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O ano eleitoral é agora: vencer é a meta de todos

Em 2012, inicia-se o ano eleitoral, quando todo cidadão brasileiro deverá ir as urnas para 
eleger seus prefeitos e vereadores.
A eleição será no dia 07 de outubro e esse é o momento para refletirmos a respeito da 
nossa cidade e da nossa gente.
Pense bem, quem dá o poder aos nossos governantes somos nós, depois não dianta 
chorar o leite derramado, dar poder é responsabilidade.
Por isso é que temos uma “cidade modelo e progressiva” vamos continuar cobrando 
dos nossos vereadores já eleitos e dos pré-candidatos:
- respeito;
- ética;
- responsabilidade.
A hora é agora! Já estamos frente a frente com o futuro. Vamos analisar cada um de 
nossos candidatos, suas histórias, propostas e intenções. Vencer é a meta de todos, 
portanto que vençam os melhores. 
Nesta edição destacamos o retorno do ano letivo em Barueri que mobiliza um grande 
número de servidores para atender nossas crianças, jovens e adultos.
O “Prata da Casa” vem dar uma dose de energia em sua vida, conheça a servidora que 
conseguiu mostrar que na vida, temos que lutar, e muito para vencer. Além disso, outras 
matérias que lhe serão muito úteis.

Boa leitura. 
Eduardo Assarito

Expediente

Índice

Editorial

Índice

Editorial

1604 Fique por Dentro
Guarda Municipal

20

06 18
19

22

08

22

Parceiros

Sindical Mestre-Cuca

Classindicato

Curtas

Prata da Casa

SindHumor

Falando do Leis
Aposentadoria Voluntária

14 Destaque
Volta às Aulas

12 Você Redator



Sindserv 20114

Ao começar mais um ano, a Revista do Servidor presta mais um 
serviço ao leitor, esclarecendo  todas as dúvidas referentes a 
Aposentadoria Voluntária e Abono de Permanência

Aposentadoria Voluntária  

FALANDO DE LEIS

e Abono De Permanência

É a passagem do servidor efetivo da ativida-
de para a inatividade remunerada, com pro-
ventos integrais ou proporcionais, desde que 
cumpridas as exigências legais. O servidor 
poderá a qualquer momento comparecer ao 
IPRESB para realizar a simulação da aposen-
tadoria, onde será orientado sobre as regras 
de aposentadoria e caso se enquadre em mais 
de uma regra poderá optar por uma delas no 
momento da aposentadoria.

O servidor deverá requerer a aposenta-
doria junto ao IPRESB, com as seguin-
tes documentações:
• cópia da certidão de casamento ou 
nascimento;
• cópia da cédula de identidade (RG) e 
cadastro de pessoa física (CPF);
• comprovante de endereço;
• cópia da inscrição no PIS/PASEP;
• certidão tempo de contribuição for-
necida pelo INSS, quando o funcio-
nário tiver contribuído para o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS);
• certidão de tempo de contribuição ou 
certidão de tempo de serviço, forneci-
do por outros entes públicos onde o 
funcionário tiver trabalhado;
• cópia do último recibo de pagamento 
de salário do segurado.

Procedimentos Abono de 
Permanência

O que é 
Aposentadoria 
Voluntária?

Em nossa última edição, tivemos uma maté-
ria que tratou dos primeiros servidores que 
se aposentaram pelo IPRESB, oportunidade 
que ensejou cerimônia  de comemoração 
como um marco na história do Instituto, es-
pecialmente ante as inúmeras críticas quanto 
à sua criação. Pois bem, nesta edição de início 
de ano, já que muitos de nós programamos 
novos projetos e objetivos,  vamos tratar de 
um assunto que talvez seja desconhecido 
de nossos servidores, que é justamente a 
aposentadoria voluntária e o abono de per-
manência,  matéria inclusive sugerida e re-
digida com o apoio da servidora Terezinha 
Nagaishi, Assessora de Departamento do 
IPRESB - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Barueri.

É a passagem do 
servidor (atividade- 

inatividade remunerada), 
desde que cumpridas as 

exigências legais.

Os servidores que tiverem adquirido o 
direito à aposentadoria, por terem  imple-
mentado os requisitos necessários como 
tempo de contribuição, idade, tempo no 
cargo e tempo no município (tempo de 
carreira),  podem solicitar formalmente o 
abono de permanência, que consiste em 
poder continuar trabalhando até os 70 
anos de idade e receber o valor da con-
tribuição previdenciária juntamente com a 
remuneração, com possibilidade de a qual-
quer momento aposentar-se.
 Se você, servidor, tiver dúvidas quanto a 
possibilidade de aposentadoria  voluntária 
e sobre o abono de permanência, pode 
procurar o IPRESB, bem como o  Sind-
Serv que dispõe de Departamento Jurídi-
co que poderá auxiliá-lo

Por Andréia M. Dourado
Depto. Jurídico SindServ
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SINDICAL

Tivemos em 2011 um ano político muito 
difícil para os brasileiros devido aos es-
cândalos nos ministérios mais estratégicos  
para o governo Dilma como o (ex) minis-
tro do trabalho Carlos Lupi que pediu de-
missão no início de dezembro após as de-
núncias de favorecimento pessoal em seu 
ministério. Destacamos este exemplo por-
que as conseqüências refletem diretamente 
na vida dos trabalhadores e dos sindicatos. 
Não que os outros ministérios não tenham 
sua importância, pelo contrário, o fato de 
termos seis ministros demitidos em um 
ano de governo, assusta qualquer cidadão 
plugado com a realidade do país. 
Os outros ministros que não tiveram, até 
hoje, vida longa em seus cargos no governo 
Dilma para sua informação, foram: Anto-
nio Palocci, ex-ministro-chefe da casa civil, 
demitido em 7 de junho de 2011, Wagner 
Rossi da agricultura, saiu em 17 de agosto. 
Outro ex-ministro o senhor Orlando Silva 
do esporte abandonou o cargo em 26 de 
outubro, já em 14 de setembro saiu Pedro 
Novais do turismo e Carlos Jobin ex-minis-
tro da defesa, caiu no dia 5 de agosto. De-
talhe: todos os casos foram alardeados pela 
imprensa, senão provavelmente as coisas 
estariam como eram até hoje.
Apesar da ação da presidenta Dilma em 
não permitir que em nome da sua base po-
lítica de governabilidade fatos relacionados 
à conduta moral dos seus assessores pas-
sassem batido, eles causaram muito baru-
lho e prejuízo ao seu governo, pois queren-

2011 foi um ano de grandes mudanças para nossa legislação

Mudanças na Legislação

do ou não o desgaste político é inevitável e 
nos traz a impressão que ela está rodeada 
gente perigosa à sociedade e ao país.
Mesmo assim tivemos um ano atribulado 
e muito corrido também no Legislativo, o  
Congresso Nacional. E para que o leitor da 
Revista do Servidor fique mais atualizado 
e ligado naquilo que acontece em Brasília 
(pois é lá que decidem o destino de todos 
nós, brasileiros), destacamos algumas apro-
vações feitas pelos senhores e senhoras  
deputados e deputadas na área de saúde, 
educação, trabalho e emprego. São elas:

SALÁRIOS
O primeiro que já interessa diretamente 
aos servidores públicos. O PL (Projeto de 
Lei) 3244/00, permite a revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos em 
ano eleitoral recomponha a perda do poder 
aquisitivo nos 12 meses anteriores à data 
do reajuste. A Lei Eleitoral restringe a re-
composição das perdas aos três primeiros 
meses do ano eleitoral. Com a mudança, a 
recomposição salarial poderá ocorrer em 
qualquer período, mas continua proibido o 
aumento real no período de 6 meses ante-
riores à eleição até a posse. Aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ), a matéria ainda precisa ser 
analisada pelo senado. Estamos de olho!

EDUCAÇÃO
Para aumentar a oferta de cursos profissio-
nalizantes e de qualificação a Câmara apro-
vou o PL 1209/11, do Executivo, que cria 
o Programa Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (PRONATEC). O 
público alvo são os estudantes de ensino 
médio da rede pública, os trabalhadores e 
os beneficiários de programas federais de 
transferência de renda. Uma das ações pre-
vistas é a oferta de bolsas além de prever 
contemplar também os povos indígenas, 
comunidades de quilombolas e jovens in-

fratores. Outra forma de estimular o pre-
paro do trabalhador é o condicionamento 
do seguro-desemprego ao estudo. Do total 
de recursos, 30% serão  reservados para as 
regiões Norte e Nordeste.

PENA REDUZIDA PARA ESTUDO
O Plenário aprovou o PL 7824/10, do Se-
nado que muda a Lei de Execução Penal 
(7210/84) para  permitir a redução de um 
dia de pena do presidiário para cada 12 ho-
ras de atividades de ensino.

Destacamos algumas 
das aprovações feitas 

pelos deputados e 
deputadas nas áreas 
da saúde, educação, 
trabalho e emprego. 
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TABLETS
Na área de tecnologia, a Câmara aprovou 
a MP (Medida Provisória) 534/11 que re-
duz a zero o PIS e a COFINS incidentes  
sobre a venda  de tablets produzidos no 
Brasil. O Ministério das Comunicações es-
tima que a redução do preço final ao con-
sumidor pode chegar a 31%. Isto porque 
o Governo já reduziu, por decreto, o IPI 
e o Imposto de Importação dos produtos.

ARMAS DE BRINQUEDO
No mesmo sentido, projeto aprovado pela 
CCJ - PL 4479/04 – proíbe a venda de ar-
mas de brinquedos a crianças e adolescen-
tes, o texto foi aprovado com emenda da 
Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado que restringe a proi-
bição aos brinquedos que são simulacros 
ou réplicas de armas de fogo verdadeiras. 
O Projeta ainda passará pelo Senado.

CÓDIGO FLORESTAL
Uma das matérias votadas mais polêmicas 
de 2011, o PL 1876/99 reformula o Códi-
go Florestal Brasileiro  permite o uso das 
áreas de preservação permanente (APPs) 
já ocupadas om atividades agrosilvipasto-
ris, ecoturismo e turismo rural. Esse des-
matamento  deve ter ocorrido até 22 de 

julho de 2008, data de publicação do se-
gundo Decreto (6514/08) que regulamen-
tou as infrações contra o meio ambiente. 
O texto com mudanças retornou ao Sena-
do e deve ser votado novamente em 2012.

SAÚDE
Além do álcool e do fumo, será proibida a 
venda a crianças e adolescentes de drogas 
psicotrópicas depressivas, estimulantes ou 
perturbadoras do sistema nervoso central; 
de esteróides anabolizantes e de substân-
cias análogas aos das bebidas alcoólicas e 
do cigarro. A regra está prevista no Projeto 
de Lei 2716/07, já foi aprovada pela CCJ e 
ainda precisa ser aprovada no Senado.

EMENDA 29
Após três anos de tramitação, um acordo 
entre os partidos viabilizou a aprovação 
do Projeto de Lei Complementar 306/08 
do Senado que regulamenta quais despesas 
podem ser consideradas de saúde para es-
tados, municípios e união atingirem o por-
centual definido pela Emenda 29. 

IMPOSTO DE RENDA 
O reajuste do Imposto de Renda  Pessoa 
Física o “nosso” IRPF, foi aprovado pela 
Câmara com a MP 528/11 transformada 

na Lei 12469/11. As tabelas de deduções 
do imposto foram corrigidas em 4,5% 
anualmente, até 2014. Outros valores cor-
rigidos são os limites das despesas com 
educação e dependentes, o desconto de 
aposentadoria ou pensão pagas a maiores 
de 65 anos e o desconto presumido para 
quem faz a declaração simplificada. Os re-
ajustes começaram a valer desde 1º de abril 
de 2011 e é verdade. Então, aquela velha 
atenção redobrada na hora da declaração. 
A hora está chegando! 

PROPOSTAS DA POPULAÇÃO 
PARA COMBATE ÀS DROGAS 
VIRAM PROJETOS DE LEI
Confira alguns Projetos que ainda serão 
distribuídos às comissões temáticas:
• Proibição de propagandas de bebidas al-
coólicas;
• Proibição da venda de bebidas alcoólicas 
geladas em supermercados;
• Inclusão nos rótulos de bebidas de men-
sagens contra o consumo abusivo;
• Internação involuntária de usuários de 
drogas;
• Destinação de 1% da COFINS  de cigar-
ros e bebidas para fundo antidrogas;
• Aumento de vagas para usuários de dro-
gas nas escolas técnicas.
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moradia, já que muitas vezes as calçadas, 
as casas abandonadas e os viadutos da 
grande cidade de São Paulo nos abriga-
vam da chuva e do cansaço que nos arre-
batavam no final de mais um dia de luta 
pela sobrevivência.
Depois de vasculhar os lixos de bares e 
restaurantes à procura de comida e bater 
de porta em porta esperando a bondade 
de quem poderia dividir e matar a fome do 
corpo de quem a vida não tinha sido favo-
rável. O tempo passou, as dificuldades au-
mentaram, exigindo mais e mais esforços, 
vontade e garra. Na minha pré-adolescên-
cia (com 11 anos) essa vontade me empur-
rou para o lugar mais lindo e maravilhoso 
do mundo, onde fui apresentada ao senhor 
respeito, a senhora dignidade e ao jovem 

PRATA DA CASA

Quarenta anos, me passaram e não deixa-
ram dúvidas da capacidade que nós seres 
humanos temos para conquistarmos o 
nosso lugar ao sol. Com muita pressa, co-
nheci essa capacidade desde o oitavo mês 
de gestação, pois ainda no ventre de minha 
mãe já recebia os impactos de uma vida 
conflituosa que contribuía para que eu não 
viesse ao mundo, o que acabou acontecen-
do em 22/02/1971 numa mata qualquer 
na cidade de Mairinque-SP. 
Mas já que estou aqui, quero compartilhar 
cada etapa que vivi e vivo. Ainda na tenra 
idade, segunda filha de mãe solteira, car-
regava nos ombros a responsabilidade de 
sobreviver em meio a falta de estruturas 
psíquicas, financeiras entre outras como 
direito humano, dignidade alimentação e 

Conheça a história de superação da pedagoga e Assistente 
de Maternal Genir Silvana de Arruda

Superação
História de 

Genir dá uma lição de 
vida para seus colegas 

mostrando que a vitória 
e a alegria de viver é só 
na base da conquista. 
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ficando mais difíceis, para uma adolescen-
te praticamente sozinha na vida conseguir 
escapar das armadilhas que surgem a todo 
o momento. As tentativas de estupros, 
drogas, prostituição e o pensamento mal-
doso das pessoas, além é claro da escas-
sez de dinheiro, comida, roupas, ou seja, 
do básico para atender dignamente um ser 
humano. Com isso fui adiando o sonho 
de me tornar como a Dna. Isabel , a mi-
nha primeira professora , o meu anjo e o 
meu exemplo. Mas sem deixar de sonhar 
tracei a linha da minha própria vida, co-
nheci muitos outros anjos que mandados 
por Deus, sempre acreditaram que eu es-
tava aqui dentre os melhores, Por isso aos 
33 anos resolvi deixar de sonhar e buscar 
a realização do meu Sonho. Retomei os es-
tudos, através do módulo à distância a par-
tir da 4ª série do ensino fundamental em 
2005, após ter passado em um concurso 
como merendeira na prefeitura de Barueri 
e ter ido trabalhar justamente na educação 
(EMEI) Parque Imperial. Entendendo que 
estava dentro do cenário perfeito, tirei pro-
veito de tudo que as apostilas (do ensino à 
distância), me ensinavam e decidi realizar 
meu sonho, o de ser professora, ingressan-
do em um curso de pedagogia, sem deixar 
de ser profissional, mãe, amiga, mulher e 
diarista aos sábados com o apoio de muita 
gente que me admira e acredita em mim.  
Hoje sou mãe de três filhos, um de vinte 
anos, uma de doze anos e um de dois e 
dez meses de idade, e depois de prestar um 
novo concurso, sou assistente de maternal 
no parque Imperial e digo com todo o or-
gulho do mundo aos 40 anos, formada em 

Genir Silvana 
de Arruda

sonho. Fui matriculada na primeira série 
do ensino fundamental, onde reconheci 
logo de cara que ali era o meu lugar.
Triste engano, pois a inveja, o preconcei-
to e a maldade me rodeavam, me fazendo  
buscar outros métodos para sobreviver e 
como os problemas mudam, esses foram 
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Pedagogia e sou muito Feliz.
Hoje, portanto, estou aqui agradecida por 
cada momento que vivi nesses 40 anos com 
a certeza de ter recebido toda proteção Divi-
na. Que tudo que precisei para atingir meus 
objetivos me foi dado por Deus e seus fiéis 
anjos. E para que essa história não fique res-
trita gostaria que ela servisse de combustível 
para alimentar os sonhos daqueles que não 

Ponta da Língua
por Romilda Sepulveda

Em 1962, minha irmã Hilda Benedini, me 
matriculava no “Grupo Escolar Raposo 
Tavares” hoje EMEF Raposo Tavares.
Era a única escola da cidade, até hoje me 
recordo de cada tempo.Estudei  até a sé-
tima série nessa escola e o que mais ficou 
gravado foi o meu primeiro ano. Tudo 
era muito fascinante, a escola, a sala de 
aula, o Diretor Senhor Garcia, Senhor 
Arari, inspetor de alunos, Dona Rute  
merendeira e as professoras, me lembro 
de todas, principalmente a primeira “D. 
Elvira Lefevre Sales Nemer” o carinho 
com que ela nos tratava perpetuo em mi-
nha memória e em meu coração.
Hoje, passado meio século passeio  pela 
minha cidade e fico emocionada quando 
vejo o quanto se fez pela educação de 
berçário ao técnico.
Vejo pais segurando as mãos de seus filhos, 
mães beijando suas suas crianças, meninos 
e meninas protegendo seus irmãzinhos de 
mãos dadas, nas garupas de bicicletas ou 
motos de cavalinho... em cada esc ola tem 
sempre um anfitrião no portão,  ora um 
inspetor de alunos, ora um guarda de patri-
monio, como um grupo de formiguinhas 
vão entrando um a um.
A escola é o porto seguro para cada um 
deles independe da idade é ali que tudo 
começa, é ali  que está o despertar para 
vida. É na escola que se deposita o so-
nho de cada pai em relação ao futuro do 
seu bem maior.
O carinho a dedicação e sabedoria de 
cada Mestre, deve ser exaltada sempre. 
A postura digna do Dirigente, da  Co-
ordenação, da Orientação, merece todo 
nosso respeito.
O zelo dos Inspetores,é gratificante. 
O cuidado das Merendeiras, toda aten-
ção. As  Auxiliares em geral o esforço. 
A competência Administrativa, a admi-
ração. Lembrem-se todos que cada um 
deles (hoje mais de secenta mil alunos) 
irão também lembrar de de voceis com 
o mesmo coração a mesma ternura que 
eu recordo hoje, cada um será unico na 
memoria deles.
Parabéns a todos os pais que se faz 
presente na vida escolar de seus filhos. 
Parabéns a todos que trabalham na edu-
cação. Que Deus ilumine e faça “Suave 
Caminho” de cada uma de nossas crian-
ça. Bem vindos às aulas.

Trabalho na Maternal José Martinho e 
foi lá que conheci a Genir. Era meren-
deira, iniciou seu curso de Pedagogia e 
no percurso ela prestou concurso para 
Assistente de Maternal e foi na minha 
sala de aula que ela iniciou mais uma 
parte da sua história. 
Mulher guerreira, cumpridora dos seus 
deveres, perseverante e que superou os 
mais difíceis obstáculos, degrau por de-
grau. Uma pessoa simples, mas dotada 

Há 05 anos que a Genir trabalha comi-
go na Escola Maternal José Martinho, 
primeiro como merendeira e depois 
como Assistente de Maternal e em am-
bas as funções sempre surpreendendo a 
todos, pela forma carinhosa e dedicada 

Depoimento da Professora Marilda Soledade, 
Pedagoga e Assistente de Maternal

Depoimento da Diretora Elizete Dantas Dias
como as exerce. 
Sinto-me privilegiada pela oportunida-
de de conviver com uma pessoa exem-
plo de superação como a ela.
Obrigada Genir por você existir! 
Sucesso!

Sabrina
Assist. Maternal

Priscila
Assist. Maternal

Genir
Assist. Maternal

Marilda Soledade
Assist. Maternal

Marta
Assist. Maternal

acreditam na sua capacidade.
Quero agradecer aos meus verdadeiros 
amigos por estarem ao meu lado, me 
apoiando, me arremessando para a linha 
de chegada. Amigos da EMEI Heminoldo 
Harger, EMEF Levy Gonçalves, Maternal 
José Martinho, as estudantes de Pedagogia 
da ULBRA e aos meus grandes amigos das 
estradas da minha vida.

de uma força incrível.
Com ela aprendi que vencer não signi-
fica transferir aos outros a responsabi-
lidade de me fazer feliz, cabe a mim a 
tarefa de apostar nos meus talentos e 
realizar os meus sonhos. Aprendi que, 
toda a mudança inicia um ciclo de cons-
trução, que o que vale a pena é construir 
o futuro, e para isso devemos descruzar 
os braços e vencer o medo de partir em 
busca dos nossos sonhos.
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temos a amizade e continuamos a nos 
ajudar, e eu tenho muito orgulho, muito 
mesmo de ver que você continua inces-
santemente lutando e correndo atrás de 
seus sonhos e sagrando-se vitoriosa!!
Parabéns amiga pela garra, pela força e 
otimismo e pelas conquistas, que o Se-
nhor Deus te conduza nesta caminhada e 
você alcance seus objetivos.
Estarei sempre torcendo, apoiando e vi-
brando com o seu sucesso. 
Você merece!

Depoimento da Servidora da Sara Costa 
Marques, da EMEF Levy Gonçalves de Oliveira

dade em participar de tarefas diversas, em 
nos trazer um cafezinho, um chá, sempre 
acompanhados de seu sorriso e alegria.
Assim ao longo de quase dois anos pude 
partilhar diariamente de suas lutas, sua 
caminhada e suas conquistas rumo a sua 
formação. Quanta luta, quanta conquista...
Você é um exemplo para mim, uma refe-
rência. A prova do que escreveu Fernando 
Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não 
for pequena!”
Hoje não mais laboramos juntas, mas man-

Falar de Genir é falar de superação co-
tidiana, de garra, de alegria e de fé e oti-
mismo!! Conheci “minha preta” (é assim 
como nos a tratamos) há quase 5 anos 
quando chegou para trabalhar na EMEF 
LEVY, como merendeira.
Dona de uma alegria estampada no rosto, 
prestativa e muito “falante” logo estava 
integrada e tornando os nossos dias mais 
alegres e dinâmicos, visto as boas risa-
das proporcionadas com sua tagarelice, 
seu bom humor, empatia e disponibili-

Falar de Genir é falar de 
superação cotidiana, de 

garra, de alegria e de fé e 
otimismo! Parabéns amiga,

 pela garra, pela força e 
otimismo e pelas conquistas

(Sara Costa Marques)

Sabrina
Assist. Maternal

Priscila
Assist. Maternal

Genir
Assist. Maternal Marilda

Assist. Maternal

Marta
Assist. Maternal

Ana Paula
Secretária

Elizabete
Assist. Maternal

Elizete
Diretora
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Palmadas Corretivas: Sim ou Não?
Artigo Escrito por Dra. Edna Costa Palma
Psicóloga do Sindserv - CRP 06/55.809
Dúvidas, sugestões: ednacpalma@yahoo.com.br

Conhecida como Lei da Palmada, a pro-
posta foi aprovada por unanimidade, em 
comissão especial.
O projeto, que segue agora para o Se-
nado, altera o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e prevê multa de três 
salários (R$ 1.635,00) a vinte salários (R$ 
10.900,00)  para médicos, professores e 
agentes públicos que não denunciarem 
castigos físicos, maus-tratos e tratamento 
cruel contra crianças.
Os pais e responsáveis pela criança ou 
adolescente que aplicarem castigo físi-
co serão encaminhados a programas de 
acompanhamento psicológico, cursos de 
orientação e até receber advertências de 
juízes de varas da infância. Serão feitas 
campanhas de esclarecimento, de como 
educar sem usar a violência. “O que vai 
existir é a informação de que bater não 
educa”, disse Teresa Surita relatora do 
projeto (PMDB-RR).

VOCÊ REDATOR

Enviado há um ano e cinco meses pelo 
Planalto, o projeto aprovado na Câmara, 
altera o artigo 18 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente o ECA, ao prever que 
a criança e o adolescente tem direito de 
serem educados e cuidados sem o uso de 
castigo corporal ou tratamento cruel ou 
degradante, como formas de correção, 
disciplina e educação.
Afinal, o “tapinha pedagógico” é necessário 
na educação das crianças e adolescentes?
No Brasil, há grupos que consideram até o 
mais leve “tapinha” como agressão física. 
É o caso do Lacri (Laboratório de Estu-
dos da Criança do Instituto de Psicologia 
da USP). “Não existe palmada light. De 
qualquer forma, bater é um desrespeito à 

A Câmara dos 
Deputados aprovou 

em Dezembro de 
2011, projeto que 
proíbe os pais de 

aplicarem castigos 
físicos nas crianças 
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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.

mentaram cigarros e bebidas. O que os 
pais devem entender é que algumas atitu-
des são naturais em crianças ou adolescen-
tes, e que é necessário haver diálogos e o 
estabelecimento de limites.
Muitas vezes os pais fazem uso do castigo 
físico por não terem acesso às informações 
mais eficazes de educação e imposição de 
limites em seus filhos, pois desconhecem 
outras formas de imposição de disciplina.
Ao lembrarmos que violência gera vio-
lência, podemos concluir que a criança 
traumatizada pode tornar-se uma pessoa 
agressiva. E, por mais que consiga superar 
as dores, pode repetir com os próprios fi-
lhos a violência recebida ou mesmo extra-
vasar a raiva contida em várias situações, 
que pode prejudicá-la pela vida.
As agressões verbais, que às vezes é usada 
com naturalidade, também é tão traumati-
zante quanto uma agressão física. As mar-
cas, mesmo não estando visíveis, estão pre-
sentes. Se pensarmos que é comum grande 
parte das crianças receberem “tapinhas”, é 
comum deduzir que tenham sido vítima de 
xingamentos e berros assustadores, que de-
nigrem e destroem um menor.
A palmada corretiva pode gerar estresse e 

na gestação, e deve ser empregada para 
orientar as crianças, para que elas possam 
compreender o que acontece no mundo e 
ter noções do que é certo e o que é errado.
Algumas alternativas são importantes para 
substituir as palmadas;
Uma das melhores formas de educar é 
dando bons exemplos aos filhos. Por 
exemplo, pais devem ter atitudes adequa-
das no trato com outras pessoas, nas rela-
ções familiares, no trânsito, no supermer-
cado e ao telefone. O comportamento dos 
filhos reflete o que os pais fazem.
Quando a criança se comporta mal, deve ser 
proibida de fazer algo que gosta e perder al-
gum privilégio. Por exemplo, se machucou o 
irmão menor, pode ficar sem ver TV duran-
te uma tarde. Se for um adolescente, pode 
ter a mesada cortada ou adiada em alguns 
dias, mas sempre explicando porque os pais 
estão tomando aquela atitude.
Explicar por que determinada atitude foi 
inadequada faz a criança entender o que 
é correto, dependendo da idade, a criança 
que recebe uma palmada pode não rela-
cionar o castigo físico com o que fez de 
errado. Mostrar à criança por que deter-
minada atitude não foi boa, pedindo para 
ela se colocar lugar da pessoa prejudicada 
é o recomendado.
Algumas vezes, pais podem fazer acertos 
com os filhos. Por exemplo, se a criança 
passar o fim de semana estudando para 
uma prova difícil, pode viajar na semana se-
guinte com a avó. Esse tipo de compensa-
ção não deve ser freqüente, sob o risco de 
levar a criança a só fazer tarefas mediante o 
recebimento de algo em troca.
E também fundamental que os pais busquem 
informações, leiam sobre o assunto, procu-
rem se informar, e em casos onde tenham 
mais dificuldades, busquem uma orientação 
psicológica, pois através disto poderão de-
senvolver um relacionamento equilibrado e 
de respeito com crianças e adolescentes.

O objetivo é 
conscientizar os pais 

da ineficiência do 
castigo corporal na 
educação dos filhos 

Quando a criança 
se comporta mal, 
deve ser proibida 
de fazer algo que 

gosta e perder algum 
privilégio, como ficar 
sem TV ou mesada

não causar o efeito pretendido pelos pais: 
a reflexão dos filhos sobre o ato cometido. 
Pode-se levar ao contrário, uma forma da 
criança desafiar os pais, repetindo o seu ato. 
E por outro lado, pais que agridem os fi-
lhos na hora da raiva são levados muitas ve-
zes a um sentimento de remorso, por terem 
agredido o filho, e com esse sentimento, se 
perde para continuar firme com a proposta 
do limite, que é necessário para uma crian-
ça ou adolescente. O limite é uma forma de 
carinho, cuidado e amor com eles.
É necessário compreender que a lingua-
gem é eficaz desde que nascemos, ou 
melhor, até mesmo antes do nascimento, 

criança. Se batermos em adulto é agres-
são, em cachorro, crueldade, em criança 
é educação?”, diz Maria Amélia Azevedo, 
psicóloga e fundadora do Lacri, citando o 
lema do grupo.
A ideia da palmada é tão arraigada cultu-
ralmente que, preocupados, psicólogos e 
educadores resolveram partir para uma 
ação incisiva. O Instituto de Psicologia 
da USP lançou em 2000 a campanha “A 
Palmada Deseduca”. O objetivo é cons-
cientizar os pais da ineficiência do castigo 
corporal na educação dos filhos. Em al-
guns países como Suécia, Finlândia e na 
Dinamarca, pais e responsáveis são pu-
nidos com trabalhos voluntários, quando 
usam a força com crianças.
Há algumas gerações, acreditava-se que a 
violência era uma forma de punir o erro. A 
punição física foi fortemente utilizada até 
o início do século XX, fazendo parte do 
processo educacional, tanto em casa como 
nas escolas, sendo minimizada a partir da 
inclusão de novos conceitos psicopedagó-
gicos, deixando de ser usada nas escolas e 
passando a ser menos freqüentes nos lares.
Muitas vezes os castigos corporais acon-
tecem por coisas pequenas, crianças que-
bram objetos em casa, falam o que não 
deveriam. Assim como adolescentes que 
tiraram notas ruins na escola ou experi-
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DESTAQUE

Servidores se mobilizam para início do ano letivo

Volta às Aulas

Professores, inspetores, 
diretores, merendeiras, 

ronda escolar, 
abastecimento, saúde, 

transporte, trânsito, 
dentistas... A cidade se 
prepara para garantir 

serviço com alta 
qualidade para crianças, 

jovens e adultos em 
nossas escolas

Crianças uniformizadas, banho tomado e 
com aquela enorme mochila pendurada 
nas costas se dirigindo todos rumo a sua 
escola. Mesmo a  pé, nas vans, de ônibus 
escolar, não importa, esta cena é linda. Nos 
faz bem aos olhos e a alma porque cria  no 
cidadão um sentimento de esperança  em 
um futuro melhor. Com menos violên-
cia, com mais educação, desenvolvimento 
social  e igualdade nas oportunidades de 
crescimento pessoal bem como profissio-
nal.  E esta cena é possível ser presenciada 
por todos os bairros da cidade.
Em Barueri, na primeira semana de feve-
reiro, cerca de 77 mil estudantes iniciaram 
o ano letivo nas mais de 100 escolas man-

tidas pela prefeitura.
São cerca de 62 mil estudantes matriculados 
nas Emefs (Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental), Emeis (Escolas Municipais 
de Educação Infantil), Escolas Maternais, 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 15 
mil dos ITBs (Institutos Técnicos de Ba-
rueri) e das EEFMTs (Escolas de Ensino 
Fundamental e Técnico).
Para atender esta demanda várias secreta-
rias da prefeitura precisam mobilizar seus 
servidores e adequar seus serviços. Só para 
o Ensino Fundamental, por exemplo, serão 
servidas quase  65 mil refeições por dia.
Os profissionais da Secretaria de Abasteci-
mento estão prontos para receber os cami-

Sindserv 201114
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nhões com os produtos que serão usados 
na merenda escolar, durante toda a semana. 
São entregues arroz, feijão, hortifrutigran-
jeiros, carnes, ovos e macarrão, somando 
mais de 60 itens em gêneros alimentícios. 
E o controle de qualidade é rigoroso, feito 
por nutricionistas da Prefeitura. 
Já os profissionais da educação recebem 
os alunos preparados para a agitação nor-
mal do inicio de ano escolar: portões lo-
tados de pais que levam e buscam os fi-
lhos pelo menos nas primeiras semanas de 
aula, crianças chorando querendo voltar 
para casa, os coleguinhas se reencontran-
do e fazendo aquela festa, os curiosos,  as 
secretarias  das escolas lotadas recebendo 
documentos e esclarecendo dúvidas dos 
pais e responsáveis dos alunos, entre vá-
rias outras atribuições.
Servidores da Guarda Municipal (Ronda 
Escolar) também já voltam suas atenções 
aos entornos das Unidades Escolares a 
fim da garantir a segurança dos estudan-
tes, dos profissionais bem como do patri-
mônio das escolas.
Aumenta também a procura pelos den-
tistas nos consultórios que funcionam 
dentro das escolas exigindo maior cuida-
do dos servidores da saúde responsáveis 
pelos atendimentos. 
Isto sem falar no pessoal da limpeza, o 

Neste início de ano 
letivo a rede municipal 

de educação, conta com 
um novo Complexo 

Educacional, no Jardim 
Flórida, agregando três 
escolas: Maternal, Emei 
e Emef, com capacidade 

para atender cerca de 
1.500 alunos
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Demutran parando o trânsito para as pes-
soas passarem, etc.
Levando isso tudo em consideração, des-
taca-se na cidade o trabalho do Servidor 
Municipal. A notoriedade em desenvolvi-
mento e cidadania que Barueri conquis-
tou em âmbito nacional é fruto de uma 
administração competente, sem dúvida, 
mas sobretudo é resultado da ação e da 
força da mão de obra tão bem preparada e 
dedicada ao cumprimento de suas respon-
sabilidades executada pelos Servidores 
Municipais de Barueri.
O SindServ e a Revista do Servidor sen-

tem-se honrados em representar e divul-
gar à toda sociedade uma categoria de 
profissionais que com seu trabalho trans-
forma a realidade , o progresso é o fruto 
do nosso trabalho.
O SindServ  deixa uma saudação especial 
aos profissionais de Educação e aos Edu-
cadores de Barueri, desejando à todos um 
ano letivo onde o aprendizado e o cresci-
mento moral e  intelectual de nossos alu-
nos sejam a recompensa no final do ano.  

Três novas escolas
Neste início de ano letivo a rede municipal 
de educação, coordenada pela Secretaria de 
Educação de Barueri, conta com um novo 
Complexo Educacional, na rua Copo de 
Leite, Jardim Flórida, agregando três esco-
las: Maternal, Emei e Emef, com capacida-
de para atender cerca de 1.500 alunos.
Dividido por blocos, o prédio tem 12.000 
m² de área construída e 24 salas de aulas e 
ambientes como laboratórios, piscina se-
miolímpica e quadra poliesportiva cober-
ta. O complexo reforça o compromisso 
do governo municipal que terá 52 escolas 
entregues entre 2005 e 2012.
Em sete anos o prefeito investiu na execu-
ção de 38 prédios, sendo 27 escolas cons-
truídas, 8 demolidas e reconstruídas e 3 
reformadas e ampliadas, além de realizar 
serviços de manutenção nas demais escolas 
da rede de ensino 100% municipalizado.
 
Ampliação da rede
Até o final ano deste ano, o governo mu-
nicipal deverá beneficiar mais de 7 mil alu-
nos com a conclusão de 11 escolas. Neste 
primeiro semestre, Furlan espera entre-
gar ainda a  Maternal Jardim São Vicen-
te de Paula (bairro Mutinga), a Maternal 
Joaquim Soares, na Aldeia de Barueri, a 
Emef  Bairro dos Altos e a Emef  Profes-
sora Alayde Domingues Couto Macedo, 
no Jardim Silveira.
Também no primeiro semestre está pre-
visto o término das obras da Maternal Vila 
São Jorge (bairro Centro), da Maternal e 
Emei da Vila Ceres.
Para o segundo semestre, o prefeito de Ba-
rueri trabalha para que sejam entregues o 
Complexo Educacional do Jardim Silveira, 
contendo Maternal, Emei e Emef, e a nova 
Maternal do Jardim Mutinga, na rua Abe-
lardo Luz com a rua Severino de Almeida.
Fonte: Secretaria de Comunicação PMB
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FIQUE POR DENTRO

Guarda de Barueri divulga balanço das apreensões 
de entorpecentes em 2011

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Barueri divulgou 
na semana passada o relatório de apreen-
sões de drogas realizadas na cidade em 
2011. De acordo com o informe, foram 
apreendidas 3,4 mil unidades de substân-
cias entorpecentes. 
A cocaína foi o tipo mais apreendido pe-
los agentes de segurança, somando 71,4% 
dos casos, seguida pelo crack com 15% e 
da maconha com 13% das apreensões. 
Os frascos de lança perfume constituíram 
0,6% do total de substâncias apreendidas.

Dinheiro apreendido
A corporação também divulgou o valor 
em moeda apreendido do tráfico. Em 2011 
foram retirados 9,4 mil reais em dinheiro 
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das mãos dos traficantes detidos. Mas, ao 
se calcular o valor da quantidade de drogas 
apreendidas pelo preço usualmente cobra-
do nos pontos de venda, o tamanho do 
prejuízo gerado aos narcotraficantes chega 
a quase 35 mil reais.

Detidos em flagrante
Ao longo do ano passado, os guardas mu-
nicipais de Barueri registraram 60 flagran-
tes por tráfico de substâncias entorpecen-
tes. As ações resultaram na detenção de 76 
indivíduos envolvidos diretamente com o 
tráfico de drogas. Sendo 96% do sexo mas-
culino, 54% têm entre 18 e 30 anos de ida-
de e 51% foram flagrados comercializando 
entorpecentes na região sul da cidade.

Informação como ferramenta
A Guarda Municipal de Barueri, por inter-
médio do programa JCC -  Jovens Cons-
truindo a Cidadania, desenvolve trabalhos 
educativos nas escolas do município, visando 
a conscientização sobre os prejuízos causa-
dos pelo do uso de entorpecentes. São pales-
tras, peças teatrais, dinâmicas de grupo, entre 
outras atividades que usam a informação 
como ferramenta de combate às drogas.     

Serviço
Em caso de denúncia, ligue para a Central 
de Comunicação da Guarda de Barueri. Os 
telefones são: 153, 199, 4198-3205, ou ain-
da 4199-1400. A sua identidade será manti-
da no mais absoluto sigilo. 

Em 2011, os guardas 
municipais de Barueri 

registraram 60 
flagrantes por tráfico 

de entorpecentes



Ingredientes

Receitas

Modo de Preparo

Participe do Mestre-Cuca!

1 e 2/3 de xícara de chá de farinha de 
trigo
2/3 de xícara de chá de chocolate em pó
1/2 colher de chá de bicarbonato de 
sódio
8 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de açúcar mascavo
1 ovo
1 colher de sopa de essência de baunilha 
1 copo (200 ml) de leite integral

2 xícaras de chá de açúcar
1 xícara de chá de claras
1/2 xícara de chá de água 
1 colher de sopa de emulsificante

1. Bata, na batedeira, o açúcar e a manteiga 
e acrecente, aos poucos o ovo. Em seguida, 
vá adicionando, lentamente, o leite.
3. Tendo toda a massa já acrescida de leite, 
adicione a farinha de trigo e o Chocolate 
em pó, peneirados e aos poucos. Bata até 
ter uma mistura homogênea.
4. Adicione o bicarbonato de sódio e a es-
sência de baunilha e bata mais um pouco.

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 esta receita originaria dos Estados 
Unidos, que se torna cada dia mais popular

Whoopies

7. Coloque a massa em um saco de con-
feitar Pingue, em uma forma com papel 
manteiga, pequenas porções de massa, com 
cerca de 3,5 cm de diâmetr
8. Deixe um espaço entre cada uma das bo-
linhas para que elas não grudem umas às 
outras ao assar
9. Leve para assar em forno a 180 ºC por 
cerca de 12 minutos

Recheio
1. Bata todos os ingredientes na batedeira 
até adquirir a consistência firme 
2. Com a ajuda de um saco de confeitar, 
comece colocando o marshmallow na parte 
exterior do bolinho, feche e aperte delica-
damente. 
3. Finalize os Whoopies com confeitos co-
loridos, decorando-os
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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
Terreno com 3 casas no Reginalice em Ba-
rueri c/ escritura e ótimo acabamento por 
R$ 320.000,00 aceita permuta; Falar c/Ge-
raldo: 4162-1908/9646-3547.

Casa no Vale do Sol em Barueri, c/ 3 cô-
modos e garagem. R$ 130.000,00. Falar c/ 
Geraldo : 4162-1908/9646-3547.

Casa Financiada pela Caixa c/7 cômodos e 
garagem p/ 5 carros. R$ 300.000,00. Falar 
c/ Geraldo : 4162-1908/9646-3547.

Apto. no Parque Viana c/ garagem; Re-
cém-reformado. R$ 60.000,00, tendo R$ 
35.000,00 em mãos, parcela o restante. Falar 
c/ Geraldo: 41621908/96463547.             
Apartamento no Jd. Paulista. Ótimo acaba-

mento. R$ 58.000,00 + prestações. Falar c/ 
Geraldo : 28010866/96463547.          

Apto. CDHU no  Jd. Paulista c/ garagem 
e ótimo acabamento. R$ 70.000,00. Falar c/ 
Geraldo: 28010866/96463547.

Apto. da Prefeitura no Phynéia c/ ga-
ragem, ótima localização e acabamen-
to. R$ 65.000,00. Falar c/ Geraldo: 
28010866/96463547.

Casa em Pirapora c/ 9 cômodos, garagem e 
ótimo acabamento. R$ 150.000,00. Falar c/ 
Geraldo: 2801-0866/9646-3547.

Casa em Itapevi c/ 4 cômodos e garagem 
p/ 3 Carros. Boa localização. R$ 90.000,00. 

Falar c/ Geraldo: 2801-0866/9646-3547.

Terreno no Engenho Novo em Barue-
ri 175m com escritura,boa localização. 
R$ 160.000,00. Falar c/ Geraldo: 2801-
0866/9646-3547.

Negocio Apto. em Barueri. Troco por outro 
de menor valor. Também troco TV de plas-
ma 42’ por outra de tamanho menor. Semi-
-nova. Falar c/ Ana Maria no Tel: 9545-6132 
ou 4163-5864.

Vendo terreno de 250 m² em Botucatu. R$ 
35.000,00 - Márcio 9984-4429 ou Cláudia 
9829-4240.



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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Eu, Milton Roberto de Mattos sócio SindServ, 
venho através desta, agradecer a este Sindicato 
bem como a ARM Odontológica na pessoa da 
cirurgiã-dentista Dra. Karen Gregório pelo seu 
profissionalismo e competência, pois há mais 
de vinte anos que eu tinha um “osso” no céu da 
boca (tipo um dente) e me incomodava muito. 
Nunca tive coragem de me deixar operar. Pas-
sando em consulta, ela me convenceu a fazer a 
cirurgia e foi um sucesso. Hoje me sinto aliviado 
daquela coisa na boca e inclusive até a minha voz 
melhorou, por isso só tenho que agradecer pelos 
serviços da Dra. Karen.
Obrigado à todos.

A Farmácia Municipal de Barueri, mantida pela 
Secretaria de Planejamento, Gestão, Transportes 
e Suprimentos, da Prefeitura, entregou para o 
munícipe 1.025.744 unidades de medicamentos 
padronizados gratuitos durante o ano de 2011, 
sendo que 822.566 remédios foram distribuídos 
nas 16 UBS da rede de Saúde e os outros 203.188 
na própria Farmácia Central.

O tempo médio de deslocamento da unidade so-
corrista, do momento em que recebe a informa-
ção até a chegada no local da ocorrência, foi de 
apenas sete minutos.

- Nem sempre o material mais sofisticado é o 
de melhor qualidade ou o mais adequado. Evi-
te comprar objetos com personagens, logotipos 
e acessórios licenciados, porque geralmente os 
preços são mais elevados. A publicidade exerce 
grande influência sobre crianças e adolescentes; 
- Avalie a possibilidade de reaproveitar materiais 
que sobraram do ano letivo anterior;
- Pesquise preços em estabelecimentos diferentes; 

A escola não pode: 
- Solicitar a compra de materiais de uso coletivo, 
tais como material de higiene e limpeza ou o pa-
gamento de taxas para suprir despesas com água, 
luz e telefone; 
- Exigir a aquisição de produtos de marca especí-
fica ou determinar a loja ou livraria onde o mate-
rial deve ser comprado;
Exigir que o material seja comprado no próprio 
estabelecimento. Esta é uma prática abusiva.

À Dra. Karen Gregório

Procon de Barueri informa sobre os 
cuidados na compra do material escolar

Farmácia Municipal distribuiu mais 
de um milhão de remédios em 2011 

Arena Barueri vai receber grandes 
jogos do Campeonato Paulista 

Resgate foi acionado 771 vezes em 
2011 e chegou em 7 minutos 

Barueri deve superar 50% 
de esgoto tratado até fevereiro 

Agradecimento

Material Escolar

Farmácia Municipal

Esporte

Resgate Municipal

Saneamento

CURTAS

Uniforme escolar:
Somente se a escola possuir uma marca devi-
damente registrada poderá estabelecer que a 
compra seja feita na própria escola e/ou em 
outros estabelecimentos pré-determinados. A 
Lei 8.907/94 estabelece que a escola deve ado-
tar critérios para a escolha do uniforme levando 
em conta a situação econômica do estudante e de 
sua família, bem como as condições de clima da 
cidade em que a escola funciona. O modelo do 
uniforme não pode ser alterado antes de trans-
corridos 5 anos de sua adoção.

Esta edição da Revista do Servidor é 
dedicada à memória do parceiro, ami-
go e colaborador  PAULO SOUZA, 
gerente da Seguradora Tonette.
Sua presença era muito grata entre 
todos nós do Sindicato, pois além de 
uma educação primorosa,  o Paulo 
era um amigo fácil e sincero. Sempre 
pronto para ajudar  as pessoas e pos-
suidor de um sorriso alegre carregado 
de boas energias.
O Paulo até em sua morte deixou um 
aviso que não se pode bobear com a 
saúde, pois era um homem saudável, 
porém seu bondoso coração sofria e  
não conseguiu entender os avisos da-
dos por ele.  Há alguns dias antes do 
acontecido  ele reclamou de dores no 
peito, braço e ombro. 
Passou mal no trabalho e demorou 
para pedir socorro, foi levado com 
urgência para o hospital mas não re-
sistiu e faleceu  no dia 14 de janeiro 
de 2012. Deixou  esposa, duas filhas e 
muita saudade.

Em memória de

Paulo Souza
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