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Editorial
Bem vindo à primeira edição da Revista do Servidor do ano! É com muita alegria que já 
nesta edição, podemos trazer boas novidades aos sócios do Sindicato. 

Acompanhe os movimentos do SindServ a respeito do nosso Plano de Carreira e 
Salários que estamos construindo juntamente com os servidores municipais.  Desde o 
ano passado estamos concentrando as atenções e as forças neste documento. 

O Projeto Habitacional Lar Sind Lar também está avançando e nesta edição o sócio 
pode saber a quantas anda as negociações.

Trazemos também para elevar os ânimos dos servidores o sucesso de uma companheira 
professora que em seu projeto abrangendo Educação para Jovens e Adultos conseguiu 
repercussão nacional e mostra que na ação do professor preparado e dedicado é possível 
a transformação social. É uma injeção de ânimo inicial para nós trabalhadores e cidadãos 
da cidade.

Além disso, trazemos mais parcerias com boas vantagens aos sócios, quer saber mais? 
Basta abrir e ler a primeira Revista do Servidor do ano.

04 Falando de Leis
06 Fique por Dentro
07 Saúde
08 Servidor em Foco
10 Fala Verde
13 Atualidades
14 Destaque
16 Mestre-Cuca
17 Curtas
18 Parceiros

Boa leitura.
Eduardo Assarito
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FALANDO DE LEIS

Muito se tem falado a respeito da Ação 
de Revisão do FGTS, o que tem causado 
inúmeras dúvidas e questionamentos, in-
clusive por parte dos servidores munici-
pais de Barueri, que mantiveram contas 
vinculadas do Fundo.
O que desencadeou a discussão sobre a 
revisão do FGTS, foi a decisão do STF 
nos autos da ADI (Ação Direta de In-
constitucionalidade), a qual entendeu que 
a atualização monetária dos valores refe-
rentes aos precatórios devidos pelo go-
verno à população, não pode ser feita pela 
TR (taxa referencial) expedida pelo Banco 

Todo início de ano, no campo pessoal,  
nos vem à mente as nossas expectativas, 
projetos que ficaram para trás, traçada de 
novos objetivos, etc. No entanto, é certo 
que muitos de nossos objetivos pessoais 
estão diretamente ligados e dependentes 
da situação econômica de nosso país e as 
oportunidades que se criam, como mais 
empregos, melhor saúde e qualidade de 
ensino, entre outras coisas.
Este ano em especial será atípico para nós 
brasileiros e promete ser bem dinâmico. 
Quer seja pela realização da copa do mun-
do em nosso país, quer seja pelas eleições 
que virão em seguida.
A Copa, por exemplo, moldou uma sé-
rie de acontecimentos, da mesma forma 
que gerou despesas com as construções 
dos estádios, adequações de via e toda a 

Revisão do FGTS

Central, porque este índice não reflete a 
perda do poder aquisitivo da moeda.
Este entendimento, por analogia, tem fun-
damentado a propositura de ações judi-
ciais em face da Caixa Econômica Federal, 
visando a obtenção de autorização judicial 
para substituição do índice de correção do 
FGTS, de TR para outro índice que expri-
ma a real correção da moeda, pleiteando o 
recálculo do FGTS e pagamento das dife-
renças, no período posterior a 1999. Cerca 
de 39,3 mil ações já foram movidas pelos 
trabalhadores.
Esta corrida para o judiciário nos chama 
atenção, mas cabe observar que nos Tri-
bunais Federais de 1ª instância, inclusive 
o da 3ª Região, que abrange do Estado de 
São Paulo, a tese não tem sido bem aco-
lhida, notadamente porque a legislação do 
FGTS prevê que a correção seja pela TR.
O Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, por conta da importância 
do tema, que é uma questão nacional e de 
significativo impacto econômico,  se de-
bruçou sobre esta discussão, porém ainda 

não se posicionou, mas já aduziu que, se 
entenderem por bem, ingressarão com 
ação coletiva. 
Embora as ações em sua grande maioria 
estejam sendo julgadas improcedentes, em 
janeiro último,  houve duas sentenças favo-
ráveis, uma do Rio Grande do Sul e outra 
do Paraná, porém a Caixa Econômica Fe-
deral já informou que recorrerá em todas 
as ações que porventura venha a perder.
A questão deverá parar no STF, e a de-
cisão final demandará algum tempo, até 
mesmo porque renomados juristas, inclu-
sive os Ministros do STF  possuem opini-
ões diversas sobre o tema.
O SindServ está acompanhando as reper-
cussões das ações e, em virtude das inú-
meras causas julgadas improcedentes, e 
por ainda não haver um posicionamento 
da OAB, por cautela,  aguardará os desdo-
bramentos, e se for o caso, ingressará com 
ação coletiva para seus associados.

Andréia Mouscofsque Dourado
Depto. Jurídico do SindServ

Muito se tem falado a 
respeito da Ação de Revisão 

do FGTS, o que tem 
causado inúmeras dúvidas e 
questionamentos, inclusive 

por parte dos servidores 
municipais de Barueri, 

Um ano atípico para os brasileiros

infraestrutura para o evento, não se nega 
que também gerou empregos. É de se es-
perar parte da população apoiando, parte 
da população sem compromisso e outra 
parte protestando, o que é absolutamente 
saudável num país democrático. 
É certo que o governo não tem conven-
cido muito bem a opinião pública de que 
irão ocorrer benefícios por conta da Copa 
e a verdade é que a partir de agora todos 
estarão pagando para ver  - até porque o 
país já está comprometido.
Bom, mas vamos falar de nós, brasileiros, 
trabalhadores, servidores municipais, que 
precisamos lutar, matar um leão por dia 
para conquistarmos a vida, afinal é o tra-
balho do povo brasileiro que faz o país 
crescer e, por mais que as adversidades 
nos desanimem, não podemos nos dar 

por vencidos e necessitamos sim, daquele 
ânimo de início de ano, do fôlego novo,  
por isso, acredito que nós, trabalhadores 
brasileiros precisamos ser mais brasilei-
ros, mais patriotas, acreditar que somos 
capazes! E que venha 2014... Que venha 
a Copa e finalmente que venham as elei-
ções... porque é lá que mostraremos nos-
sa força.
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Uniplan Adesão

Apartamento

Uniplan Adesão

Apartamento

Uniplan Adesão

Apartamento

Abrangência: Arujá / Barueri / Biritiba Mirim / Caieiras / Cajamar / Carapicuíba / Cotia / Diadema / Embu / 
Embu Guaçu / Ferraz de Vasconcelos / Francisco Morato / Franco da Rocha / Guararema / Itapecerica da 
Serra / Itapevi / Itaquaquecetuba / Jandira / Juquitiba / Mairiporã / Mogi das Cruzes / Osasco / Pirapora do 
Bom Jesus / Poá / Salesópolis / Santa Isabel / Santana de Parnaíba / São Lourenço da Serra / São Paulo / Suzano 
/ Taboão da Serra
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FIQUE POR DENTRO

Fonoaudiologia
Muito mais que falar errado e gaguejar...

O fonoaudiólogo é o profissional capa-
citado em avaliar, diagnosticar, orientar, 
habilitar e reabilitar (terapia), prevenir, 
promover e aperfeiçoar, dificuldades na 
escrita, leitura, fala, voz, audição, mastiga-
ção e deglutição.
Para muitos, o fonoaudiólogo é tido 
como o profissional que realiza terapia 
para melhorar a fala. Muitos relacionam a 
profissão à gagueira ou trocas de sons na 
pronúncia das palavras. Na realidade, este 
terapeuta realiza além destes, diversos 

O fonoaudiólogo é 
responsável por diagnosticar, 
orientar, prevenir e melhorar 

dificuldades na fala, voz, 
escrita, leitura, mastigação, 

audição  e deglutição

atendimentos que ainda são desconheci-
dos por várias pessoas.
Atualmente vivemos num mundo onde a 
comunicação se faz presente por todos os 
meios. Imagine uma pessoa que não con-
segue escrever ou apresenta dificuldade 
na leitura. Como ela conseguiria enviar e 
receber e-mails, mensagens na internet, 
participar dos assuntos nas redes sociais ou 
mensagens de aplicativos do celular? Ou o 
que faria um professor, jornalista ou ven-
dedor com a voz rouca ou com dificuldade 
para emiti-la? A comunicação representa a 
relação com o outro e oportunidade. 
A Fonoaudiologia é uma ciência que abran-
ge o indivíduo desde o nascimento até a 
idade mais avançada. O bebê com dificul-
dade de sugar, engolir e/ou ouvir necessita 
de cuidados desde muito cedo. E não são 
apenas crianças que tem dificuldade de 
fala. Adolescentes, adultos e idosos, que 

apresentem trocas ou distorções não diag-
nosticadas e tratadas anteriormente ou que 
adquiriram algum problema na fala na fase 
adulta, também se beneficiam do atendi-
mento fonoaudiológico.
Dados comprovam que até 20% da po-
pulação mundial apresenta em algum mo-
mento da vida dificuldade no desenvolvi-
mento das habilidades de comunicação. 
Fique atento! Em caso de dúvidas, con-
sulte um fonoaudiólogo.
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Nutrição

SAÚDE

uma relação direta com a alimentação.
Picos elevados constantes da hipertensão 
arterial podem acarretar outras consequ-
ências, como o infarto do miocárdio e o 
acidente vascular cerebral (derrame). Evi-
te adicionar o sal na sua refeição.

Neoplasias
Popularmente conhecida como “câncer”. 
Ocorre quando há um crescimento (ou 
proliferação) anormal celular, do qual não 
pode ser controlado.
Alimentação rica em fibras pode prevenir 
câncer de colon/intestino.

Diabetes
Ocorre quando há falta de insulina e/ou 
da incapacidade desse hormônio de exer-
cer suas funções no corpo, ou seja, quan-
do nosso organismo deixa de produzir, ou 
produz em quantidades insuficientes, este 
hormônio que é responsável pela dimi-
nuição da taxa de glicose (açúcar) no san-
gue. O descontrole dessa taxa pode gerar 
danos importantes em órgãos como rins, 
nervos e vasos sanguíneos. (Os diabéticos 
e pessoas com resistência periférica a in-
sulina devem retirar o açúcar da sua ali-
mentação).

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
e os perigos da alimentação inadequada

Atualmente as doenças crônicas não 
transmissíveis são consideradas como epi-
demia e que constituem sérios problemas 
de saúde pública, tanto nos países ricos 
quanto nos de média e baixa renda. Um 
dos motivos desse agravo ocorre devido 
à crescente oferta de alimentos industria-
lizados (ricos em gorduras, açúcares e só-
dio), a facilidade de acesso aos alimentos 
caloricamente densos e baratos e redução 
generalizada da atividade física.
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) são classificadas como DCNT as 
doenças cardiovasculares, as neoplasias, 
as doenças respiratórias crônicas e diabe-
tes mellitus.     
Os fatores de risco para DCNT são: 
Tabagismo,Consumo excessivo de bebi-
das alcoólicas, Inatividade Física (Seden-
tarismo), Sobrepeso e obesidade, Hábitos 
alimentares não saudáveis (excesso de 
gorduras, açúcares e sal) e Hiperglicemia.

Dislipidemias
(Colesterol e Triglicérides Elevados)
É a presença de níveis elevados ou anor-
mais de gorduras no sangue.
Este excesso de gordura no sangue é um 
sério fator de risco de doenças cardiovas-
culares.
Atenção ao consumo de alimentos gordu-
rosos, frituras, gorduras saturadas e trans.

Hipertensão Arterial
Popularmente conhecida como “pressão 
alta”, ocorre quando a pressão do san-
gue aumenta dentro das artérias. Esta tem 

As doenças crônicas 
não transmissíveis são 

consideradas como epidemia 
e que constituem sérios 

problemas de saúde pública

Portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis 

devem procurar uma 
orientação nutricional para 

melhorar sua qualidade 
de vida e evitar maiores 

prejuízos a saúde. 

Doenças Cardiovasculares
São doenças que afetam diretamente o sis-
tema circulatório do corpo, ou seja, os va-
sos sanguíneos e o coração. Existem vários 
tipos de doenças cardiovasculares, sendo as 
mais comuns: Infarto do Miocárdio, Angi-
na de Peito, Aterosclerose e AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O aumento no consu-
mo de vegetais verdes escuros, frutas e ali-
mentos integrais diminuem o risco. Aten-
ção ao consumo de alimentos gordurosos, 
frituras, gorduras saturadas e trans.
Caso você identifique algumas dessas do-
enças crônicas não transmissíveis em você 
ou em seus familiares, procure uma orien-
tação nutricional para melhorar sua qua-
lidade de vida e evitar maiores prejuízos 
a saúde. 
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SERVIDOR EM FOCO

Projeto vidas que se contam:

Em 2011 (ano anterior em que se deu  o 
início deste projeto), ao desenvolver uma 
ação alfabetizadora, observei que os alu-
nos da EJA, imbuídos do desejo de apro-
priar-se da língua escrita e necessidade de 
melhorar a situação social, voltavam às 
instituições de ensino buscando resgatar o 
que foi perdido em sua escolarização.  
Certa ocasião, numa atividade de intercâm-
bio oral, perguntei  aos alunos, quais seus 
maiores sonhos e ou necessidades. Obtive 
como resposta da maior parte do grupo, 
a aquisição da leitura e escrita. Tal  infor-
mação confirma que os alunos reconhe-
cem a necessidade de ler e escrever para 
atuar e  desenvolver seus pensamentos. 
E assim sendo, cabe aos seus professores 

séria reflexão sobre o processo se alfabeti-
zação para a EJA em suas peculiaridades. 
É desta reflexão, que surge o  problema 
norteador deste trabalho: Como levar os 
alunos da EJA a alcançarem seu maior so-
nho, contribuindo para que transformem 
sua situação social?
A primeira atitude tomada por mim, em 
direção à esta meta foi  a elaboração de 
um folder e o trabalho de panfletagem  no 
Bairro do Parque Imperial, no mês de De-
zembro de 2011. Cinco mil folders foram 
entregues pessoalmente nas casas, comér-
cios, escolas, morros, pontos de ônibus e 
igrejas convidando as pessoas a retoma-
rem seus estudos no ano de 2012. Aos 
poucos as matrículas foram ocorrendo na 
escola e até o mês de março, quatro salas 
de ensino fundamental I foram criadas. O 
que aponta para um crescimento em ter-
mos de educação para todos, no Bairro do 
Parque Imperial em Barueri – SP. Seguem 
depoimentos de alunos que demonstram 
os resultados obtidos com a panfletagem.
Na caminhada pelo bairro, ouvimos mui-
tos relatos, muitas histórias. Segundo o 
educador e escritor Paulo Freire, o profes-
sor não deve importar se alfabetizandos 

ou participantes de cursos universitários, 
se alunos da escola do primeiro grau ou 
se membro de uma assembleia popular – 
todos tem o direito de dizer a sua palavra. 
E o direito deles de falar corresponde o 
nosso dever em escutá-los. 
A cada conversa, se delineava a necessida-
de de libertar as pessoas das amarras que 
elas mesmas imputaram a si, acreditando 

PROFESSORA CARINA 
ESCABORA CAMPOS, 

mestre de ensino na Escola 
Municipal de Ensino 

Fundamental “Rita de Jesus”, 
no Parque Imperial. 

A biografia como Portal das Aprendizagens

“Qual é o maior sonho da sua vida? ... Aprender a ler e escrever, professora...”
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Muitos demonstravam 
sentirem-se incapazes. Traziam 

em seus relatos, marcas 
profundas, e carregavam a 

culpa por não aprender. 

Muitos projetos sobre 
alfabetização já foram 

vistos e ouvidos, porém a 
importância deste é o que 
faz jus ao título. Ou seja, o 

diálogo entre a Biografia e a 
Alfabetização , na busca pela 
aprendizagem significativa 

dos alunos da EJA. 

que já haviam perdido a chance de estu-
dar, que não eram suficientemente boas 
para isso, ou que as situações do cotidiano 
jamais lhe permitiriam voltar ao ambiente 
escolar e às aprendizagens. Sentia que as 
pessoas, haviam vivenciado situações de 
fracasso escolar. Muitos demonstravam 
sentirem-se incapazes. Traziam em seus 
relatos, marcas profundas, e carregavam 
a culpa por não aprender. Sentimentos 
como: baixa-estima, medo, insegurança, 
resistência e angústia gerada com a falta 
do conhecimento os levavam ao desânimo 
e desmotivação. 
Nascia então, uma suposta linha de traba-
lho para 2012, a utilização destas histórias 
de vida, e questões do seu cotidiano como 
recurso para aprender. Eu partiria do co-
nhecimento apresentado pelo aluno, suas 
preocupações e necessidades.  Para tanto, 
neste novo momento de pesquisa e cons-
trução deste trabalho, andei à procura de 
paradigmas que percebessem o processo 
de aprendizagem de modo holístico, de-
mocrático e  colaborativo, sempre voltado 
a estimular os sujeitos a desenvolver meios 
de pensamento autônomos, críticos e re-
flexivos. E quando falamos em Educação 
de Jovens e Adultos, Educação Transfor-
madora e Educação Popular, Paulo Freire 
é sem dúvida um referencial importante e 
consistente. Sendo assim, bibliografia bá-
sica deste projeto.
Muitos projetos sobre alfabetização já fo-
ram vistos e ouvidos, porém a importância 
deste é o que faz jus ao título. Ou seja, o 

diálogo entre as duas temáticas:  a Biografia 
e a Alfabetização, na busca pela aprendiza-
gem significativa dos alunos da EJA.  
Sendo assim, o projeto teve como princi-
pal objetivo compreender a relação entre a 
educação  e as questões sociais, associan-
do os conhecimentos por conceito adqui-
ridos na escola e conhecimentos adqui-
ridos pela prática, desenvolvendo assim, 
a motivação por conhecer, superando as 
dificuldades de aprendizagem, principal-
mente às que se referem  à aquisição da 
linguagem escrita.
E Para atender aos objetivos deste projeto, 
utilizamos como metodologia uma pesqui-
sa bibliográfica, notas de campo, histórias 
de vida por meio de entrevistas semi estru-
turadas e a utilização deste eixo temático 
nas atividades diárias de sala de aula.
Os bons  resultados são traduzidos pela 
transcrição das fala dos alunos nas entre-
vistas concedidas, durante o processo. To-
dos eles apontam uma melhora significati-
va em sua aprendizagem, e relevância dos 
estudos em esferas sociais como trabalho 
e atividades cotidianas. Com as ativida-
des registradas, percebe-se que os alunos 
já apresentaram avanços no que se refere 
aos aspectos notacionais da escrita atra-
vés de atividades de análise e reflexão por 
meio das histórias pessoais. Conseguimos 
um índice de 70% de alunos alfabéticos,  
14% para os alunos silábico-alfabéticos, 
12% de alunos silábicos com valor sono-
ro e apenas 4% ainda permaneceram na 
hipótese de escrita pré silábica. No que se 
refere a apreciação das leituras, 100% dos 
alunos verbalizam apreciar as leituras feita 
pelo professor. Aqueles que se encontram 
em hipótese de escrita silábico-alfabética 
e alfabética já buscam pequenas leituras 
como a bíblia, folhetos, jornais e outros 
materiais que tem acesso.
Uma das situações mais interessantes do 
projeto foi a mudança de comportamento 
dos alunos, a compreensão sobre a ques-
tão da inclusão e o respeito à diversidade.  
Com os relatos cedidos nas entrevistas 
todos perceberam que passam por seme-
lhantes problemas e que juntos podem lu-
tar para superá-los. 
Este projeto foi um dos escolhidos entre 
40 melhores do Brasil inscritos no Prêmio 
(Professores do Brasil em sua 6ª edição) 
e apresentado aos professores em confe-
rência em Brasília. E dado sua ótima re-
percussão dois artigos foram escritos e foi 

divulgado na TV Escola durante a semana 
do professor.
Acredito que os dados estatísticos aqui 
mencionados ou toda a notoriedade que 
ganhou esta experiência, embora signifi-
cativos, não deram conta de revelar toda 
beleza das atividades desenvolvidas e re-
sultados obtidos com elas. Os relatos e en-
trevistas são fantásticos, dignos de um ro-
teiro de filme para Walter Sales. Sua grande 
maioria emociona e faz valer a pena nos-
sa ação educativa. As aprendizagens dos 
conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais fazem notória a transdiscipli-
naridade do projeto. O mesmo tornou-se 
facilitador da inclusão social, pois desen-
volveu múltiplas habilidades e inteligên-
cias. Assim sendo, finalizo este registro, 
visualizando esta experiência educativa 
como um portal, onde quem por ele pas-
sou não será mais o mesmo, pois consigo 
levou na bagagem da aprendizagem: o es-
tojo da esperança ou da felicidade de al-
cançar seu sonho de ler e escrever, o espe-
lhinho que reflete a imagem positiva de si 
mesmo, o giz que pinta e torna seu mundo 
mais belo, o lápis que escreve e eterniza 
os momentos importantes, a borracha que 
apaga a tristeza e a desmotivação do início 
do ano ou de uma vida, e um grande pre-
sente embrulhado em um papel colorido 
brilhante - o abraço dos amigos que esti-
veram juntos na caminhada.
Os educadores da Rede de Ensino de Ba-
rueri, bem como qualquer leitor que se 
interessar pelo Projeto da Prof.ª Carina, 
poderá obter mais detalhes bem como 
conhecer o Projeto Vidas que se Contam, 
na íntegra, diretamente pelo email: carina.
esc@gmail.com.
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FALA VERDE

Feira EcoSolidária

A Prefeitura de Barueri, com organização 
da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente, realizou a primeira edição da 
Feira EcoSolidária de 2014, no sábado, dia 
08/02, no Parque Municipal Dom José, 
das 10 às 14 horas.
A Feira reúne produtores de alimentos or-
gânicos e artesãos com o objetivo de pro-
mover a alimentação saudável e despertar 
nos visitantes a reflexão sobre a importân-
cia do consumo responsável.
A Feira EcoSolidária traz para Barueri 
produtores certificados de alimentos orgâ-
nicos, associados à Associação de Agricul-
tura Orgânica, e consagrados no mercado, 
com qualidade reconhecida.
Os visitantes também encontram na Feira 
EcoSolidária flores, arranjos e artesanatos 
sustentáveis produzidos dentro do con-
ceito de economia solidária, um tipo de 
produção baseado na inclusão social e no 
respeito ao meio ambiente.

Troca sem Troco
Outra atividade de destaque da Feira 
EcoSolidária é o “Espaço de Troca Sem 
Troco”,  que envolve a troca de objetos 
por outros, ou por um tipo qualquer de 
serviço, sem envolver dinheiro. Os partici-
pantes poderão trocar pertences em bom 
estado como roupas, brinquedos, cd’s 
e dvd’s (originais) objetos de decoração 
e livros por outros objetos ou serviços. 
Trata-se de uma alternativa para evitar o 
desperdício e o consumo desnecessário de 
materiais e recursos.

Participe! 
Traga sua família e não esqueça da saco-
la retornável para carregar suas compras 
e trocas. A Feira EcoSolidária acontece 
todo segundo sábado do mês, no mesmo 
horário e local. 

Mais informações: 
(11) 4199-1500.

Só o nome já diz a importância...

Sindserv 201310
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ATUALIDADES

Todo povo tem o direito de usar o recurso 
da violência para a defesa de sua soberania 
nacional. Nas sociedades democráticas de 
massas o recurso à violência por parte das 
forças populares deve ocorrer em última 
instância e como uma reação às agressões 
dos inimigos do povo.
Cair em provocações das forças de repres-
são e cultivar a banalização da violência 
nas manifestações afasta a classe trabalha-
dora dos atos de rua. A direita se aproveita 
das ações violentas e desastradas de pe-
quenos grupos para pedir mais repressão.
Aliás, a ação dos Black Blocs no Brasil 
é um fenômeno típico de uma socieda-
de que está em transição para a retoma-
da das lutas de massas. Há uma crise na 
esquerda brasileira. E o sintoma disso é 
que grande parte da juventude ainda não 
tem referência organizativa. No momento 
em que ocorrer a convergência da jovem 
classe trabalhadora e da juventude com o 
programa histórico das forças populares, 
tendo como síntese uma bandeira política 
de massas, certamente o fenômeno Black 
Bloc perderá espaço na sociedade.
O desafio fundamental reside na necessi-

Manifestações no Brasil

A trágica morte do cinegrafista da Band, 
Santiago Andrade, atingido por um rojão 
na cabeça enquanto registrava uma ma-
nifestação no Rio de Janeiro, suscita uma 
justa onda de solidariedade em todo o 
Brasil. Ao mesmo tempo, a tragédia nos 
possibilita qualificar o debate sobre as 
tarefas políticas e as formas de luta ade-
quadas para as forças populares nesse mo-
mento histórico.
As manifestações de junho, além de pos-
sibilitar a elevação da disposição para a 
luta na sociedade, também abriram espaço 
para a legitimação da luta popular.
Esse patrimônio está em risco. Isto porque 
ações desastradas e sem o mínimo de pre-
paro têm marcado as manifestações pós-ju-
nho de 2013. A banalização da ação direta e 
o recurso à violência muito mais como um 
fetiche “radicaloide” do que como neces-
sidade real da luta política está abrindo es-
paço para estreitar as margens para o livre 
exercício do direito de manifestação.
A imprensa conservadora aproveita para 
explorar erros primários como a queima 
do fusquinha de um trabalhador durante 
uma manifestação ou a trágica morte do 
cinegrafista da Band para desconstruir no 
imaginário popular esta importante heran-
ça das manifestações de junho, ou seja, a 
legitimidade das lutas sociais.
Pequenos grupos sem programa e bandeira 
política, com suas ações supostamente ra-
dicais, têm atraído a simpatia de jovens que 
participaram das manifestações de junho.

dade de um programa e de uma bandeira 
política de massas que seja polo agluti-
nador na sociedade. As forças populares 
precisam urgentemente atravessar esse 
rubicão. Caso contrário, perderemos o 
tempo político e uma onda conservado-
ra poderá varrer nosso país. O momento 
é propício para avançarmos no desafio 
da bandeira política. O MST passa pelo 
seu VI Congresso Nacional e se revigora 
para seguir em luta. A bandeira política da 
constituinte para reformar o sistema polí-
tico tem um enorme potencial diante da 
crise por que passa sociedade brasileira.

fonte: site Brasil de Fato: www.brasildefato.com.br

A trágica morte do 
cinegrafista da Band nos 

permite qualificar o debate 
sobre as tarefas políticas e 

as formas de luta adequadas 
para as forças populares 
nesse momento histórico

 A ação dos Black Blocs
no Brasil é um fenômeno 
típico de uma sociedade 

que está em transição para 
a retomada das lutas de 

massas. Há uma crise na 
esquerda brasileira.

A ação dos Black Blocks



Sindserv 201314

DESTAQUE

Juntos sindicato e trabalhadores, elabo-
ramos os documentos contendo nos-
sas pautas reivindicatórias setoriais que 
entregamos ao senhor prefeito a fim de 
atender nossas exigências, ao mesmo 
tempo, tais itens já farão parte, portanto, 
dos pré-requisitos constituintes do Plano 
de Carreira e Salários.
Como já afirmamos também, o SindServ 
ainda irá promover encontros em hora e lo-
cal apropriados os quais  informaremos em 
breve, com funcionários de todos os seto-
res da administração a fim deste propósito.  
Não obstante à polêmica e às dificuldades 
em se elaborar um documento tão com-
plexo e importante para nós, servidores, o 
sindicato e o nosso Departamento Jurídico 
vêm se preparando para esta demanda tão 
importante para a categoria.
Como todos sabem, inicialmente, tere-
mos a proposta de criação de Planos de 
Carreira distintos para categorias dife-
renciadas: educação, segurança e saúde. 
E outro específico para os trabalhadores 
de outras categorias.
Isso poderá ser mais trabalhoso, mas todo 
este trabalho valerá a pena, com certeza. 
Passaremos a ser responsáveis pelo desti-
no de toda a nossa categoria daqui para 

A esquerda Dr. Benedito Fernandes Secretário Jurídico da prefeitura; presidente Eduardo 
Assarito; Dr. Silvio Torres Secretário Estadual da Habitação e seus assessores.

Servidor!
Presente! Agora, e SEMPRE!

Companheiras e companheiros Servido-
res Municipais de Barueri, depois das fes-
tas de fim de ano e das tão merecidas fé-
rias (grande números de servidores tiram 
suas férias em dezembro e janeiro), sejam 
muito bem vindos a 2014!
Este ano de 2014 promete... Muita luta! 
Além de luta, teremos: Copa do Mundo 
no Brasil em junho/julho e as eleições 
para presidente, deputados estaduais e 
federais e senadores e governadores no 
mês de outubro.
A primeira edição da Revista do Servidor 
deste ano vem mostrar aos sócios Sind-
Serv o quanto teremos um ano agitado.
Agora em fevereiro já retomamos com o 
esquema de reuniões com os trabalhado-
res em nossa sede. A primeira foi com o 
pessoal do setor de “Raio X” da Secretaria 
de Saúde. O pessoal da Guarda Municipal 
também se reuniu com o nosso jurídico 
para assuntos que interessam à categoria.
O sindicato está aberto para a organização 
da nossa base.
Professores, enfermeiros, técnicos de 
imobilização (gesso) e assistentes de ma-
ternais já estão com a sala reservada para 
suas reuniões.
Continuamos com nossa sede movi-
mentada e sempre no objetivo de me-
lhorar e ampliar nosso atendimento aos 
sócios do SindServ.

PLANO DE CARREIRA
Como já afirmamos, destas reuniões com 
os trabalhadores é que iremos construir 
as bases para o nosso Plano de Carreira 
e Salários.

A primeira edição da 
Revista do Servidor deste 

ano vem mostrar aos sócios 
SindServ o quanto teremos 

um ano agitado

Neste momento o local do 
projeto, que fica no Parque 

Viana, está totalmente 
cercado e as negociações com 

a Caixa Econômica Federal 
estão adiantadas. 

frente. Isso é importantíssimo para nossa 
vida, principalmente para aquele que tem 
pouco tempo de casa porque terá mais 
vantagens previstas do que os servidores 
que estão há mais tempo no trabalho.

PROJETO HABITACIONAL
O sócio do SindServ pode ter a certeza 
que o empenho do sindicato, principal-
mente a luta do presidente Eduardo As-
sarito em viabilizar o mais breve possível 
o Projeto Habitacional é muito grande. 
Visto que é uma necessidade e um pedido 
recorrente dos servidores.
Justamente pela expectativa criada em 
torno deste assunto, temos uma enorme 
responsabilidade ao agir.
Não passaremos nenhuma informação que 
não seja a oficial. Neste momento o local 
do projeto, que fica no Parque Viana, está 
totalmente cercado e as negociações com a 
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Já estamos contando com 
novos parceiros que oferecem 
vantagens exclusivas apenas 

aos sócios do SindServ.

Caixa Econômica Federal estão adiantadas. 
Os critérios da compra dos imóveis estão 
sendo definidos bem como os itens de me-
dida dos apartamentos, preços, etc.

NOVIDADE
Na quinta feira, dia 06 de fevereiro, o 
presidente Eduardo Assarito foi recebido 
pelo senhor Silvio Torres, Secretário Es-
tadual da Habitação. Na ocasião, Assarito 
entregou ao secretário a Planta do local e 
os planos pretendidos pelo SindServ em 
viabilizar logo o SindLar. Em contraparti-
da, Torres ofereceu algumas sugestões na 
Planta e ainda  a CASA PAULISTA para 
o Projeto. O Programa Casa Paulista é, 
para quem ainda não conhece, um braço 
da secretaria de habitação que desenvol-
ve ações de subsidiar, quase nos mesmos 
moldes do “Minha Casa Minha Vida”, do 
governo federal, a compra de moradias 
dignas para os trabalhadores. Lembrando: 
não é programa de casas populares, é uma 
possibilidade do trabalhador comprar e 
pagar merecidamente seu imóvel.
Portanto, se tudo der certo, será mais um 
facilitador que dará maiores condições ao 
servidor de Barueri interessado no Proje-
to Lar Sind Lar.

Como já é conduta do SindServ agir com 
cautela e prudência, os interessados  pelo 
Projeto serão atendidos com conforto e 
tranquilidade. Democraticamente e tudo 
bem explicado para que a negociação da 
aquisição do imóvel seja possível e viável. 
Não terá nenhum fator que complique 
ou impeça o atendimento daqueles que 
se interessarem.

CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOCIETY
O SindServ está preparando, bem prova-
velmente para o mês de Maio 2014, um 
torneio de futebol “society” que poderá 
contar com equipes de todas as secreta-
rias. Os atletas ou os quase atletas, já po-
dem ir preparando e treinando as equipes. 
Nas próximas edições da Revista do Ser-
vidor, traremos mais detalhes bem como 
o regulamento do torneio.
É bom ir treinando os times e preparando 
as torcidas... quem sabe as melhores torci-
das também não receberão seus troféus...?

NOVOS PARCEIROS SINDSERV
Além da movimentação sindical e orga-
nizacional, temos a preocupação cons-
tante e atual em sempre oferecer os me-

lhores parceiros e serviços aos sócios e 
seus dependentes.
Já estamos contando com novos parceiros 
que oferecem vantagens exclusivas apenas 
aos sócios do SindServ.
Os sócios do sindicato já usam serviços 
odontológicos, psicológicos, jurídicos. 
Contam também com fisioterapia, far-
mácias, óticas, laboratório de clínicas, 
acupuntura, massagem, iridologia e podo-
logia. Seguradoras e Planos de Saúde. Os 
cinemas e parques de diversões mais pres-
tigiados do Brasil também são adquiridos 
com vantagens. Turismo, lazer e pousadas 
também. E outros mais. Entretanto, agora 
temos novidades: lavanderia, fonoaudio-
logia para adultos e crianças e médica clí-
nica geral. Basta consultar a nossa Revista 
do Servidor e constatar que só o SindServ 
é capaz de oferecer.
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MESTRE-CUCA

Ingredientes

Modo de Preparo

Lagarto ao roquefort

Abra a carne como um bife. Tempere o 
lagarto com 3 dentes de alho picados, 
o vinagre, o sal e a pimenta do reino. 
Coloque o bacon sobre a carne, enrole 
e amarre com um barbante. Na panela 

3 dentes de alho picados
75 ml de vinagre
60 ml de óleo
4 fatias de bacon
1 envelope de caldo de carne
1 litro de água fervente
sal e pimenta do reino a gosto

Molho
1 xícara de creme de leite
100 g de queijo roquefort
Sal e pimenta-do-reino em pó a gosto

de pressão, aqueça o óleo e doure a carne. 
Acrescente o caldo de carne dissolvido na 
água fervente.  Tampe a panela e, após ini-
ciar a pressão, deixe cozinhar em fogo bai-
xo por 50 minutos. Deixe a pressão sair, 
retire a carne.

Molho: Numa panela, misture o queijo e 
o creme de leite. Tempere com sal e pi-
menta. Leve ao fogo baixo até ferver. 
Retire e, com uma colher, remova a gor-
dura da superfície. Fatie a carne e sirva 
com o molho.

Sindserv 201316
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Aplausos aos heróis da Educação

Reclamações a 
respeito do horário 
dos Dentistas 

O atendimento odontológico realiza-
do pela ARM Odontologia em nossa 
sede, é muito requisitado pelos sócios 
SindServ. Entretanto, chegam recla-
mações referentes ao tempo de de-
mora nas consultas que seguem após 
a avaliação inicial do dentista.  
Informamos que estamos tomando 
providencias no sentido de minimi-
zar tal problema como adequando as 
agendas com os horários disponíveis 
aos sócios e buscando ampliar o núme-
ro de profissionais para o atendimento. 
No entanto, outro problema é bem 
evidente:  a falta do paciente no dia 
da consulta. Depois da primeira con-
sulta de avaliação, o sócio ou o seu 
dependente, já recebe um cartãozi-
nho contendo os dias e horários dos 
futuros  atendimentos. E, em muitos 
casos, infelizmente, a pessoa falta às 
consultas e para piorar, não avisa com 
antecedência a ausência. Isto, então, 
impede e em muito, a atualização e 
antecipação dos agendamentos.
Então pedimos aos sócios e seus de-
pendentes que procurem não faltar 
nas consultas. Se a falta for inevitá-
vel, por favor, entrar em contato com 
a ARM em nossa sede, informando 
a ausência e assim, possibilitando a 
adiantar as consultas das outras pes-
soas. Contamos com a colaboração e 
a gentileza de todos neste sentido.
Pedimos também, a gentileza de evi-
tar atrasos no horário das consultas, 
pois assim os atendimentos serão 
mais adequados a rapidez no trata-
mento é desejado.
Os telefones para contato são:  Sind-
Serv 4163-4050 e peça para transferir 
a ligação, ou ligue direto para a ARM: 
3482-1080.

Conselheira, uma advogada... Uma fada, 
uma bruxa, uma princesa, um sapo, um 
palhaço, alguns bichinhos, 
Uma amiga, até uma cabelereira...
O mais incrivel, é que vc, deixa tudo... 
Casa, família, seus filhos tão queridos, 
Seus problemas, suas dores... E vem, vem, 
sem olhar para trás...Para começar 
Tudo de novo...Um lindo sorriso, um 
abraço apertado...
Tira de dentro da alma, um grande amor, 
pelos alunos, pela sua profissão, o 
Dom de educar, construir, transformar,
Pequenas crianças em grandes homens
Meus sinceros votos de esperança, paz, 
saúde, respeito, coragem!

Bom início! 
Cris da Maternal

CURTAS

Mais um novo ano que começa... 2014
Novos rumos, novos objetivos, novos fo-
cos...
Inicio das aulas... Novo horário...
Novos alunos, novos educadores,
Muito choro, muita alegria, muita curiosi-
dade,
Anciedade de conhecer novas rotinas...
E lá está você cheio de vontade de acertar,
Retira o avental branquinho que ficou na 
gaveta durante suas férias...
Espera com os braços abertos seus novos 
alunos...
Com uma mala mágica, cheia de criativi-
dade...
Tira de dentro alguns parceiros que irão 
passar todo esse ano com você
Uma mãe, um pai, uma avó, uma psicólo-
ga, uma terapeuta, uma médica, uma 



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

Pousada Sollar Dos Gerânios
Rua José Veneza Monteiro, 13
Centro de Peruíbe - SP / Cep: 11750-000
Telefone: (013) 3455-4426
Tim: (013) 98166-9692
E-mail:
contato@sollardosgeranios.com.br
Site: www.sollardosgeranios.com.br

Pousada Solumar
Praia De Amaralina - Salvador - Bahia
Contato: (71) 3346-6464
E-mail: Reserva@pousadasolumar.com

Jofisa
Hotéis, Pousadas E Chalés No Litoral E 
Campo (Informações No Sindserv).

EDUCAÇÃO

Escola Info Jardins
Unidade 01: Rua do Paço, 103, Centro de 
Barueri. Fone: 4199-5000.
Unidade 02: Av. Henriqueta M. Guerra, 644 
- Centro de Barueri. Fone: 4199-1144. Des-
conto para Sócios e Dependentes. 

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

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

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

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 Es-

pecialização / Desconto concedido também 
para dependentes. 
Rua da Consolação, 881 - Consolação/SP.
Fone: 31247-9600

ESTÉTICA E BELEZA

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: 4161-6632/4161-1965
Email:contato@odara.com.br

Academia Boa Forma
Rua Francis Dhornett, 120 – Jd. Silveira 
20% de desc. para Sócios e dependentes; 
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;
Cinépolis; Parque da Xuxa; Ingressos com 
desconto à venda no sindicato.
Casinha Rural
Lugar tranquilo, perto de São Roque para 
fins de semana e férias - www.casinharural.
com.br - (11) 4163-1175, 99908-2648.

SAÚDE

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

Psicóloga Clínica
Dra. Lucila Friedenberg de Ulhôa Cintra 
CRP 06/116192 - Praça Vitoria Regia 40 2 
andar - Centro Comercial Alphaville. Tel: 9 
8187-2905 - Pós-Graduação em Psicosso-
mática - Atendimento psicológico em grupo  
e individual. Orientação Vocacional para jo-
vens e adultos.

Psicólogo Clínico
Cícero Emanuel de Souza Lima
CRP: 06-40547-1. Atendimento adultos e 
crianças. Terapias de casal – Regressão de 
memória. Desconto especial sócio SindServ. 
Av. 26 de março, 165 – 1º andar – sala 1. 
Centro de Barueri. 
Fones: 4198.2525 / 9 9673-7470

Psicólogo Clínico
Dr. Amauri Trezza Martins
CRP- 06/104814
Atendimento a Adolescentes e a Adultos
Rua Dom Pedro ll, 145, sala 14 - Centro - 
Barueri. Condições especiais para sócios. 
Atendimento com hora marcada. 
Tel: 98314-3256.

Fonoaudióloga
Dra. Anastácia
Condições especiais para sócios.Atendimen-
to com hora marcada das 8h às 18 h. Av. Mí-
riam, nº 311, sala 31 - Centro Carapicuíba.
Fone: 4237-6214

Podologia
Ana Paula - cuidado total com seus pés. Av. 
São Fernando, 117 - sala 1, sobre loja, Jd. 
Júlio, Barueri. Fones: 9.6536-3476 - 9.7336-
9121. Preços especiais sócio SindServ.

Nutricionista 
Dra. Anna Priscylla Teixeira
Especialista em Nutrição Clinica
Clinica Roti
Al. Mamore 911 cj 1004 - Tel:  4688-1406

Médica Clínica Geral
Dra. Elza Maria Bento - CRM: 51591
Clínica e Programa de Cessação de Taba-
gismo. Calçada dos Narcisos, 13 - Centro 
Comercial Alphaville. Fone: 11-94920-7463 
Email: dr.elzabento@gmail.com
Cond. especiais para sócios e dependentes.

PARCEIROS
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MAIS PARCEIROS

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

Tonette Seguros
Rua Vitória, 83 - Vila São Jorge - Barueri
Contato: (11) 3031-3371 ou 2805-0592
vendas@tonette.com.br

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

Oliveira – Multisserviços
Informática, Lan House e perfumes impor-
tados. Endereço: 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

Buffet Ditinha
Casamentos, reuniões, debutantes, festas em 
geral. Condições especiais para sócios Sind-
Serv. Atende toda a região de Barueri.
Rua Desembargador Carneiro Ribeiro, 198 
- Artur Alvim - SP. Fones: 2749-8403 ou 
2217-6134; 94901-9031 (TIM); 96609-8553 
(CLARO); 96093-8022 (OI)

Perfumes Importados
Descontos especiais para sócios. 
Aceitamos Cartão Crédito. Osmar: 
9 6793-2744 Oi; 9 8979-4092 Claro
fragranciaimportadas@gmail.com

Curves - A Academia da Mulher
Malhar, Dançar e Ser Feliz!
End: Rua Duque de Caxias, 161 Centro – 
Barueri - Tel: 2771-5663
 Rua José Felix de Oliveira, 807 casa C Gran-
ja Viana – Cotia - Tel: 4169-1318 

Emagrecentro
Tratamento de Emagrecimento rápido e re-
educação  alimentar. Rua Campos Sales, 495, 
Centro - Barueri. Fone: 4198-3746 - avalia-
ção grátis.

Seja um parceiro Sindserv
4163-4050

www.sindservbarueri.com.br
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Drogaria Central
Farmácia conveniada na cidade de Jandira, 
Largo 8 de Dezembro, nº 09 - Jandira, SP.
descontos para sócios de 10% a 70% em 
medicamentos. Fone: 4707-3302.

Drogaria Kelly
Medicamentos e perfumarias.
Av. Cap. Francisco César, 743 - Eng. Novo 
- Barueri -  fones: 4168.2947 - 4168-4905.

Drograria BemFarma
Mediamentos e Perfumaria. Desconto 10% 
genéricos e 5% comum. Av. Marginal Direita, 
356 - Jd. Paulista, Barueri - 4162-4110

LABORATÓRIOS

Laboratório de Análises Clínicas Koch
Endereço: Rua Duque de Caxias, 396 – 
Centro de Barueri. Fones: 4198-4239 ou 
4163-1567. Consultar horários.

ÓTICAS

Ótica Optima
Condições especiais para sócios, atendimento 
feito por especialistas. Park Shopping Barue-
ri. Rua General Pedro Rodrigues da Silva n° 
400. Aldeia - Barueri, andar térreo. Fones: 
4191-6027 ou 4168-6554. 

Óptica Center
R. São Fernando, 113 - Jd. Julio – Barueri. 
Descontos em folha para associados (em até 
10x sem juros) Tel.: 4201-1446.

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 – Desconto 
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 de Barueri.
Fones: 4198-1955 / 4198-7508

FARMÁCIAS

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 
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 medicamento/ 
não possui desconto para perfumaria/ en-
trega grátis. Desconto concedido em qual-
quer 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, 34 - Centro de Ba-
rueri. Fone: 4198-4310 ou 4163-9063

Drogaria Paulista
Estrada Velha de Itapevi, 4.296 (entrada 
pelo Supermercado Japão). Descontos espe-
ciais para associados Sindserv.
Fone: 4326-7237. 

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




