguma cau-
sa digna. Uma mensagem de valorização da 
família seja ela como for, valorização da fé 
(não importa qual religião) e das coisas sim-
ples, como jogar vôlei num sábado ensola-
rado com as amigas. Não é Andréia?
Obrigado, 
Diretoria SindServ
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A nossa Independência e aos que 
de ti depende ó Pátria Amada

Artigo Escrito Pelo Profº Rosalvo Silva Filho
Publicado no blog: www.deixeoverbofluir.blogspot.com

Quem dera houvesse por todos os cantos 
desse Brasil, pais, mães, filhos, contentes a 
ti ó Pátria amada;
Quem dera foste de fato gentil com todos, 
abaixo deste sol que raia todos os dias nes-
te céu de azul anil;
Por toda parte que percorremos, neste teu 
leito terreno, vemos terras e mais terras 
sobre teu horizonte, só não entendemos 
porque estes teus bravos filhos ainda não 
tem onde morar.
Quem sabe esse é o preço que tu pagas 
Pátria querida por ser tão preferida dos 
pérfidos astutos e àrdis, que a ti vê apenas 
como um país servil.
Teus povos de fato bravos são a ti entregas 
de coração, para ver ti romper os grilhões 
que os prende ainda de forma injustiça-
dos, aos teus inimigos que já não se fazem 
ocultos e fingem não serem hostis.
Essa brava gente, não quer nada mais 
além do que viver com dignidade, para 
bem longe poder ecoar teu canto, vivo em 
uma Pátria que amo, sem temor da misé-
ria, sem ver teus filhos vivendo em favelas, 
pois a justiça aqui revela. E os teus filhos 
quer viver na Pátria livre e falar com muito 
orgulho que o teu nome é Brasil.         
Não tememos o sol e a chuva, bem sabeis 
que nossos esforços hoje são conhecidos 
além dos mares que banham as tuas cos-
tas. Houve a era do café, do futebol com 
Pelé, dos domingos com o Sena, dos sam-
bistas na avenida, do requebrado da mu-
lata que elevaram teu nome mundo afora. 
Bravos homens e mulheres não temem 
nem se repelem de levar as tuas cores por 

Participe do 
Você Redator!

Se você gosta de escrever e quer parti-
cipar do Você Redator, compartilhan-
do seus conhecimentos e/ou pen-
samentos com os leitores da Revista 
do Servidor, entre em contato com o 
Sindicato através do Tel.: 4163-4050.

todos os cantos onde estiverem. Parabéns a 
essa gente que com os teus adjetivos desve-
lou ao mundo todo o povo que aqui vive.
Ainda há muito que fazer, falam do pré-sal 
que parece tudo resolver, mas bem sabe-
mos eu e você que em épocas passadas fi-
zeram nós acreditar bastava ouro doar que 
tudo ia melhorar. 
Hoje não cremos em agouros, pois não 
são prata nem ouro que fará do univer-
so entre as nações desenvolvidas o Brasil 
resplandecer. 
Olhe! Olhe bem para essa gente e veja 
quão eloquente somos porque todos tra-
zem como vestes o verde das suas matas, 
o azul do céu de anil, o amarelo do nosso 
ouro, o branco que traduz a paz entre teus 
filhos queridos, que espera avidamente ver 
a ordem e progresso um dia aqui chegar.
Botemos o Brasil num trilho, faça essa 
locomotiva por a limpo todas às mazelas 
que por todos os rincões ocorrem, assola-
pam os teus cofres tirando dos seus cida-
dãos, saúde e educação o que eleva toda 
nação um dia desenvolver.   
Deixem a nossa Pátria livre das corjas e 
quadrilhas que se travestem de homens 
públicos e dilapidam teus patrimônios fa-
zendo do publico algo privado com seus 
dolos hostis.
Brava gente brasileira, longe vá o temor, 
pois degredados serão dessa Pátria, os 
prevaricadores deixando-a livre do seu 
jugo ou morreremos sem ver a nossa Pá-
tria livre desta peste vil que denigre a ima-
gem do Brasil.

VOCÊ REDATOR

Sindserv 201112
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O IPRESB – Instituto 
de Previdência Social do 
Servidores de Barueri, 

realiza evento para 
celebrar as primeiras 

aposentadorias de 
servidores municipais no 

regime estatutário. 

DESTAQUE

Na manhã do dia 08 de novembro de 
2011, o IPRESB – Instituto  de Previdên-
cia Social do Servidores de Barueri, que 
tem como seu superintendente o Dr. We-
ber Seragine, realizou no prédio da Secre-
taria de Ações Sociais do município, um 
evento muito importante e marcante para 
nossa categoria: as primeiras aposentado-
rias de servidores municipais no regime 
estatutário. Após sua polêmica criação, há 
5 anos, quando o nosso modelo  de Pre-
vidência foi modificado , não seria mais 
recolhido o FGTS  e nem seríamos mais 
submetidos ao Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS),  teríamos então um re-
gimento de Leis próprio e muito diferente 
do qual estávamos acostumados. Começa-
mos a ser regidos por um Estatuto, hoje 
pela Lei  nº 277/2011 que o reformulou.
Quem já era funcionário da prefeitura 
lembra-se muito bem da grande polêmica 
que as mudanças geraram. A antiga dire-
toria do SINDSERV  tentou explicar  as 
reações  destas alterações em nosso coti-
diano,  bem como tentou prever um futu-
ro incerto. Pois em 2006, quando a Lei foi 
criada, passamos a recolher 11% dos sa-
lários para o IPRESB, o que para o INSS 
era 8%. Foi exigido mais 5 anos de contri-
buição para os servidores que já haviam 

implementado as condições para aposen-
tadoria com a garantia de aposentadoria 
integral (como espécie de carência). Havia 
por óbvio uma incerteza na robustez do 
Instituto. No entanto, graças a competên-
cia de seus gestores, a história tem traçado 
ótimos momentos como este vivido hoje 
com a aposentadoria destes servidores. 
Temos em nossa cabeça modelos de Pre-
vidências fracassados como o próprio 
INSS que entra ano sai ano o Ministério 
da Previdência Social anuncia défice.  Se-
gundo a revista “Investidor Institucional” 
uma publicação brasileira especializada 
em mercado de finanças, em sua edição 
de junho de 2010, o nosso IPRESB está 
colocado no 15° lugar no “ranking” brasi-
leiro de patrimônio financeiro entre as en-
tidades de Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS).
É importante destacar que, entre os primei-
ros colocados, encontram-se regimes pró-
prios de cinco estados e de duas capitais que 
existem, em sua grande maioria, há mais de 
10 anos. Desse modo, a situação patrimo-
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IPRESB – Realiza Cerimônia para Marcar 
suas Primeiras Aposentadorias

nial do Instituto está acima da maioria dos 
estados e das capitais do Brasil, no que diz 
respeito ao patrimônio capitalizado.
Somos quase 10 mil contribuintes e já 
somamos ou somaremos até Dezem-
bro/2011 cerca de 300 milhões de reais 
em caixa. Prevê-se que até o final do man-
dato do Prefeito Municipal em 2012, o 
saldo será de um valor por volta de 500 
milhões de reais bem guardados para que 
garantam todas as aposentadorias futuras.
Sem sombra de dúvidas é um volume de 
dinheiro enorme e que demanda muita 
responsabilidade por parte dos adminis-
tradores do Instituto. 
No artigo da editoria “Falando de Leis” do 
mês passado (Ed. 50), está melhor explica-
do as principais alterações, vantagens e des-
vantagens que as mudanças provocaram.  
Então, conforme foi dito no início da 
matéria, esta cerimônia é marcante para 
nós servidores municipais, porque assim 
como podemos presenciar as primeiras 
aposentadorias , à partir de agora, isto será 
uma constante, pois todos os anos os ser-

Aposentadoria

RevistaDoServidor51.indd   14 9/12/2011   16:52:33



Sindserv 2011 15Sindserv 2011 15

Veja abaixo a lista de nomes dos 
primeiros aposentados pelo IPRESB:
NOME
Ana Lucia Barletta Bildzinkas
Antonio Carlos de Souza
Aparecida Bersano Vieira das Neves
Conceição Aparecida Paula Santos
Domingos Francisco Caiaba
Edna Reis de Souza Lima
Elizete Dantas Dias
Ephigenia Martins Leal
Lelia Maria da Silva
Lucimar dos Santos
Mara Marcia Monteiro
Marcia Demirsky
Maria Aparecida Kiffer
Maria Celia de Oliveira
Marilda Pimenta dos Santos
Marilucia Conceição Silva
Monica Mariani de Macedo
Nanci Aparecida de Oliveira
Rita de Cassia Canova Simoes
Rita Helena Gomes
Ronaldo Pecora
Rosana Siqueira Cezar Nardini
Sergio Franco de Moraes
Severina Pereira do Nascimento Dias
Silvio Guilherme Valduga Serpa
Valdemar Alves de Castro
Vilma Pereira de Jesus
Virginia Coelho de Azevedo
Cristina Goldstein Barreiros
Norma Lucia Pinto de Oliveira
Silvando Joaquim de Souza

LOTACAO
Secretaria De Educação (Ensino Infantil)
Secretaria De Serviços Municipais
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Cultura E Turismo
Secretaria De Saúde
Secretaria De Educação (Ensino Infantil)
Secretaria De Administração
Secretaria De Saúde
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência
Secretaria De Saúde
Secretaria De Ações Sociais E Cidadania
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Saúde
Secretaria De Saúde
Secretaria De Educação (Ensino Infantil)
Secretaria De Saúde
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Saúde
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Serviços Municipais
Secretaria De Educação (Ensino Infantil)
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
Secretaria De Serviços Municipais
Secretaria De Transportes E Suprimentos
Secretaria De Educação (Ensino Fundamental)
FIEB
FIEB
FIEB

vidores estarão se aposentando e a hora de 
cada um de nós vai chegar. E quando esta 
hora chegar, esperamos que a nossa saúde 
e a do IPRESB estejam boas.

SENTIMENTO DO 
“DEVER CUMPRIDO”
Após a palestra feita pelo Professor da 
PUC de Campinas, Agnaldo Aparecido 
Neri, psicólogo docente e consultor de 
RH para as áreas de Carreiras, Liderança e 
Talentos, os presentes foram convidados a 
desfrutarem um delicioso café da manhã. 
Então o clima ficou mais descontraído e 
pode-se constatar uma alegria entre aque-
les que estavam prestes a se aposentar. 
Com certeza a sensação do dever cumpri-
do. Os discursos mostravam que apesar da 
mudança de rotina que afetará suas vidas 
daqui para frente, há ainda muita ação e 

planos para o futuro. Não se passa a idéia 
das aposentadas e dos aposentados que 
ficam tricotando em casa ou jogando do-
minó na praça. 
Quando se trabalha com algo que satisfaz 
a alma e levamos as  nossas obrigações 
com responsabilidade e confiança, dá-se 
a impressão que o tempo afeta menos o 
corpo do trabalhador. 

LEMBRANDO O PASSADO
As autoridades presentes foram muito 
nostálgicas ao relembrar como eram as 
coisas antigamente em Barueri.
O Prefeito Rubens Furlan ao abrir seu dis-
curso, bem saudoso por sinal, lembrou de 
uma época em que não havia muita gen-
te querendo trabalhar na Prefeitura: “era 
uma época bem diferente, realmente...” 
completa dizendo: “não havia interesse 

em trabalhar na prefeitura...”.
A secretária de administração da prefei-
tura, senhora Cilene Bittencourt também 
relembrou os tempos em que seu pai o ex-
-prefeito de Barueri Arnaldo Bittencourt 
administrava o município.  Deixou claro 
que as coisas eram bem diferentes na épo-
ca e  que para se ter uma idéia não havia 
sido ainda criado o sistema de Concursos 
Públicos para um cargo nas prefeituras.
Interessante notar que neste evento tanto 
as autoridades como os funcionários se 
chamavam pelos seus nomes, pois a maio-
ria se conhece há muitos anos, possuem 
suas vidas todas em Barueri, convivem 
desde outras épocas saudosas da cidade, 
além do fato de trabalharem tanto tempo 
juntos, como já foi dito, antigamente o nú-
mero de funcionários  era bem reduzido 
e os laços de amizade perduram até hoje. 
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Veja a lista das autoridades presentes:

NOME
Cleiton de Souza Cunha
Akimi Watanabe Rocha
Luiz Henrique Bercê
Rogério Ferraciolli
Hélio Manoel da Silva
Fernando Antonio Tambelini Julian
Roberto Silva de Oliveira
Mauricio Tundisi
Neide Lucia Minicheli Jose
Edna Lucia de Carvalho
Antonio Carlos Pasinato
Tatuo Okamoto
Nilton de Souza
Roberto Piteri
Eduardo Assarito
Cilene Rodrigues Bittencourt
Getúlio Fogaça de Azevedo
Rubens Furlan
Maria Teresa de Rezende Gabrioli Faria
José Roberto Correa

LOTACÃO 
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Administrativo
Conselho Administrativo
Conselho Administrativo
Conselho Administrativo
Conselho Administrativo
Secretário de Saude
Superintendente - FIEB
FIEB
Administrador Ganha Tempo
Secretário de Negócios Jurídicos
Secretário de Planejamento e Controle Urbanistico
Secretário de Projetos e Construções
Planejamento,Gestão,Transportes e Suprimentos
Secretária de Administração
Secretário de Cultura e Turismo
Prefeito
Diretora do DTMST - Medicina do Trabalho
Secretario de Gabinete e Governo
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E a lista dos funcionários do IPRESB:

NOME
Ana Claudia De Oliveira Rubo
Angelica Fernanda Nagaishi Rodrigues
Carla Bastos De Almeida Santana
Eliana Verissimo Dos Santos Farias
Flavia Rodrigues De Carvalho
Francisco Antonio Da Ascenção Gonçalves Jr
Isabela Giosa Sanino
Ivan Aparecido Rodrigues
Jose Milton Damasceno Sampaio Junior
Marcelo Rodrigues Larangeira
Midori Matsuo Kitamura
Paulina Mihoe Suzuki Benvindo
Rodolpho Roan Paglia 
Sergio De Oliveira
Sueli Santos Amorim
Suzana Cardoso Zanirato
Terezinha Nagaishi
Weber Seragini

LOTACAO
Recepcionista
Assistente Técnico
Técnico Administrativo
Técnico Previdenciário
Chefe de Divisão Administrativa
Contador
Advogado
Diretor de Benefícios
Diretor Administrativo e Financeiro
Assessor de Departamento
Chefe de Gab. da Superintendencia
Assessor de Chefia
Assessor de Chefia
Técnico Previdenciário
Assistente Social
Auxiliar de Serviços Gerais
Assessor de Departamento
Superintendente

O Sindicato dos Servidores Municipais de 
Barueri felicita todos os novos aposenta-
dos e deseja que realizem todos seus no-
vos projetos de vida, com muito sucesso, 
tranqüilidade e saúde. Parabéns pelo cum-
primento de seu nobre dever de servir a 
população com tanta responsabilidade, 
dedicação e empenho.

Por Romilda Sepulveda

Ponta da Língua

Aos quatorze anos de idade, eu já tra-
balhava com carteira assinada. Pois sim, 
existia a carteira de trabalho do menor.
Aposentadoria era benefício para 
idosos, longe da minha imaginação 
pensar em uma pessoa com cinquenta 
ou até menos idade pudesse ser apo-
sentado... Hoje a realidade é outra 
(incluindo-me no quadro), já não vejo 
mais com os mesmo olhos a aposen-
tadoria pois, temos pessoas do nosso 
convívio com postura jovem, cabeça 
jovem e aposentados.
Em nosso município o IPRESB (Ins-
tituto de Previdência Social dos Ser-
vidores de Barueri) trinta e um servi-
dores se aposentaram com o benefício 
de salário integral. Muito bom!!!
Parabéns a todos os aposentados que re-
paginarão suas vidas nesta nova etapa. 
Parabéns ao IPRESB pela competência. 
Parabéns Barueri pela sua desenvoltura.
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ro emprestado com minha irmã,  paguei 
a inscrição e comecei a estudar. Renunciei 
as baladas, as saídas com os amigos em 
proveito dos estudos. Passei em 22° lugar, 
tomei posse no cargo com a sensação do 
dever cumprido. 
Comecei a cursar licenciatura em matemá-
tica, e percebi que continuar sendo guarda, 
correndo riscos não era o que eu queria. 
Comecei a prestar concursos para diversas 
áreas, obtive aprovações e muitas reprova-
ções, mas aprendi, muito. As coisas come-
çaram a melhorar, quando fiquei sabendo 
que a Câmara Municipal de Barueri tinha 
aberto concurso (01/2006) para provi-
mento de cargos. 
Havia um cargo com 03 vagas, Secretário 
Administrativo, que exigia apenas o ensino 
médio, e cujo salário era mais que o do-
bro, do que eu ganhava. E ainda, eu iria 
trabalhar no Poder Legislativo de Barue-
ri, uma cidade maravilhosa, com muito 
prestígio, e também, muito querida pelos 
“concurseiros” de nosso país, devido aos 
bons salários, os benefícios, e o status que 
proporciona ao seu servidor  etc. 
Pensei vou ter que estudar muito, para al-
cançar este sonho. Além de trabalhar de 
dia, e estudar à noite,
também tinha, muito conteúdo para estu-
dar, em tão pouco tempo, pois faltava me-
nos de um mês para a realização da prova. 
Comecei a renunciar as minhas madruga-
das, meus finais de semana, cheguei a es-
tudar mais de 12 horas, em proveito deste 
concorrido concurso. Quando saiu o nú-
mero de inscritos (quase 2000), confesso 
que pensei em desistir, mas eu só precisava 

PRATA DA CASA

Oportunidades e Renúncias
Amigo servidor, a vida nos proporciona, 
por diversas vezes oportunidades de suces-
so, e chances de alcançar sonhos que in-
dependentemente da nossa origem social, 
podemos alcançar. 
As oportunidades vão surgindo em nossas 
vidas. Como cursar uma universidade, plei-
tear um cargo público, ter uma chance de 
ascensão no emprego, aquele cargo públi-
co muito querido... 
E, na maioria das vezes, essas oportunida-
des serão os pilares, para galgar algo me-
lhor e, quem sabe, chegarmos ao objetivo, 
tão sonhado. 
Tudo vai depender da maneira que a en-
caramos, refletir se realmente estamos dis-
postos a renunciar momentos prazerosos 
de nossas vidas, em proveito desta oportu-
nidade, deste sonho. 
Minhas oportunidades e renúncias
Permita-me compartilhar com vocês, mi-
nhas oportunidades e renúncias que tive ao 
longo de minha vida, para concretizar esta 
realização pessoal tão nobre e querida: pu-
blicar meu primeiro livro, intitulado Segu-
rança do Trabalho para Concurso Público.
Entre as diversas oportunidades que tive, a 
que me despertou atenção foi quando aos 
meus 17 anos, passava por uma banca de 
jornal e avistei um concurso aberto para 
guarda municipal em Santana de Parnaíba, 
eram 50 vagas. Pensei, se eu passar neste 
concurso, vou poder pagar uma univer-
sidade, comprar um carro e viver muito 
melhor, pois, se eu continuar vendendo 
frutas e peixes num carrinho de mão, não 
vou conseguir isso, nunca. Peguei dinhei-

Prof. Paulo Barsano, que dá aulas para os alunos do Curso 
de Segurança no Trabalho no ITB do Jd. Belval lança o livro 
“Segurança do Trabalho para Concurso Público”

Lança Livro
Professor

de 01 vaga. Então continuei. E foi na vés-
pera de realizar a prova, ocasião em que o 
PCC estava atacando as delegacias de po-
licia, lugar onde eu estava revezando com 
outros policiais a segurança. E foi nestes 
momentos de revezamento, que eu estuda-
va. Consegui ler a Lei Orgânica de Barueri, 
inteira, que ficava sob meu colete, junta-
mente com o regimento da Câmara, que 
também quase o li, por inteiro. 
Na verdade eu estudava entre a “adrenali-
na” da insegurança, e o indescritível desejo 
de conquistar algo tão relevante em vida.
E toda essa renúncia culminou com minha 
aprovação em 2° lugar, sendo o primei-
ro candidato a tomar posse no concurso 
CMB 01/2006, nessa magnífica Egrégia, 
que é a Câmara Municipal de Barueri.
Ingressei na Câmara de Barueri, com a ale-
gria de mais um objetivo alcançado. 
Sob a supervisão de meu superiores e com 
vontade de crescer cada vez mais, comecei 
atuar no Departamento Técnico de Recur-
sos Humanos, e em menos de dois meses, 
comecei a atuar como Auditor interno das 
normas ISO 9001 e SA 8000. E no pró-
ximo ano fui eleito em 2° lugar nas vota-
ções como membro da CIPA - Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes. Onde 
atuando incessantemente despertou-me 
interesse pela segurança do trabalho. Que 
me levou a antes de terminar minha gra-
duação em matemática, a iniciar minha se-
gunda graduação, desta vez, em segurança 
do trabalho. 
E em 2008 surgiu uma oportunidade para 
ministrar aulas de Segurança do Trabalho 
no ITB Prof. Munir José, através do con-
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Professor do ITB 
realiza sonho e lança 

livro que é muito 
esperado no segmento 
de concursos públicos

curso público FIEB 01/2008. Um cargo 
de docente numa instituição renomada, 
cujo salário era o dobro do que eu ganha-
va, trabalhando pela metade do tempo. 
Não pensei muito, renunciei diversos mo-
mentos de lazer, aproveitava o tempo que 
ficava com minha mãe internada no hos-
pital para ler e reler as normas que regula-
mentam a segurança do trabalho, e apro-
fundava nos estudos de língua portuguesa 
e raciocínio lógico - tema muito cobrado 
nos concursos públicos, atualmente. Mui-
to esforço, empenho e amor aos estudos 
culminaram com minha aprovação em 1° 
lugar neste certame. 
Aproveitei o embalo e comecei a prestar 
concursos na área de segurança do traba-
lho, o que me levou a participar, como trei-
neiro dos processos seletivos de segurança 
do trabalho realizados pelo SENAI-SP. 
Sendo aprovado, por três vezes consecu-
tivas, todos, em 1° lugar. Achei que tinha 
chegado onde queria. 
Foi quando meus alunos, começaram a in-
dagar: “professor, o senhor conhece tanto 
de segurança do trabalho, já prestou tantos 
concursos, por que não escreve um livro?”, 
“professor escreve um livro sobre concur-
so, adoraria também passar em um...”. 
Percebi finalmente que meu sonho tam-

bém se externava para outras pessoas, que 
minhas experiências adquiridas nos diver-
sos concursos prestados em todo país, jun-
tamente com os saberes teóricos e práticos 
vivenciado nas empresas, e aprimorado 
nas aulas do curso de segurança do tra-
balho, seria mais uma oportunidade que a 
vida me proporcionava: escrever meu pri-
meiro livro.
E mais uma vez comecei a estudar, a pes-
quisar provas de concursos anteriores na 
área de segurança do trabalho, bem como 
consultar livros técnicos, a entrevistar pro-
fessores e outros profissionais da seguran-
ça do trabalho para escrever este livro. Lia, 
escrevia, relia... 
Então! Perguntei-me, se tudo está valen-
do à pena, se tanto esforço está valendo a 

pena, se, pela fragilidade da vida, devemos 
continuar nesta trajetória, renunciando 
tantas vantagens em proveito dos nossos 
sonhos.  Dos desejos de conquistar algo 
melhor, uma nova vida... Mas...
Todos podem imaginar a dificuldade que 
é “lutar”, diária, diuturna e, também, lite-
ralmente, durante muitas e muitas noites 
de estudo, propondo e selecionando ques-
tões de concursos da área de segurança do 
trabalho, para escrever este livro, e fazê-
-lo cumprir seu relevante papel na vida de 
muitas pessoas...
Todos devem presumir os momentos de 
dificuldades, de esgotamento... que pode-
riam se comparar à luta diária dos bravos 
“concurseiros” de nosso país, que se “fe-
cham” ao mundo, que se isolam dos en-
tes queridos, que se privam de momentos 
prazerosos, sempre em busca de um sonho 
muito nobre, de um projeto de vida, marca-
do por horas e mais horas isoladas: o “con-
curseiro guerreiro”, os livros, os cadernos, 
a caneta, um sonho, e Deus, para nos guiar. 
E foi escrevendo este livro, nobre servi-
dor, que percebi o quanto é gratificante ser 
reconhecido pelo seu trabalho, pelas suas 
renúncias que fazemos ao longo de nossas 
vidas, sempre em proveito da realização 
dos nossos objetivos, dos nossos sonhos.
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O programa Barueri 
Sustentável concorrerá 

com projetos de 
todo país na área 
governamental

tais do país.
O Greenbest foi idealizado pelos criadores 
do prêmio iBest, também conhecido como 
o Oscar da Internet. O objetivo da premia-
ção é ressaltar as melhores iniciativas, pro-
fissionais, produtos e projetos, para, assim, 
criar exemplos capazes de guiar o mercado 
da sustentabilidade que vem crescendo e se 
aprimorando dia a dia.
Inscreveram-se organizações e profissio-
nais que promovem ações, conceitos ou 
produtos de valores sustentáveis, ou seja, 
que indiquem alternativas para o consumo 

e o desenvolvimento do Brasil com base 
no equilíbrio do tripé da sustentabilidade: 
economia, social e meio ambiente.
O júri técnico e a votação popular irão in-
dicar o TOP 10 de instituições inscritas. 
Uma nova votação irá indicar os três fina-
listas de cada categoria.
Segundo o secretário de meio ambiente, 
Marco Antonio de Oliveira (Bidu) “par-
ticipar do prêmio GreenBest é mais uma 
oportunidade de valorizar o trabalho e o 
esforço dos servidores de Barueri, afinal 
cada um de nós é responsável pelo suces-

FIQUE POR DENTRO

Programa concorre a Prêmio Nacional Greenbest 2012

Barueri Sustentável
Programa

Sindserv 201120

O programa Barueri Sustentável, voltado 
aos servidores municipais de Barueri, está 
concorrendo ao Prêmio Greenbest 2012, 
que elege as melhores iniciativas ambien-
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Segunda edição do Programa Barueri 
Sustentável premiou vencedores de 2011

so do programa. Por isso contamos com 
a ajuda de todos na votação”
A votação popular é feita pela internet 
até o dia 13 de dezembro. No portal da 
Prefeitura (www.barueri.sp.gov.br) há 
um link que direciona para a votação. 
No dia 15/05/2012 serão divulgados os 
vencedores do prêmio GreenBest.

Em cerimônia no plenário da Câmara 
Municipal, no dia 1º, a Secretaria de Re-
cursos Naturais e Meio Ambiente de Ba-
rueri premiou 18 secretarias municipais e 
cinco órgãos vinculados à Prefeitura, com 
o troféu “Barueri Sustentável”, pelas suas 
participações no programa durante 2011.
O programa tem como objetivo principal 
inserir a questão ambiental e implantar cri-
térios de sustentabilidade nas entidades e 
demais órgãos vinculados à administração 
municipal, estimulando o funcionalismo 
público a colaborar com a preservação do 
meio ambiente, reduzindo o desperdício 
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no consumo de recursos naturais. A meta 
para este ano foi a redução de, no mínimo, 
10% (comparado ao ano de 2009) no con-
sumo de água, energia elétrica, papel sulfi-
te, copo descartável; além da implantação 
da coleta seletiva nos prédios públicos.
O evento foi presidido pelo secretário da 
pasta, Marco Antonio de Oliveira (Bidu), 
que agradeceu a participação de todos os 
órgãos públicos e pediu aplausos para os 
membros das comissões. “Novamente, 
Barueri torna-se exemplo ao iniciar um 
programa como o Barueri Sustentável, 
que mobilizou todas as esferas da admi-

nistração municipal visando um único 
objetivo, um governo com qualidade am-
biental”, concluiu o secretário.
Um breve balanço das economias alcança-
das pelo programa foi passado a todos os 
presentes: redução de 20% do consumo 
individual de água, uma média de redução 
de 9% do consumo de energia elétrica, 
79% de redução de papel sulfite e o indi-
cador mais reduzido foi o copo plástico 
com 81%. 
Este ano o programa premiou 9 partici-
pantes que receberam na categoria ouro, 
14 na prata e nenhum na bronze. 
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Ingredientes

Modo de Preparo

Participe do Mestre-Cuca!

1 bolo de sua preferência;
1 lata de creme de leite sem soro (você 
também pode usar Nutella®, Cream 
Cheese ou qualquer outro que combine 
com o bolo e o deixe úmido);
500 g de chocolate derretido
Confeitos de sua preferência
Palitos de churrasco
Base de isopor reforçada para os 
cakepops secarem

1. Asse o bolo de sua preferencia. Pode 
ser qualquer um! 
2. Esfarele todo o bolo com um garfo ou 
com a mão mesmo;
3. Acrescente o creme de leite aos poucos 
até deixar o bolo úmido. 

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

MESTRE-CUCA

Aprenda a preparar em casa o tentador bolinho 
no palito que é a sensação das festas

Cakepop

4. Faça bolinhas da mistura do bolo com o 
creme de leite e leve ao freezer por 30 mi-
nutos para que fiquem mais consistentes; 
5. Espete o palito na bolinha e passe no 
chocolate derretido, que deve estar próxi-
mo da temperatura ambiente;

6. Jogue os confeitos sobre a bolinha antes 
que o chocolate endureça. Se ele estiver 
muito quente, o confeito pode manchar 
ou até derreter.
7. Coloque na geladeira para o chocolate 
endurecer e está pronto!

Sindserv 201122

Receita enviada por
Andressa Dourado, 

Funcionária do Sindserv

RevistaDoServidor51.indd   22 9/12/2011   16:53:21



Sindserv 2011 23

Participe do Classindicato!
Se você é associado e quer vender algo, entre em 
contato com o Sindicato através do Tel.: 4163-4050 
e faça o seu anúncio gratuito de até 3 linhas!

Classindicato

CLASSINDICATO

Agora, os assossiados SindServ podem anunciar grátis na Revista 
do Servidor para vender objetos novos, usados e outros bens
CONVERSOR DIGITAL PROVIEW 
– Pouco usado. Perfeito estado! R$ 100,00 
- Tel: 6768-4650 (Rosana).

COMPUTADOR c/ Monitor 17” Tela 
Plana. Ótimo estado! R$ 400,00. 
Tel: 6768-4650 (Rosana).

Chácara em São Roque c/ piscina, lagos 
e pomar e 02 casas. Valor : 140.000,00
Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Apartamento em Barueri c/ garagem e 
ótimo acabamento. Valor : 60.000,00
Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Linda casa em Tatuí c/ casa de 6 cô-
modos. Por R$ 100 mil. Falar c/ Geraldo: 
2801-0866/9646-3547.

Casa em Barueri c/ 9 cômodos, garagem 
e área de lazer. Boa localização. R$ 140 mil 
Falar c/ Geraldo : 2801-0866/9646-3547

Chácara c/ 6.600 m² em Ibiúna c/ água, 
luz e escritura. Por R$ 50 mil.
Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Terreno em Barueri. 314 m² c/ Casa de 6 
cômodos, Salão e Gar. p/ 3 carros. R$ 240 
mil. Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Casa em Jandira c/ 4 cômodos, Total-
mente acabada. Valor : 110.000,00 
Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Casa em Santana do Parnaíba c/ 4 cô-
modos, Gar. p/ 2 carros. Por R$ 110 mil. 
Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Terreno em Vila Viana / Barueri 
Boa localização. R$ 40 mil + prestações  
Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547

Apartamento em Barueri c/ Garagem e 
bom acabamento e localização. R$ 70 mil. 
Falar c/ Geraldo: 28010866/96463547
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COLÔNIAS/POUSADAS

Pousadas – Águas de Igaratá
Junto à represa com 19 suítes, piscina, sau-
na, quadra esportiva, salão de jogos, play-
ground, restaurante, bar, tirolesa, circuito 
de arvorismo e parede de escalada.
www.aguasdeigarata.com.br

Agência de Turismo Rick Viagens
Hospedagens e passagens
Rua Dr. Renato de Barros, 148
Engenho Novo - Barueri
4168-4647 - Falar c/ Rebeca; Atende to-
dos os dias da semana das 8h às 18h.

Jofisa
Hotéis, Pousadas e Chalés no Litoral e 
Campo (informações no Sindserv).

EDUCAÇÃO

Wizard Idiomas (Alphaville)
Al Araguaia, 840 – Alphaville 
Fone: 4195-3500
Agende uma aula demonstrativa!
20% de desconto na matricula e 40% de 
desconto nas mensalidades para associa-
dos Sindserv e dependentes.

Wizard Idiomas (Barueri)
Rua Campos Sales, 629
Pouso Alegre – Barueri
Fone: 4198-3154/4163-2948
20% de desconto

Wizard Idiomas (Carapicuíba)
Estrada do Gopiuva, 2329
Vl Dirce – Carapicuíba
Fone: 4146-9535
20% de desconto

Wizard Idiomas (Centro de Carapicuíba)
Av. Mirian, 102, 
Centro - Carapicuíba
Fone: 4164-4658
20% de desconto

Colégio Alphacastelo 
Ensino Infantil e Fundamental (1° ao 9° 
ano);  Manhã e tarde – 20%; Turmas 
Noturno 10%; Estr. Dr. Cícero Borges de 

Moraes, 100 - Barueri
Fone: 4199-9822 

Faculdade Eça de Queiroz – Faceq
Via de acesso João Góes, 2335 – Jd Alvo-
rada – Jandira.
Fone: 40818400
Desconto de 5%.

Birkmeier Idiomas
Av. Municipal, 374 – Jd Silveira – Barueri
Fone:4198-6506/ 4162-4716
30 % de desconto

PUC/COGEAE
Desconto de 10%(no parcelamento) nos 
cursos de Extensão, Aperfeiçoamento e 
Especialização / Desconto concedido 
também para dependentes. 
Rua da Consolação, 881
Consolação – SP
Fone: 31247-9600

ESTÉTICA E BELEZA

Ferrara
Estética – Beleza e Saúde
Desconto de 20%
Calçada dos Gerânios, 12 – Centro Co-
mercial – Alphaville
Fone 4208-2638

Siamed & Fan Beni SPA
Cirurgia plástica, medicina estética, SPA
Rua Dionísia, 766- Bela Vista – Osasco
Fone: 3699-2142

Odara SPA
Rua Seikiti Nakayama, 173- JD Tupanci 
10% de desconto
Fone:4161-6632/4257-0257
Email:contato@odara.com.br

Extravaganza Hair
Rua Damião Fernandes, 105 – Centro
15% de desconto
Fone: 4199-0547

Academia Boa Forma
Rua Francis Dhornett, 120 – Jd Silveira 
20% de desconto; Fone: 4194-0727
www.boaformaacademia.com.br

INFORMÁTICA

Assinco Informática
10% de desconto
Rua Jandira Guerra, 145 – Centro
Fone: 4198-2190

Mips Informática
Rua Antonio Chalupe, 195 – Boa Vista
O valor do desconto depende se é compra 
ou manutenção de máquinas
Fone:4198-5588/ 4198-8488

LAZER/TURISMO

Cinemark 
Hopi Hari
Wet’n Wild
Playcenter 
Parque da Xuxa
Ingressos com desconto à venda no sin-
dicato.

SAÚDE

Intermédica Saúde
Pronto Socorro 24hs 
Rua Duque de Caxias,55 – Centro
Fone: 3155-2200

Centro Clínico Intermédica
Al. Amazonas, 329 – Alphaville
Fone: 4196-4196
Valores por faixa etária diretamente no 
Sindicato

Fisioterapeuta
Dr. Ademir Mota
Ortopédica, desportiva, neuroló-
gica, estética, drenagem linfática, 
auroculoterapia(tratamento de ansiedade 
e tabagismo)
Fone: 8312-8420/8408-1083

Bio Hervas
Rua Duque de Caxias, 148
Centro – Barueri. Fone: 4198-8753
Av. Carmine Gragnano, 180
Centro – Jandira. Fone: 4789-1978
Desconto a consultar em medicamentos 

PARCEIROS
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manipulados mediante a apresentação da 
carteirinha de sócio.

Dermo Vida Fórmulas
Farmácia de manipulação e homeopatia.
Rua do Paço, 51- Centro – Barueri
25% de desconto no pagamento à vista
15% de desconto a prazo no cartão de 
crédito ou cheque. Desconto mediante a 
apresentação da carteirinha de sócio.
Fone: 4198-8753/4163-5824

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% nos medicamen-
to/ não possui desconto para perfumaria/ 
entrega grátis. Desconto concedido em 
qualquer unidade mediantes apresentação 
da carteirinha do sócio.
Loja 1 – Rua Ministro Raphael de Barros 
Monteiro,197 – Jd. dos Camargos 
Fone: 4198-4401/4163-3722
Loja 2 – Rua Oscar Kesselring, 101
Jd. Belval – Barueri. 
Fone: 4163-6278

Miro Drogaria
Desconto de 3% à 5% nos medicamento/ 
não possui desconto para perfumaria.
Av. Henrique Gonçalves Batista, 196
Jd. Belval – Barueri. Fone: 4198-4696

Drogaria Henrique
Desconto em folha, não oferecemos des-
conto nos valores dos medicamentos
Rua São Fernando, 59 
Jd. Julio – Barueri
Fone: 4194-4128/4194-1996

D&F Farma
Desconto em folha de pagamento
Praça São João Batista, 24
Centro – Barueri. Fone: 2282-9199

Drogaria Frank
Estrada dos Romeiros, 1565 – loja 9
Cruz Preta – Barueri
10% de desconto em perfumaria e medi-
camentos estéticos e 20% de desconto em 
genéricos e similares.
Fone: 4198-3099/4163-1589

Drogaria Paulista
Estrada Velha de Itapevi, 4.296 (entrada 

pelo Supermercado Japão). Descontos es-
peciais para associados Sindserv.
Fone: 4326-7237. 

Farma 100
Av. Autonomistas, 4.853 - Centro de 
Osasco. Fone: 3651-4153; Descontos es-
peciais para associados Sindserv.

MAIS PARCEIROS

Óptica Center
R. São Fernando, 113 - Jd. Julio – Barueri. 
Descontos especiais e parcelamento facili-
tado em até 6x no cartão de crédito e exame 
oftalmológico grátis para sindicalizados.

Óticas Digicolor
Lentes e Armações – Revelamos Filmes - 
Fazemos impressões de fotos digitais. 
R. Campos Sales, 181 – Centro – Barueri. 
Fone: 4198-5330

Ótica Vitória
Descontos especiais para sócios – Des-
conto em folha de pagamento.
Rua João Mendes, 21 – Centro – Barueri
Fones: 4163-3598 / 4198-4813

LM Ótica
Descontos especiais para sócios em folha 
de pagamento.
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 168 e 208 
– Centro – Barueri.
Fones: 4198-1955 / 4198-7508

MAIS PARCEIROS

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

Rimon Automóveis
Rua Dr. Francis D. Hornett, 210
Jd. Silveira – Barueri
www.rimonautomoveis.com.br
Fone: 4162-2280/4247-1211

Moto Point
Rua da Prata, 430 – Jd dos Camargos 
Até 10% de desconto 
Fone 4198-3402

Ceroi Corretoras de Seguros
Rua Duque de Caxias, 248- Centro
Fone: 4198-4162

Tonette Seguros
Rua Damião Fernandes, 105
Centro de Barueri
Fone: 4163-4050 / 3031-3371

Clínica Veterinária Buenovet
Rua Copo de Leite,16 – Jd Flórida
10% de desconto nas consultas
Fone: 4163-1823/8263-1897

Instituto da Costura
Av, Heriqueta Mendes Guerra, 808
Jd. São Pedro – Barueri
25% de desconto nas mensalidades – Ma-
trícula gratuita
Fone: 4198-0678

Oliveira – Multisserviços
Informática, Lan House e perfumes im-
portados
Av. Sansão, 79 – Jd São Pedro 
Fone: 4198-6226/6238-6744

Maria Bonita 
Moda para mamãe, bebê e Infano Juvenil
Fone:4161-4717

Spectro
Som, iluminção e DJs para sua festa;
4257-2133/8660-9522

L&G Cia de moda
Moda feminina e masculina
Fone: 4201-2460

Seja um parceiro 
Sindserv
4163-4050

Acesse a Revista Online
www.sindservbarueri.com.br
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O banco 

A professora pergunta ao Juquinha:
- Na frase “O ladrão roubou o banco” 
onde está o sujeito?
Juquinha responde:
- Gastando o dinheiro, professora!

Emergência   

Um eletricista vai até a UTI de um hospi-
tal, olha para os pacientes ligados a diver-
sos tipos de aparelhos e diz-lhes:
- Respirem fundo: vou mudar o fusível.

Cartão de Crédito 

- Papai, já faz dois meses que roubaram 
o seu cartão de crédito e você ainda não 
deu queixa.
- É porque eu percebi que o ladrão gasta 
menos que sua mãe!

Um ato de Amor
Mais uma linda historia de Amor
Que nessa poesia eu vou contar
Se trata de, ter muita coragem
Pra quem quer, ao outro salvar
E acredite, com a gente aconteceu
Pra Musa, continuar vivendo Eu
Doei-lhe o Rim, para nela transplantar

Como foi isso, você pergunta
Essa resposta, eu já vou te dá
Por razões, ora desconhecidas
Ela veio a um, de seus Rins retirar
E assim onze anos, se passou
E o outro Rim, que lhe restou
Recusou-se, as pontas segurar

POESIA

E aos poucos, foi se deteriorando
E ela já começou, a se preocupar
Mais aproximadamente 2 anos
Aí sim, o bicho começou a pegar
Esse Rim reduziu, pra 18 por cento
E daí o Doutor  me disse: lamento
A sua esposa, terá que transplantar

Ela começa, fazendo hemodiálise
Ate vocês, um doador compatível achar
Começando com você, o esposo dela
Já ta aqui os exames, pra você agilizar
Por Amor a Ela, eu me prontifiquei
Nos exames fui compatível, e o Rim doei
E a Deus sou grato, por nos Abençoar

Por José Aparecido, poeta
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