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Expediente

Editorial

Eis mais uma edição da Revista do Servi-
dor que deu gosto produzir.

É bom poder mostrar para toda uma ca-
tegoria o quanto temos avançado nestes 
últimos meses.

Esta edição está muito bonita.  É a edição 
do Outubro Rosa. Mostramos um pouco 
da história e da dinâmica deste evento que 
mobiliza milhões de pessoas pelo mundo 
e também aqui no Brasil. Pelo segundo 
ano consecutivo as servidoras e servidores 
municipais tem se empenhado muito para 
mostrar e conscientizar as pessoas sobre o 
câncer de mama. Uma ação simples dos 
servidores da Secretaria de Obras ren-

Eduardo Assarito
Presidente do Sindserv

deu uma bela matéria e mostrou um belo 
exemplo a ser seguido.

Outro momento bonito desta edição é 
uma homenagem que uma merendeira 
dedicou a sua colega. Ela teve o amparo 
e conforto necessários para lutar contra 
um sério problema de saúde. É a prova de 
que somos uma categoria diferenciada e 
preocupados  com o próximo. Outro belo 
exemplo a ser seguido.

E por fim, falamos um pouco sobre o Pro-
jeto Habitacional LarSindLar. 

Não perca esta edição por nada. 
Boa leitura!
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SINDICAL

Projeto Habitacional Lar Sind Lar 
em fase de implantação

O Servidor  Municipal não imagina as difi-
culdades enfrentadas pelo SindServ, parti-
cularmente na pessoa do nosso Presiden-
te Eduardo Assarito, para a aprovação do 
nosso tão esperado Projeto Habitacional.
Ainda é cedo para realizarmos um balanço 
dos avanços do sindicato neste ano, pois 
ainda há muito  que se fazer até o seu final.
Mas podemos afirmar sem sombra de 
dúvidas que 2014 entrará para a história. 
Não só pela Copa do Mundo ou pelas 
eleições mais disputadas e controversas 
dos últimos tempos.
Mostramos para o Servidor Municipal, 
em especial ao nosso sócio, que o Sind-
Serv vem realizando um trabalho sério e 
fundamental para nortear a organização 
dos trabalhadores.
Nunca nossa sede recebeu tantos servido-
res, quer em nosso Núcleo de Saúde, quer 
em nosso Departamento Jurídico, como 
em reuniões setoriais dos trabalhadores.
Praticamente todos os dias (inclusive aos 

Nunca a sede do Sindserv 
recebeu tantos servidores, 

quer em nosso Núcleo 
de Saúde, quer em nosso 
Departamento Jurídico, 

como em reuniões setoriais 
dos trabalhadores.

sábados) os diretores do sindicato reali-
zam reuniões com funcionários que gra-
dativamente vão se organizando e definin-
do suas lutas e reivindicações.
Entretanto agora o destaque vai para o  
nosso Projeto Habitacional.
O Presidente Assarito vem se empenhando 
quase que 24 horas ao dia para a provação 
dos alvarás e da Implantação do Projeto.
Mas a vitória está próxima!
Estamos em via de anunciar a aprovação 
do Projeto. Por orientação do próprio As-
sarito, temos muita precaução em anunciar 
as fases em que o Projeto se encontra. De 
nada adiantaria levantarmos expectativas 
todo os meses sem termos algo concreto 
para divulgar aos interessados.
É muita burocracia. Alvarás que vão des-

de a aprovação dos projetos da torres do 
condomínio, passando pelas exigências 
dos setores ambientais até chegarmos 
em questões do cadastro que faremos em 
nosso site, o qual inclusive, está sendo 
adequado para atender esta nova deman-
da. Está praticamente finalizado, faltando 
apenas poucos detalhes.
Mas para desapontamento daqueles que 
não acreditaram, o Projeto Habitacional 
Lar Sind Lar, é uma realidade. E está 
perto de anunciarmos oficialmente o seu 
lançamento.

O QUE SE FAZER AGORA?
As orientações são as mesmas. Para os 
interessados que já fizeram o cadastro na 
primeira ocasião do Projeto como para 
aqueles que ainda não o fizeram.
Os que já se cadastraram terão que atualizar 
seus dados e documentos. Os não cadastra-
dos, portanto, bastará preencher o cadastro 
e trazer os documentos exigidos pela Caixa.
O Sindicato vai avisar a todos interessados 
quando o site estará no ar, bem como quais 
serão os procedimentos a serem tomados. 
Tudo simples, tranquilo e transparente.
Uma orientação do presidente Assarito é 
que no momento em que o servidor entrar 
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Eduardo Assarito, Presidente do Sindserv

no site para marcar o dia e hora do cadas-
tramento, que ele se certifique que no dia 
agendado o servidor não deixe de compa-
recer, para evitar atrasos ou contratempos.
Mas o presidente garante que todo esforço 
realizado valerá a pena quando o condo-
mínio sair do papel e se tornar realidade: 
quando isto acontecer... “vai valer a pena 
todo o tempo e trabalho dedicado na rea-
lização deste Projeto. Não posso esperar o 
momento de ver as máquinas no terreno, 
de ver o servidor que precisa conseguin-
do comprar dignamente seu apartamento, 
seu reduto para viver com a família...”

QUANDO?
Eis a grande questão. No início deste ano, 
acreditávamos que até no final de 2014 já 
seria conhecido todos os detalhes do imó-
vel. Isto está muito próximo de acontecer, 
mas seguindo a orientação e mantendo a 
cautela, não podemos definir um dia ou 
mês para isto.
Mas com certeza logo no início do ano 
que vem teremos muitas novidades para 
contar aos servidores especialmente aos 
sócios do sindicato.
Isto não quer dizer que ficaremos para-
dos não... ainda temos que avançar nas 

reivindicações e negociações salariais para 
2015, definição do Plano de Carreiras e 
Salários, organização e atuação das cate-
gorias distintas dos servidores e muito 
mais ações em que o SindServ se propõe 
diariamente em realizar.
Como o sócio pode comprovar, estamos 

atuando sempre no intuito de crescer jun-
to com o trabalhador da Prefeitura. Leva-
mos muito a sério a responsabilidade de 
ser um digno representante da classe tra-
balhadora em nossa cidade.
O SindServ é nosso. O SindServ somos 
nós. Faça parte desta família. 
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Sempre querendo levar o 
debate saudável e construtivo 

aos servidores, sugerimos 
esta leitura que mostra uma 
opinião contrária ao senso 

comum de que a diminuição 
da maioridade penal seria uma 
solução para diminuir os altos 
índices de criminalidade vistos 

ultimamente no Brasil.

FIQUE POR DENTRO

Entidades repudiam propostas eleitorais de redução da maioridade penal

Você conhecia a RENADE?

Com o resultado das eleições, levantamen-
to feito pelo Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap), mostra 
que, com a composição “mais conserva-
dora” do Congresso Nacional, a partir de 
2015, o debate sobre o tema será uma das 
tônicas da próxima legislatura.
Um dos temas mais debatidos na disputa 
eleitoral deste ano, a redução da maiori-
dade penal foi repudiada por 104 organi-
zações que compõem a Rede Nacional de 
Defesa do Adolescente em Conflito com 
a Lei (Renade).
Em manifesto público, as entidades consi-
deram a ideia um “retrocesso para os direi-
tos humanos de crianças e adolescentes”.
Vários candidatos, nos diversos níveis de 
disputa eleitoral, defenderam a redução da 
maioridade penal como resposta à sensa-

ção de impunidade trazida por crimes co-
metidos por crianças e adolescentes. Com 
o resultado das eleições, levantamento 
feito pelo Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), mostra 
que, com a composição “mais conserva-
dora” do Congresso Nacional, a partir de 
2015, o debate sobre o tema será uma das 
tônicas da próxima legislatura.
Para a Renade, no entanto, trata-se de dis-
cussão inócua, que afasta o país das diretri-
zes do Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA) e do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase). “Ocorre 
que, ao relacionar de maneira superficial 
justiça social e segurança pública, os can-
didatos parecem desconhecer a realidade 
do cotidiano do Sistema de Justiça Juvenil 
no Brasil”, diz trecho do manifesto.
De acordo com as organizações que as-
sinam o manifesto, as propostas relacio-
nadas à redução da criminalidade infan-
tojuvenil deveriam se dar no sentido de 

“garantir efetivamente a implementação e 
aplicação do ECA e do Sinase em todo o 
território nacional, sendo possível, assim, 
falar-se em soluções que implicam em re-
dução da violência e criminalidade”.
De acordo com dados apresentados pela 
Renade, em 2011, dos 22.077 atos infra-
cionais cometidos por menores no país, 
2,9% correspondiam a crimes conside-
rados hediondos - como estupro e latro-
cínio – enquanto 72% foram infrações 
análogas aos crimes contra o patrimônio 
e tráfico de drogas.
“Infelizmente, constata-se que, ao flexibi-
lizar garantias que protegem esses adoles-
centes em situação de vulnerabilidade, sob 
o argumento de que cometem crimes mui-
to graves, os candidatos apenas saciam a 
ânsia punitivista que demanda, de maneira 
irracional, o isolamento desses sujeitos”, 
diz o manifesto.
Por Ivan Richard, 
Agência Brasil, Brasil de Fato.
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SERVIDOR EM FOCO

Servidora homenageia colega de trabalho em 
um emocionante depoimento

Homenagem Especial

A servidora Verônica Peixoto, da Secre-
taria de Abastecimento nos procurou em 
nossa sede afim de prestar uma home-
nagem a uma querida colega de trabalho 
Maria Cecília Borges, chefe de divisão e 
grande ser humano.
“Quando fiquei doente, fiquei muito aba-
lada também. Quase perdi as esperanças 
e pensei que fosse acontecer o pior comi-
go. Precisei me submeter a um tratamen-
to muito agressivo e severo. Por um pe-
ríodo de tempo que parecia interminável, 
precisei do apoio da minha família e dos 
meus amigos. Muitas pessoas me ajuda-
ram e me deram esperanças para o suces-
so no tratamento. Inclusive pessoas que 
mesmo sem me conhecer intimamente, 
me deram forças. Mas uma pessoa em es-
pecial foi muito importante: a Maria Ce-
cília, minha chefe na Secretaria de Abas-

Não tenho nem 
palavras para lhe agradecer 

pela atenção e força
que me deu. Pode parecer 

pouca coisa, mas para mim 
foi muito importante.

Maria Cecília Borges, chefe de divisão A servidora Verônica Peixoto, 
da Secretaria de Abastecimento

tecimento. Não tenho nem palavras para 
lhe agradecer pela atenção e força que me 
deu. Pode parecer pouca coisa, mas para 
mim foi muito importante. Por esta ra-
zão, Maria Cecília, procurei a Revista do 
Servidor para dedicar esta homenagem, 

pois sei que todos a leem e comentam. É 
uma honra para mim poder declarar estas 
palavras e torcer para que o mundo tenha 
mais pessoas como você.
Muito obrigado pelo apoio, Maria Cecilia!”
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FALA VERDE

O problema da falta de água assusta.
Um problema que vai piorar...

Artigo de Marcia Hirota*, originalmente 
publicado no Blog do Planeta – Estudo 
da Fundação SOS Mata Atlântica divulga-
do com exclusividade pela revista Época  
constatou que a cobertura florestal nativa 
na bacia hidrográfica e nos mananciais que 
compõem o Sistema Cantareira, centro da 
crise no abastecimento de água que assola 
São Paulo, está pior do que se imaginava. 
Hoje, restam apenas 488 km2 (21,5%) de 
vegetação nativa na bacia hidrográfica e 
nos 2.270 km2 do conjunto de seis repre-
sas que formam o Sistema Cantareira.
O levantamento avaliou também os 5.082 
km de rios que formam o sistema. Desse 
total, apenas 23,5% (1.196 km) contam 
com vegetação nativa em área superior a 
um hectare em seu entorno. Outros 76,5% 
(3.886 km) estão sem matas ciliares, em 
áreas alteradas, ocupadas por pastagens, 
agricultura e  silvicultura, entre outros usos.
O estudo teve como base o último Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica, que avaliou a situação da vege-
tação nos 17 Estados com ocorrência do 
bioma, no período 2012-2013. O Atlas, que 
monitora o bioma há 28 anos, é uma inicia-
tiva da Fundação SOS Mata Atlântica e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), com patrocínio de Bradesco Car-
tões e execução técnica da Arcplan.
Com base em imagens de satélite, o Atlas 
da Mata Atlântica utiliza a tecnologia de 
sensoriamento remoto e geoprocessa-
mento para monitorar os remanescentes 

florestais acima de 3 hectares. Neste estu-
do sobre o Sistema Cantareira, realizado 
pela SOS Mata Atlântica e Arcplan, foram 
identificadas as áreas de até 1 hectare.
As análises foram avaliadas em nível mu-
nicipal, indicando os municípios com to-
tal de áreas naturais mais preservados. As 
cidades observadas foram: Camanducaia 
(19,6% de vegetação nativa), Extrema 
(15,2%), Itapeva (7,9%) e Sapucaí Mirim 
(42%), em Minas Gerais; Bragança Paulista 
(3,2%), Caieiras (50,2%), Franco da Rocha 
(40,8%), Joanópolis (18,8%), Mairiporã 
(36,6%), Nazaré Paulista (24,7%), Piracaia 
(17,7%) e Vargem (17,9%), em São Paulo.
As florestas naturais protegem as nascen-
tes e todo fluxo hídrico. Com esses índices 
de vegetação, não é de se estranhar que 
o Sistema Cantareira opere, atualmente, 
com o menor nível histórico de seus re-
servatórios, já que para ter água é preciso 
ter também florestas.

Estudo da Fundação SOS 
Mata Atlântica constatou que 

a cobertura florestal nativa 
na bacia hidrográfica e nos 

mananciais que compõem o 
Sistema Cantareira, está pior 

do que se imaginava 

Sistema Cantareira, 2014.
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O primeiro desafio é proteger o que resta 
de Mata Atlântica e manter, com rigor, o 
monitoramento e a fiscalização dessas áre-
as para evitar a ocorrência de novos des-
matamentos.
Importante lembrar que Minas Gerais, 
Estado que reúne não apenas as nascentes 
de rios que formam o Sistema Cantarei-
ra, mas também das bacias dos rios Doce, 
São Francisco e Paraíba do Sul, entre ou-
tros, é o recordista do desmatamento da 
Mata Atlântica pelo quinto ano consecu-
tivo, de acordo com os últimos dados do 
Atlas da Mata Atlântica.
O segundo ponto é promover a recupe-
ração florestal nessas regiões, incluindo-se 
aqui investimentos públicos e privados 
para restauração florestal e programas 
de Pagamentos Por Serviços Ambientais 
(PSA) voltados aos proprietários de terras, 
municípios e Unidades de Conservação 
que as preservarem.

Com o objetivo de estimular esse esfor-
ço, a Fundação SOS Mata Atlântica lan-
çará ainda neste mês um novo edital do 
programa Clickarvore, com apoio do Bra-
desco Cartões e Bradesco Capitalização, 
para a doação de 1 milhão de mudas de 
espécies nativas para restauração na Bacia 
do Cantareira. Essas mudas possibilita-
rão a recuperação de até 400 hectares de 
áreas, que por sua vez podem promover 
a conservação de 4 milhões de litros de 
água por ano. A ideia é que os projetos 
selecionados colaborem para conservar e 
proteger os recursos hídricos conectando, 
nessas regiões, os poucos fragmentos de 
mata que hoje encontram-se isolados.
Pode parecer pouco, tendo em vista o 
tamanho do desafio, mas é um primeiro 
passo para trazer de volta as florestas e a 
água ao Sistema Cantareira. Esperamos 
que essa iniciativa contribua para o forta-
lecimento de políticas públicas efetivas e 

E o que fazer diante deste quadro?

que possa marcar o início de esforços con-
juntos da sociedade, iniciativa privada e do 
poder público para a recuperação desse 
importante manancial. Afinal, a grave es-
cassez que enfrentamos neste ano reforça 
a necessidade do Estado promover a pro-
teção dos mananciais e a gestão integrada 
e compartilhada da água.
A restauração da cobertura florestal nas 
áreas de mananciais é o pontapé para a re-
cuperação das reservas de água. No entan-
to, para que traga resultados efetivos, essa 
iniciativa  precisa ser somada a uma ação 
urgente e firme do Governo do Estado no 
sentido de implementar efetivamente ins-
trumentos econômicos como o PSA e a 
cobrança pelo uso da água a todos os usu-
ários, o que garantirá a sustentabilidade do 
sistema e o acesso à agua em quantidade e 
qualidade para a sociedade.
*Marcia Hirota é diretora-executiva da 
Fundação SOS Mata Atlântica.
Fonte: SOS Mata Atlantica
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A popularidade do 
Outubro Rosa alcançou o 
mundo de forma bonita, 

elegante e feminina, 
motivando e unindo 

diversos povos em em torno 
de tão nobre causa. 

DESTAQUE

Outubro Rosa
Não apenas a Prefeitura, mas a grande maioria das servidoras 
e servidores, aderiram à Campanha Rosa

A história do Outubro Rosa remonta à 
última década do século 20, quando o 
laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fun-
dação Susan G. Komen for the Cure e 
distribuído aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em Nova 
York, em 1990 e, desde então, promovida 
anualmente na cidade (www.komen.org). 
Em 1997, entidades das cidades de Yuba 
e Lodi nos Estados Unidos, começaram 
efetivamente a comemorar e fomentar 
ações voltadas a prevenção do câncer 
de mama, denominando como Outubro 
Rosa. Todas ações eram e são até hoje 
direcionadas a conscientização da pre-
venção pelo diagnóstico precoce. Para 
sensibilizar a população inicialmente as 
cidades se enfeitavam com os laços rosas, 
principalmente nos locais públicos, de-
pois surgiram outras ações como corri-
das, desfile de modas com sobreviventes 
(de câncer de mama), partidas de boliche 
e etc. (www.pink-october.org).
A ação de iluminar de rosa monumen-
tos, prédios públicos, pontes, teatros e 
etc. surgiu posteriormente, e não há uma 
informação oficial, de como, quando e 
onde foi efetuada a primeira iluminação. 
O importante é que foi uma forma práti-
ca para que o Outubro Rosa tivesse uma 
expansão cada vez mais abrangente para a 
população e que, principalmente, pudesse 
ser replicada em qualquer lugar, bastando 
apenas adequar a iluminação já existente.

A popularidade do Outubro Rosa alcan-
çou o mundo de forma bonita, elegante 
e feminina, motivando e unindo diversos 
povos em em torno de tão nobre causa. 
Isso faz que a iluminação em rosa assu-
ma importante papel, pois tornou-se uma 
leitura visual, compreendida em qualquer 
lugar no mundo.

No Brasil
A primeira iniciativa vista no Brasil em re-
lação ao Outubro Rosa, foi a iluminação 
em rosa do monumento Mausoléu do Sol-
dado Constitucionalista (mais conhecido 
como o Obelisco do Ibirapuera), situado 
em São Paulo-SP. No dia 02 de outubro de 
2002 quando foi comemorado os 70 Anos 
do Encerramento da Revolução.
Em maio de 2008, o Instituto Neo Mama 
de Prevenção e Combate ao Câncer de 
Mama sediado em Santos-SP, em prepa-
ração para o Outubro Rosa, iluminou de 
rosa a Fortaleza da Barra em homenagem 
ao Dia das Mães e pelo Dia Estadual (São 
Paulo) de Prevenção ao Câncer de Mama 
comemorado todo terceiro domingo do 
mês de maio. Mas o principal objetivo era 
alertar para a causa do câncer de mama e 

incentivar as mulheres da região da Bai-
xada Santista a participarem do mutirão 
de mamografias realizado pelo Governo 
do Estado de São Paulo. No estado de 
São Paulo todo ano são realizados 2(dois) 
mutirões de mamografia sendo, um em 
maio e o outro em novembro.
Em outubro de 2008, diversas entidades 
relacionadas ao câncer de mama ilumina-
ram de rosa monumentos e prédios em 
suas respectivas cidades. Aos poucos o 
Brasil foi ficando iluminado em rosa em 
São Paulo-SP, Santos-SP, Rio de Janeiro-
-RJ, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Salva-
dor-BA, Teresina-PI, Poços de Caldas-
-MG e outras cidades.
Em outubro de 2009, se multiplicam as 
ações relativas ao Outubro Rosa em todas 
as partes do Brasil. Novamente as entida-
des relacionadas ao câncer de mama e em-
presas se unem para expandir a campanha.
Então a Campanha se espalhou pelo Bra-
sil onde várias a Associações , Prefeituras 
através de suas Secretarias, e entidades da 
sociedade civil , etc, criativamente se or-
ganizam para a celebração da data.
Fonte: Outubro Rosa
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Danos a Terceiros no Valor de 50.000,00 custo mensal de R$ 40,00 mês.

Novidade!!!

Bulevar central, 1° de outubro. No dia do 
lançamento do Outubro Rosa de Barue-
ri, as cenas se misturaram: chuva, pessoas 
vestidas de cor-de-rosa e bexigas. Sorri-
sos, show de solidariedade e exemplos de 
amor ao próximo também não faltaram. 
Tudo isso para coroar mais uma edição do 
Outubro Rosa. 
No dia 1° de outubro, além do lançamen-
to oficial do Outubro Rosa, foi lançada a 
campanha de doação de cabelo e foi co-
memorada a entrega de dois mamógrafos 
digitais cedidos pela Philips. Neste dia 
primeiro, data em que foi iniciada a cam-
panha de doação de cabelo, o Núcleo de 
Combate ao Câncer de Mama recebeu 58 

Outubro Rosa em Barueri

doações de cabelo. 
À frente do movimento está o Núcleo de 
Combate ao Câncer de Mama, órgão vin-
culado à Secretaria de Promoção Social 
da Prefeitura e ao Fundo Social de Soli-
dariedade de Barueri, que mantém desde 
fevereiro de 2013 o programa “Mama, 
Juntos Cuidamos”.
Secretários municipais, vereadores, em-
presários e munícipes participaram do 
lançamento da campanha que visa detec-
tar precocemente o câncer de mama, o 
que pode significar o limite entre a vida e 
a morte da mulher. Se detectado no início, 
o câncer de mama tem até 99 por cento de 
chance de cura.

Doação de cabelo
Muitas mulheres que enfrentam a doença 
têm rejeição às perucas sintéticas. O Nú-
cleo de Combate ao Câncer de Mama, que 
também doa perucas, conseguiu uma par-
ceria para a confecção destas. 
Entre os dias 1º e 10 de outubro, cabe-
leireiros voluntários estiveram no bulevar 
central aguardando os doadores de cabelo 
e a ação foi um sucesso! 
 
Mamografia
Outra ação importante do Outubro Rosa 
foi o mutirão de mamografia. Pela segun-
da vez consecutiva a Philips cedeu a Ba-
rueri dois mamógrafos digitais que foram 
instalados na Secretaria da Mulher. 

Serviço
Se você quiser colaborar com o Outubro 
Rosa de Barueri, procure o Núcleo de 
Combate ao Câncer de Mama, que fica na 
Secretaria de Promoção Social – Av. 26 de 
Março, 1.159, Jd. São Pedro. Mais infor-
mações, ligue para 4199-2800, ramal 174.
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O movimento popular internacionalmen-
te conhecido como outubro rosa é co-
memorado em todo o mundo. O nome 
remete à cor do laço rosa que simboliza 
mundialmente , a luta contra o câncer  de 
mama e estimula a participação da popula-
ção, empresas e entidades. Este movimen-
to começou nos Estados Unidos, onde 
vários Estados tinham ações isoladas refe-
rente ao câncer de mama e ou mamografia 
no mês de outubro, posteriormente com 
a aprovação do Congresso Americano o 
mês de Outubro se tornou o mês nacional 
(americano) de prevenção do câncer de 
mama. Hoje o Outubro Rosa é realizado 
em vários lugares.
Oficialmente este é o segundo ano em 
que nossa cidade abraça o movimento, 
onde são iluminados alguns monumen-
tos e todos órgãos públicos , Empresas 
privadas e entidades, praticam varias 
ações para chamar a atenção das nossas 
mulheres de Barueri. 
Durante todo esse mês são realizados 
exames de mamografia. 

Nossa Secretaria de Obras abraçou a cau-
sa de tal forma que toda a equipe se ma-
nifestou em querer ajudar. 
Uma das ações foi a pintura de uma tela 
de 2,00 m² onde pássaros e céu foram 
pintados de rosa. 
Esta tela está em exposição na entrada 
da nossa secretaria e será leiloada para 
compra de próteses e perucas. Foi emo-
cionante ver a dedicação do nosso Secre-
tario Jose Tadeu dos Santos e o empenho 
dos funcionários, que participaram e dei-
xaram sua marca registrada de solidarie-
dade, amor e respeito. 
Nosso agradecimento a Sra. Aidê En-
gholm Cardoso responsável por trazer 
o movimento para a cidade de Barueri , 
hoje já podemos contar com o núcleo  de 
combate ao câncer de mama instalado na 
Secretaria da Promoção Social . 
Aqui na nossa cidade não é só Outubro 
Rosa nossos corações também! 

Cristiane Lourenço, 
servidora da Secretaria de Obras.

Servidores Municipais da Secretaria
de Obras de Barueri

O movimento popular 
internacionalmente 

conhecido como Outubro 
Rosa é comemorado 
em todo o mundo. O 
nome remete à cor do 

laço rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta contra 

o câncer de mama
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MESTRE-CUCA

Ingredientes

Fácil de fazer, essa “iguaria popular” faz sucesso!

Modo de Preparo

Baião de Dois

Aqueça o óleo em uma panela; Frite a lin-
guiça, o bacon, a cebola e o alho; Junte o 
arroz e refogue; Acrescente a carne-seca e 
o louro, adicione a água e tempere com pi-
menta e sal; Cozinhe até secar quase toda 
a água; Acrescente o feijão cozido, o chei-
ro verde (ou o coentro) e o queijo; Misture 
devagar e deixe secar o restante da água 
Retire do fogo e sirva a seguir.

2 Colheres (sopa) de óleo; 1 Linguiça 
calabresa em rodelas; ¼ Xícara (chá) de 
bacon em cubos pequenos; 1 Cebola 
pequena picada; 2 Dentes de alho 
amassados; ½ Xícara (chá) de arroz; 200 g 
de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
2 ½ Xícaras (chá) de água fervente; 230 
g de Feijão-Carioca Cozido; 1 Folha de 
Louro; 1 Xícara (chá) de queijo de minas 
em cubos pequenos; 2 colheres (sopa) de 
cheiro verde ou coentro fresco picado. Sal 
e pimenta a gosto.

Sindserv 201416
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CURTAS

Próteses e Tratamentos
Atendimentos da parceira ARM

Centros comunitários de Barueri abrem 
inscrições para diversos cursos gratuitos

Faltando poucos meses para o final de ano, 
nota-se um grande aumento na  procura de 
tratamento dentário aqui em nossa sede. A 
procura não é apenas para a melhoria da 
saúde bucal. Aumenta também, e é muito 
natural que isto aconteça, a demanda por 
tratamentos estéticos. Quer dizer,  boca 
saudável e sorriso bonito. E esta é a pro-
posta do núcleo de saúde do sindicato. 
Entretanto, nesta época do ano aumenta e 
muito a procura também por próteses.
Este tipo produto depende do trabalho de 
empresas especializadas cujos profissionais 

Os Centros Comunitários de Barueri, vin-
culados à Secretaria da Mulher da Prefei-
tura, agora são Centros de Capacitação 
Profissional e Lazer (CCPL), e atendem a 
moradores da cidade de segunda a sexta, 
das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h. 
Vários cursos gratuitos estão com inscri-
ções abertas. Confira:
Formação e Desenvolvimento: reforço 
escolar, inglês (para todas as idades), jogos 
lúdicos, e orientação pessoal e profissional. 
Culturais: artes cênicas, arte circense, balé 
(adultos iniciantes e infantil), canto e coral, 
dança do ventre, grafite, instrumento musi-
cal (guitarra ou violão), zumba e artesana-
tos diversos.
Esportes: as atividades esportivas são desen-

atendem uma demanda que é rigorosamen-
te controlada pela data de entrega do pedi-
do. Portanto, fica praticamente impossível 
alguma intervenção nesta fila de entrada. 
Ou seja, os moldes e todo o procedimento 
para a produção de prótese fica sob o ge-
renciamento de laboratórios que controlam 
a agenda conforme vão recebendo os pedi-
dos dos nossos dentistas. Não tem como 
“furar fila”. Então o interessado neste as-
sunto pode ficar tranquilo que a fila na pro-
dução de prótese será respeitada e ninguém 
será prejudicado por este motivo.

É um cautela que a parceira ARM garante 
para seus clientes e que o sindicato apoia. 
Esta responsabilidade em garantir um 
atendimento democrático e de qualidade é  
marca do Núcleo de Saúde do SindServ e 
uma obrigação ética que a ARM faz ques-
tão em seguir.
Aproveitamos para pedir, como sempre, 
que os sócios com datas agendadas para 
os tratamentos, procurem ser pontuais e 
cientes de que a agenda está muito con-
corrida e que eventuais atrasos e faltas, 
atrapalharão ainda mais o desenvolvi-
mento e brevidade do serviço.
Se o sócio tiver que faltar no dia da con-
sulta, favor ligar para o sindicato ou para 
a ARM informando o caso para que a 
data seja liberada para que outra pessoa 
possa ser atendida e assim agilizar o tra-
tamento do todos.
Qualquer informação mais detalhada, entre 
no site da ARM e tire suas dúvidas:
www.armodonto.com.br ou no Facebook: 
www.facebook.com/armodonto.

volvidas pelo Grêmio Recreativo Barueri.
Cursos Profissionalizantes: Atendente 
de farmácias e drogarias, Auxiliar adminis-
trativo, Auxiliar contábil/RH,  Auxiliar de 
dentista, Auxiliar de laboratório e análises 
clínicas, Auxiliar de logística, Auxiliar de 
veterinário e petshop, Capacitação de ba-
bás, Auxiliar de Cabeleireiro, Cuidador de 
idosos, Auxiliar de Depilação profissional 
e design de sobrancelhas, Empreendedoris-
mo, Auxiliar de estética corporal, Auxiliar 
de Estética facial, Auxiliar de Massoterapia, 
Marketing e telemarketing.
Documentação
Os documentos necessários para inscrição 
são: cópia do RG, comprovante de endere-
ço, cópia do Cartão Barueri, uma foto 3x4 

e atestado médico para todas as atividades 
físicas (zumba, balé, dança do ventre e es-
portes em geral).

Endereços
CCPL Gabriela de Freitas
Rua Tayo, 310 - Jardim Paraíso
 
CCPL Ésio Augusto de Souza
Rua Irene, 534 - Parque dos Camargos
 
CCPL Hercília da Silva Barbosa
Rua Hercília da Silva Barbosa, 101
Parque Imperial
 
CCPL João Ricardo Pelúcio Rosa
Rua Otávio Calegari, 66 - Engenho Novo
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COLÔNIAS/POUSADAS

Pousadas – Águas de Igaratá
Junto à represa com 19 suítes, piscina, sauna, 
quadra esportiva, salão de jogos, playground, 
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 Ba-
rueri. Fone: 4199-5000.
Unidade 02: Av. Henriqueta M. Guerra, 644 - 
Centro de Barueri. Fone: 4199-1144. Descon-
to para Sócios e Dependentes. 

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

Wizard Idiomas (Carapicuíba)
Estrada do Gopiuva, 2329, Vila Dirce – Cara-
picuíba. Tel: 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.

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

Quale Vita Fisioterapia e Pilates 
Rua da Liberdade, 358, 
Vila Boa Vista - Barueri. 
Condições especiais para associados Sindserv.

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

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

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 des-
conto 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, 9 9908-2648.

FISIOTERAPIA

Fisioterapeuta
Dr. Ademir Mota - Ortopédica, desportiva, 
neurológica, estética, drenagem linfática, auro-
culoterapia (tratamento de ansiedade e tabagis-
mo).  Fone: 8312-8420/8408-1083
Soul Space Pilates Studio
Condições Especiais para Sócios e Dependentes 
SindServ. Av. Batatais, 135, Jardim Paulista - Baru-
eri. Fones: 97361-1256 ou 4552-2043. Dra. Sueli 
Lima, Crefito: 174862-F

SAÚDE

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 Psicossomática - Aten-
dimento psicológico em grupo  e individual. 
Orientação Vocacional para jovens e adultos.

Psicólogo Clínico
Cícero Emanuel de Souza Lima
CRP: 06-40547-1. Atendimento adultos e 
crianças. Terapias de casal – Regressão de me-
mória. Desconto especial sócio SindServ. Av. 
26 de março, 165, 1º andar, sala 1. Centro - Ba-
rueri. 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 - Ba-
rueri. Condições especiais para sócios. Atendi-
mento com hora marcada. 
Tel: 98314-3256.

Consultório de Psicologia
Leila Suzi Pacheco das Neves - CRP 06/78283
Endereço: Praça Alpha do Centauro, 54 Cj-201 
- Centro de Apoio 2 - Alphaville - Santana de 
Parnaiba - SP. Tel.: 4153-9846  /  99933-4076. 
Atendimento: Familiar, Adultos e Crianças. 
Condições Especiais Para Sócios.

Fonoaudióloga
Dra. Anastácia Aparecida Cruz Rocha
CRFA 2-16.921
Condições especiais para sócios.Atendimento 
com hora marcada das 8h às 18 h. Av. Míriam, 
nº 311, sala 31 - Centro Carapicuíba.
Fone: 4237-6214

Podologia Ana Paula
Nextel: 7787-2480 - ID. 107*86198
Celular: 9 8182-4664  (tim)
Rua Campos Sales 302 - Centro Empresaria, 1º 
andar, Sala 102 - de segunda a sexta a partir das 
13h30 - sábado das 8h00  às 13h00. 
Fones: 9.6536-3476 / 9.7336-9121. 
Preços especiais associados 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 Tabagismo. 
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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Tonette Seguros
Rua Vitória, 83 - Vila São Jorge - Barueri
Tel.: 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 importa-
dos. Endereço: Av. Sansão, 79 – Jd São Pedro; 
Fone: 4198-6226/6238-6744

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

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

Essências 
R. Yassuo Fujita, 70 - Lj. 16 - Centro - Barueri.

Lavanderia Del Castillo
Descontos de até 30% para sócios e depen-
dentes. Fardamentos, Botinas, Aventais, Uni-
formes, Roupas Brancas e Roupas em geral. 
Limpeza de Estofados, Edredons, etc.
R. Romão Silveira, 362, Jd. Silveira Barueri, ao 
lado do Sacolão Municipal. Fone: 4162-3409.

Mundial Buffet
Faça sua Festa com Conforto e Economia 
Aniversários, Casamentos, Debutantes, Ceri-
monias em Geral. Preços e Condições Espe-
ciais para Sócios Sindserv. Fones: 4619-2964 
/ 4707-4402 / 97163-2842 / 98507-1822 com 
Rosely ou Velma.

Transportes, fretes, coletas e mudanças
Condições especiais para sócios do SindServ. 
Ronaldo Araujo - Fones: nxt - 7812-5790 / id: 
100*141536 - vivo: 99696-1647 - tim: 98329-
1964. email: ronaldoaraujo016@gmail.com.

Academia
Academia Corpo Perfeito Ginástica & Dança
descontos de 20% para pacotes fitness e 10% 
para pacotes pilates exclusivos para sócios Sind-
Serv. Av. São Paulo das Missões, 75, Jd. Barueri 
- Barueri. Tel.: 4198-1952 / 9.6554-8830.

Óticas Gil Lancaster
Promoções e condições especiais para sócios.
Av. Henriqueta Mendes Guerra, 768, Centro, 
Barueri - Fone (11) 4198-5634.
Av. Cap. Francisco César, 143, Engenho Novo, 
Barueri - Fone: (11) 4164-3189.
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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% ge-
néricos e 5% comum. Av. Marginal Direita, 356 
- Jd. Paulista, Barueri - 4162-4110.

Shop Farma
Condições especiais para sócios SindServ. Entre-
gas Gratuítas - Av. Henriqueta Mendes Guerra, 
368, Centro - Barueri. Tel: 4163-6890.

LABORATÓRIOS

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

ÓTICAS

Ótica Optima - Park Shopping Barueri
Condições especiais para sócios, atendimento 
feito por especialistas. R. General Pedro Rodri-
gues da Silva, 400. Aldeia - Barueri. Fones: 4191-
6027 ou 4168-6554. 

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

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

Ótica Vitória
Descontos Especiais p/ Sócios – Desc. em Folha 
de Pagamento. R. João Mendes, 21 – Centro de 
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

Ótica Super Vision
Oferecemos óculos, lentes de contato e pre-
sentes em geral para sócios e dependentes. 
Atendimento especializado e condições espe-
ciais. Via Expressa Mauri Sebantião Barufi  -08 
lj2 -  Jandira. Fone 4789-3484, Cel 998920149.

MAIS PARCEIROS

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

FARMÁCIAS

Bio Hervas
Loja 1: Rua Duque de Caxias, 148 - Centro de 
Barueri. Fone: 4198-8753
Loja 2:Av. Carmine Gragnano, 180 - Centro de 
Jandira. Fone: 4789-1978
Desconto a consultar em medicamentos mani-
pulados 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/ entrega 
grátis. Desconto concedido em qualquer uni-
dade 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 medicamentos/ 
não possui desconto para perfumaria.
Av. Henrique Gonçalves Batista, 196
Jd. Belval – Barueri. Fone: 4198-4696

Drogaria Henrique
Desconto em folha, não oferecemos desconto 
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 Barueri. 
Fone: 4198-4310 ou 4163-9063

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

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

Drogaria Central
Farmácia conveniada na cidade de Jandira, Lar-
go 8 de Dezembro, 09 - Jandira, SP.
descontos para sócios de 10% a 70% em medi-
camentos. Fone: 4707-3302.
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