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>>Editorial

Recentemente tivemos conhe-
cimento de uma pesquisa que 
causou uma grande polêmica 
e assustou toda a sociedade, 
principalmente as mulheres, 
e que virou assunto muito co-
mentado nas redes sociais, na 
imprensa e nas rodas de con-
versas com amigos. Trata-se 
do estudo intitulado: “Percep-
ção sobre a violência sexual e 
atendimento a mulheres víti-
mas nas instituições policiais.”
#APOLÍCIAPRECISAFA-
LARSOBREESTUPRO.
Realizado pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública e 
Datafolha.
A polêmica causada retrata o 
quanto precisamos ainda evo-
luir nas questões de gênero e 
sexualidade em nossa socie-

dade. Sobretudo quando se 
levanta os dados que muitas 
vezes as próprias mulheres 
ainda são consideradas res-
ponsáveis pela violência sexu-
al, seja por não se comporta-
rem “adequadamente” ou por 
usarem roupas provocantes.
Cerca de 85% das mulheres 
brasileiras têm medo de ser 
estupradas e que no Brasil 
acontece um estupro a cada 11 
minutos. Muitos ainda consi-
deram as próprias mulheres 
culpadas por serem estupra-
das. 
Como fica bem claro com 
estes dados recentes (setem-
bro/2016), devemos levantar 
a discussão.
O SindServ tem mulheres 
como maioria de seus associa-

dos. Temos também as mulhe-
res como maioria de servido-
res na prefeitura de Barueri. 
Trouxemos esta pesquisa com 
o intuito de instigar o debate 
dentro das repartições pú-
blicas. Que os educadores da 
nossa cidade levem esta pes-
quisa para a sala de aula e fa-
lem a respeito desta “cultura 
do estupro” fincada em nossa 
sociedade.
Uma edição dedicada às mu-
lheres servidoras municipais!
Temos também outras edito-
rias dedicadas especialmente 
às mulheres.
Às servidoras municipais, às 
nossas sócias e às nossas fun-
cionárias.

Boa leitura!

Neto Raimundo 
Presidente indServ
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>>Fique por Dentro

Escola de Barueri participa de jornal 
de TV ao vivo sobre Torneio  “Jogos 

do Conhecimento” 

nós, servidores munici-
pais. 
Temos dito que a catego-
ria de trabalhadores mais 
relevante que existe é a 
nossa. Sem nosso traba-
lho não existiria serviços 
públicos, não existiria ci-
dadania nem a garantia 
dos direitos mais funda-
mentais para as pessoas.

Voltamos a divulgar mais 
esta ação da EMEF .  Ma-
ria Meduneckas. Sua di-
retora bem como todo o 
corpo docente e os todos 
os servidores desta Uni-
dade Escolar que nunca 
desanimam e sempre co-
locam sua escola em des-
taque nacional.
Na segunda-feira, 15 de 
agosto, três alunos da Es-
cola de Ensino 
Fundamental do Com-
plexo Educacional “Pro-
fessora Maria Medune-

ckas, Jardim Silveira, 
tiveram uma manhã di-
ferente, eles e a diretora 
Márcia Maria Pereira, a 
convite da Fundação Le-
mann, foram aos estúdios 
da TV Cultura, em São 
Paulo, para entrevista, ao 
vivo, no Jornal da Cultura 
1ª. edição.
A unidade escolar mu-
nicipal foi escolhida pela 
Lemann 
para divulgação, entre as 
500 escolas participantes 
do Torneio “Jogos do 

A Revista do Servidor 
busca, da melhor 

maneira possível, ressal-
tar as ações que destacam  
os serviços prestados por 

Conhecimento”, pela pla-
taforma Khan Academy, 
em celebração aos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpi-
cos Rio 2016. 
Os três alunos participan-
tes estão entre os 50 mil 
inscritos no Torneio até 
aquela data.
Sobre o desafio dos jo-
gos, a proposta é que os 
estudantes pratiquem as 
habilidades matemáti-
cas na Khan Academy, 
recebendo medalhas na 
plataforma à medida que 
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Alunos: 
DIÓGENES DE SOUSA

 PEREIRA 9 ANO
CORY LOPES BARROSO 

7 ANO
GUILHERME CARDOSO DE 

MORAES 8 ANO

estudam. Quanto mais 
exercícios são realizados 
e videoaulas são assis-
tidas, mais as medalhas 
se acumulam. A escola 
precisa mudar o cenário 
para novas expectativas 
ao educando para que ele 
se sinta acolhido, feliz e 
motivado no ambiente 

escolar”
Inovar e acompanhar a 
era tecnológica = Apren-
dizagem ativa do século 
21.
Educadora: Marcia Maria 
Pereira.
 Para mais informações, 
os interessados podem 
ligar para a Unidade Eco-

lar pelo fone: 4194.6099.
Parabéns à diretora e seu 
corpo docente, servido-
res municipais e aos estu-
dantes em geral que acre-
ditam e se dedicam aos 
projetos da escola.
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>>Prata da Casa

A Revista do Servidor, como sempre, destaca 
mais uma mulher guerreira que tanto honra a
 categoria de  Servidores Públicos Municipais.

J osenkelly da Concei-
ção, a Josy, é merendei-

ra do ITB Munir José, no 
Jardim Paulista.
É mais um daqueles 
exemplos  de mulher que 
o sindicato gosta de mos-
trar o seu brilho próprio.  
Josy, nascida em 
11/09/1978, está na pre-
feitura há pouco tempo, 
desde 26/09/2015, entre-
tanto, já se diz apaixona-
da pela profissão : “amo o 
que faço”. 
Josy, trabalha na área de 
alimentação desde os 15 
anos.                   

Aos 20 anos começou a 
trabalhar em uma cozi-
nha industrial da Polícia 

Militar em Pirituba. O 
seu chefe, Hélio, lhe en-
sinou técnicas novas de 
como cobrir bolos. Mas, 
Josy, precisava melhorar 
a massa de seus bolos, 
e não teve dúvidas, foi 
pesquisar na internet e 
em revistas especializa-

das, novas maneiras de 
aprimorar seus produtos. 
À partir dai, começou 

a fazer bolos para a sua 
família e amigos.ência 
no Ensino Superior. Ca-
sada há mais de 10 anos, 
os bolos sempre fizeram 
parte da sua vida. Além 
de ajudar a manter a sua 
casa. 
Num momento de aper-
to, desempregada, com 
as dificuldades aumen-
tando e preocupada com 

seu único filho, começou 
a vender seus  bolos deco-
rados.
Mesmo com pouca clien-
tela, ela acredita que hoje 
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está sendo mais reconhe-
cida pela qualidade e bele-
za dos seus bolos caseiros: 
“graças ao boca-a-boca”.
“Se eu tivesse um equi-
pamento mais adequado 
para produzir meus bolos, 
isto me ajudaria muito a 
expandir meus negócios”, 
afirma cheia de vontade 
de trabalhar.
“Amo o que faço e queria 
ter mais tempo para isso”.
A esforçada merendeira 
cursa, ainda o 3º semestre 
da faculdade de enferma-
gem pela manhã, trabalha 

a tarde e aos finais de se-
mana se dedica aos seus 
bolos.
“Deus sempre em primei-
ro lugar: ‘buscai o primei-
ro o reino de Deus e sua 
justiça e as demais coisas 
serão acrescentadas’ ”.
Frequenta a Igreja Qua-
drangular e faz tudo para 
honrar Deus em sua vida.

Quem desejar entrar em contato 
com a Josy, fazer encomenda dos 
seus bolos ou conhecer melhor 

 nossa Prata da Casa.

Entrar em contato através do 
Fone: 11.95890.7456, ou pelo, 

Facebook: josenkellydaconceição 
Ou através do sindicato: 4163-4050.
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Um em cada três 
brasileiros conside-

ram a mulher culpada 
em casos de estupros. 
O dado foi revelado 
em pesquisa do Fórum 
Brasileiro de Seguran-
ça Pública (FBSP), com 
dados coletados pelo 
Datafolha. A mostra 
que 42% dos homens 
acham que a violência 
sexual acontece por-
que a vítima não se dá 
ao respeito ou usa rou-
pas provocativas. O le-
vantamento intitulado 
#APolíciaPrecisaFalar-
SobreEstupro também 
informa 32% das mu-
lheres têm a mesma 
opinião dos homens.
 Há dez anos era san-
cionada a Lei Maria da 

Penha, criando meca-
nismos com o objetivo 
de coibir a violência do-
méstica e familiar con-
tra a mulher e há um 
ano foi sancionada a Lei 
de Feminicídio. Ten-
do em conta esses dois 
importantes marcos da 
prevenção da violê ncia 
contra as mulheres, o 
tema escolhido para o 
10º Encontro Anual do 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública é “Vio-
lência Contra a Mulher, 
Acesso à Justiça e o 
papel das Instituições 
Policiais”. Se na últi-
ma década avançamos 
consideravelmente no 
debate sobre violência 

doméstica no Brasil, o 
debate sobre violência 
sexual permanece tra-
vado por uma série de 
tabus e disputas ideoló-
gicas, que inviabilizam 
o tratamento de ques-
tões fundamentais re-
lativas ao atendimento 
das vítimas. Nesse con-
texto, o FBSP conduziu 
um breve survey, focan-
do na percepção da po-
pulação em relação às 
mulheres que são víti-
mas de violência sexual 
e na percepção sobre o 
atendimento às vítimas 
por parte dos operado-
res policiais. Os resul-
tados são apresentados 
e discutidos neste do-
cumento. O FBSP es-
pera que esta pesquisa 
contribua para a pro-
moção do diálogo entre 
gestores, acadêmicos, 
sociedade, operadores 
policiais e do sistema 
de justiça para o apri-
moramento do atendi-
mento realizado pelas 
instituições policiais 
às vítimas de violência 
sexual em todo o país. 
Trata-se de uma pesqui-
sa quantitativa elabo-
rada pelo FBSP e com 
dados coletados pelo 
Datafolha com aborda-
gem pessoal dos entre-
vistados em pontos de 
fluxo populacional.O 
universo da pesquisa é 
a população brasileira 
com 16 anos ou mais, 

>>Destaque

QUAL SOCIEDADE ESTAMOS CONSTRUINDO PARA AS 
GERAÇÕES FUTURAS SENDO QUE A NOSSA GERAÇÃO 
AINDA NÃO RECONHECE OS DIREITOS E AVANÇOS DA 

MULHER BRASILEIRA NA ATUALIDADE?
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A pesquisa mostrou 
que 42% dos homens 
concordam com a afir-
mação de que “Mulhe-
res que se dão ao respei-
to não são estupradas”, 
enquanto 63% das mu-
lheres discordam.

sendo a amostra total 
de 3.625 entrevistas 
em 217 municípios de 
todos os portes. A co-
leta de dados foi reali-
zada entre os dias 01 e 
05 de agosto de 2016. 
A margem de erro 
máxima para o total 
da amostra é 2,0 pon-
tos percentuais para 
mais ou para menos.
A violência contra as 
mulheres é definida 
pelas Nações Unidas 
como qualquer ato de 
violência de gênero 
que resulte ou possa 
resultar em dano físi-
co, sexual, danopsico-
lógico ou sofrimento 
para as mulheres, in-

cluindo ameaças, co-
erção, ou privação ar-
bitrária de liberdade, 
tanto na vida pública 
como na vida privada.
O survey realizado pelo 
Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública em 
parceria com o Datafo-
lha mostra que 65% da 
população tem medo de 
sofrer violência sexu-
al. O percentual cresce 
quando desagregamos 
o dado por sexo, já que 
85% das mulheres brasi-
leiras afirmam ter medo 
ante 46% dos homens.

 É bastante comum que 
o comportamento de 
quem foi vítima seja 
questionado com base 
no que se entende se-
rem as formas corretas 
de “ser mulher” e “ser 
homem” no mundo.
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O resultado da pesqui-
sa indica que muitas 
vezes as próprias mu-
lheres ainda são con-
sideradas responsáveis 
pela violência sexual, 
seja por não se com-
portarem “adequada-
mente” ou por usarem 
roupas provocantes. 
Este pensamento vem 
de um discurso social-
mente construído, o 
qual considera que se 

a mulher é vítima de 
alguma agressão sexu-
al é porque de alguma 
forma provocou esta si-
tuação” – seja por usar 
roupas curtas ou andar 
sozinhas na rua em cer-
tos locais considerados 
inapropriados. Junto a 
isto, há ainda a ideia do 
homem que não conse-
gue controlar seus “ins-
tintos naturais”.
Os leitores que deseja-
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rem conhecer mais so-
bre a pesquisa, podem 
realizar o download no 
próprio site do sindica-
to.
Lembramos que por 
ser um tema atual, po-
lêmico e importante, 
sugerimos que os com-
panheiros servidores 
conversem a respeito 
desta pesquisa em seus 
locais de trabalho e em 
suas residências, com 
vossas famílias, pois 
somente assim, podere-

mos imaginar um futu-
ro mais igualitário nas 
questões de gênero em 
nossa sociedade.
Acesse o site do sindi-
cato: www.sindservba-
rueri.com.br, para fazer 
o download e aproveite 
para se atualizar com 
as ações que o sindica-
to realiza, bem como 
outras informações 
fundamentais para a 
formação do conheci-
mento dos trabalhado-
res.

Fonte: ebc.com.br, forumsegurança.org.br.
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Ligue 4162-3611 e realize seu
sonho da casa própria! 

Agende uma visita e conheça
os detalhes, é mais fácil do que

você imagina!
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>>Mestre-Cuca

Bolo Gelado de Leite em pó 

Ingredientes

Modo de Preparo

Massa:
•  5 ovos 
•  3/4 xícara (chá) de açúcar
•  1 e 1/2 xícara (chá) de 
farinha de trigo
•  pitada de sal
•  1 colher (sopa) de fer-
mento em pó
•  1 colher (sopa) 
de 240ml de leite morno1/4 
xícara (chá) de leite em pó
• 1/2 colher (chá) de essên-
cia de baunilha
•  leite em pó

Cobertura:
•  1/2 xícara (chá) de leite 

condensado

•  1 xícara (chá) de leite

Massa:
1 -  Para a massa: Na bate-
deira adicione as claras, uma 
pitadinha de sal e bata até 
chegar no ponto de neve. Na 
sequência adicione o açúcar 
aos poucos, as gemas, a essên-
cia de baunilha e bata bem.
2 - Desligue a batedeira, pas-
se pela peneira a farinha e o 
fermento, alternando com a 
adição dos leites (dissolva o 
leite em pó no leite morno). 

Cobertura:

Misture bem, e delicadamen-
te até que todos os ingredien-
tes estejam incorporados.
3 - Em uma forma (22 x 32 ou 
20 x 30) untada com mantei-
ga e polvilhada com farinha 
de trigo, despeje a massa.
4 - Leve ao forno preaquecido 
a 180°, por aproximadamente 
35 minutos.
5 - Após, espere o bolo esfriar 
alguns minutos e desenfor-
me.

1 - Na batedeira adicione 
a manteiga em temperatura 
ambiente, o leite condensado 
e bata bem. Na sequência adi-
cione o creme de leite, o leite 
em pó e bata até ficar cremo-
so. Cubra com filme plástico e 
leve ao freezer por 30 minutos, 
assim ele ficará consistente e 
com a cremosidade na medida 
certa.
2 - Para a calda: Numa tigela 
despeje o leite condensado, o 
leite e misture. Reserve
3 - Montagem: Corte o bolo 
ao meio com uma faca de ser-
ra. Na forma que você assou o 
bolo coloque metade da massa 
e regue com metade da calda. 
Retire o creme do freezer mis-
ture bem, e despeje 3/4 desse 
creme em cima do bolo, espa-

lhando bem com uma colher. 
Coloque a outra metade do 
bolo em cima, faça furinhos 
com um garfo na superfície, 
despeje o restante da calda, e 
cubra com o restante do cre-
me. Para finalizar salpique leite 
em pó com uma peneira.
4 - Cubra a forma com papel 
alumínio, e leve à geladeira por 
no mínimo 4 horas, ou se pos-
sível, deixe na geladeira de um 
dia para o outro.
5 - Após esse tempo, corte 
em quadrados 

Bom

apetite!

Esse bolo é muito versatil, no recheio.pode adicionar coco ralado, frutas (morango,doce de abacaxi ,pessego, 
etc) pedaços de chocolate ,porem coloque por cima do creme quando estiver montando, não misturado .
Use a imaginação.                       
 A receita de hoje é simplesmente sensacional… Estou muito feliz em compartilhar essa delícia com vocês. 
Bolo gelado já é muito bom, agora imagine um BOLO GELADO DE LEITE EM PÓ, e ele vem com recheio e 
cobertura. Tenho certeza que só de ler o nome da receita você já deve estar salivando. Então não perca tempo 
e confira a receita abaixo.

Receita de: Merendeira 
Josy, Prata da Casa desta 
Edição 
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Pousadas – Águas de Igaratá
Junto à represa com 19 suítes, 
piscina, sauna, quadra espor-
tiva, salão de jogos, playgrou-
nd, restaurante, bar, tirolesa, 
circuito de arvorismo e parede 
de escalada. 
Site: www.aguasdeigarata.com.
br

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

Pousada Solumar
Praia de Amaralina - Salvador - 
Bahia | Contato: (71) 3346-6464 
E-mail: reserva@pousadasolu-
mar.com

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

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. Tel. 4199-1144 
Desconto para Sócios e Depen-
dentes. 

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

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

Wizard Idiomas 
(Carapicuíba)
Av. Mirian, 102, Centro  

Carapicuíba | Tel. 4164-4658
20% de desconto

Academia Washington curso 
de inglês Tels. 11 4552-6776  
11 94734.3069
Site: academiawashington.com.
br
Av. Srg. José Siqueira,92-Ba-
rueri.

Odara SPA
Rua Seikiti Nakayama, 
173 - Jd. Tupanci, 
Barueri. 10% de desconto para 
sócios Sindserv. 
Tel. 4161-6632/4161-1965
E-mail:contato@odara.com.br

Academia Boa Forma
R. Francis Dhornett, 120 
Jd. Silveira. 20% de Desc. para 
Sócios e dependentes. 
Tel. 4194-0727 | Site: www.
boaformaacademia.com.br

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

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

Curves - A Academia da 
Mulher
Malhar, Dançar e Ser Feliz!
End 1: Rua Duque de Caxias, 
161, Centro Barueri 
Tel. 2771-5663 | End 2: Rua José 
Felix de Oliveira, 807, 
Casa C, Granja Viana – Cotia 
Tel. 4169-1318 

D’elas Fitness e Musculação - 
Academia para mulheres que 
se preocupam com sua saúde. 
Condições especiais para sócias 
SindServ. Av. Comendador 
Dante Carraro, nº 439 Ariston, 
Carapicuiba. Marque horário 
com suas colegas de trabalho. 
Tel. 4202-9767

Yes cosmetics
Rua : Calçada flor de linho
20 - loja 2
Centro comercial Alphaville 
Alphaville - Barueri / SP
Tel. 11 4191-2844
Site: www.cosmeticsyes.com.br

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

Mips Informática
Rua Antonio Chalupe, 195 
Boa Vista. O valor do desconto 
depende se é compra ou manu-
tenção de máquinas. 
Tel. 4198-5588 / 4198-8488

Hopi Hari; Wet’n Wild e Par-
que da Mônica. Ingressos com 
desconto à venda no sindicato.

Mafisa Turismo
Falar com Edson. Tel. 3104-
4828

Casinha Rural
Lugar tranquilo, perto de São 
Roque para fins de semana e 
férias. Site: www.casinharural.
com.br - Falar com Patrícia 
pelos Tels: 9 9908-2648 (Vivo) 
9 7079-3057 (Claro)  (13) 3379-
2574 - (11) 4371-3488 10% de 
Desconto para Sócio Sindserv.

 

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 Psicossomá-
tica - Atendimento psicológico 
em grupo e individual. Orienta-
ção Vocacional para jovens 
e adultos.

Psicologia clínica 
Dra. Gláucia Rodrigues 
Av. Zélia nº 1220, Pq dos 
Camargos - Barueri 
Tels: 95276-9328 tim 
ou 97389-0586 - vivo/whatsapp
www.facebook.com/PsiMeraki

Psicólogo Clínico
Dr. Cícero Emanuel de Souza 
Lima | CRP: 06-40547-1. 
Atendimento adultos e infantil. 
Terapias de casal Regressão de 
memória. Desconto especial 

sócio Sind-Serv. 
Rua Campos Sales, 303, sala 
711. 7º andar. Centro. Edifício 
Centro Empresarial. Barueri.
Cel. 9 9673-7470.

Psicólogo Clínico
Dr. Amauri Trezza Martins - 
CRP - 06/104814  
Atendimento para Adolescentes 
e Adultos - Rua Dom Pedro II, 
125, sala 14, Centro de Barue-
ri. Condições especiais para 
sócios. Atendimento com hora 
marcada. Tel. 9 8314-3256.

Psicologia
Dra. Laisa Trein Barbiere
CRP. 06/127451
Rua Campos Sales, 303, sala 
711. 7º andar. Centro. Edifício 
Centro Empresarial 
Barueri. Tel. 9.8386-0740

Consultório de Psicologia
Dra. Leila Suzi Pacheco das 
Neves - CRP 06/78283 
Endereço: Praça Alpha do Cen-
tauro, 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 18h. Av. 
Míriam, 311, sala 31, Centro 
Carapicuíba. 
Tel. 4237-6214

Podologia Ana Paula
Preços especiais associados 
SindServ. R. Campos Sales, 303 
- Centro Empresarial, 1° Andar, 
Sala 102 - De Segunda a Sexta 
a partir das 13h30 - Sábado das 
8h00 às 13h00. Celular: 9 8182-
4664 (tim)

Nutricionista 
Dra. Anna Priscylla Teixera: 
Especialista em Nutrição 
Clínica. Clínica 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. 
Tel. (11) 94920-7463 

COLÔNIAS/POUSADAS

EDUCAÇÃO

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

>>Parceiros
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Email: dr.elzabento@gmail.com 
Cond. especiais para sócios 
e dependentes.

Fisioterapeuta
Dr. Ademir Mota - Ortopédica, 
desportiva, neurológica, estéti-
ca, drenagem linfática, aurocu-
loterapia (tratamento 
de ansiedade e tabagismo). 
Tel. 8312-8420 / 8408-1083

Soul Space Pilates Studio
Dra. Sueli Lima | Crefito: 
174862-F  | Condições Espe-
ciais para Sócios e Dependen-
tes SindServ.  Endereço: Av. 
Batatais, 135, Jardim Paulista- 
Barueri. Tels. 97361-1256 ou 
3427-6122. 

Bio Hervas
Loja 1: R. Duque de Caxias, 
148 - Centro de Barueri. 
Tel. 4198-8753 / Loja 2 
Av. Carmine Gragnano, 
180  Centro de Jandira. 
Tel. 4789-1978. Desconto 
a consultar em medicamentos 
manipulados mediante 
a apresentação da carteirinha 
de sócio.

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

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

Miro Drogaria
Desconto de 3% à 5% nos medi-
camentos/ não possui desconto 
para perfumaria. 
Av.Henrique Gonçalves Batista, 

196 Jd. Belval – Barueri. 
Tel. 4198-4696.

Drogaria Henrique
Desconto em folha, não ofere-
cemos desconto em medica-
mentos. R. São Fernando, 59 
Jd. Julio, Barueri. 
Tel. 4194-4128 / 4194-1996

D&F Farma
Desconto em folha de paga-
mento. Praça São João Batista, 
34 - Centro de Barueri. 
Tel. 4198-4310 ou 4163-9063

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

Farma 100
Av. Autonomistas, 4.853  
Centro de Osasco. 
Tel. 3651-4153. Descontos espe-
ciais para associados Sindserv.

Drogaria Central
Farmácia conveniada na cidade 
de Jandira, Largo 8 de Dezem-
bro, 09 - Jandira, SP. Descontos 
para sócios de 10% a 70% em 
medicamentos. Tel. 4707-3302.

Drogaria Kelly
Medicamentos e Perfumaria
Av. Cap. Francisco César, 743  
Eng. Novo - Barueri 
Tels. 4168-2947 / 4168-4905.

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

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

Laboratório de Análises 
Clínicas Koch
R. Duque de Caxias, 396, Cen-
tro, Barueri. Consultar horários. 
Tel. 4198-4239 ou 4163-1567. 

 

Óticas Digicolor
Lentes e Armações – Revelamos 
Filmes  Impressões de Fotos 
Digitais. Tel. 4198-5330  

R. Campos Sales, 181, Centro, 
Barueri. 

Ótica Vitória
Descontos Especiais p/ Sócios  
Desc. em Folha de Pagamento. 
R. João Mendes, 21. Centro 
de Barueri 
Tel. 4163-3598 / 4198-4813.

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

Ótica Super Vision
Oferecemos óculos, lentes
de contato e presentes em geral 
para sócios e dependentes. 
Atendimento especializado 
e condições especiais. Via Ex-
pressa Mauri Sebantião Barufi, 
08 lj 2 Jandira. | Tel. 4789-3484 
Cel 99892-0149.

Óticas Gil Lancaster
Promoções e condições espe-
ciais para sócios. Av. Henrique-
ta Mendes Guerra, 768, Centro, 
Barueri. Tel. (11) 4198-5711. 
Av. Cap. Francisco César, 143 
Engenho Novo, Barueri. 
Tel. (11) 4164-3189.

Oficina Mecânica Angelotti
Desconto de 15% na mão de 
obra. A cada 5 serviços, uma 
troca de óleo e filtro gratuitas. 
A cada 10 serviços 50% desc.
na mão de obra até o valor de 
R$ 400,00 no próximo serviço. 
Sistema leva e traz. 
Temos serviços de guincho.
Rua Amélia Alexandre Abreu, 
168, Jd. Alberto.Próx. a Estação 
de Trêm do Jd. Silveira.
Tel. 4552-5251-Nextel: 7904-
6736 -WhatsApp. 9 7221-5883.

Tonette Seguros
R. Vitória, 83 - Vila São Jorge 
Barueri | Tel. 3031-3371 ou 
2805-0592 | Site: vendas@tonette.
com.br

Clínica Veterinária Buenovet
R. Copo de Leite,16, Jd. Flórida, 
Barueri. 10% de desconto nas 
consultas.
Tel. 4163-1823 / 9 8263-1897

Oliveira – Multisserviços
Informática, Lan House e perfu-
mes importados. Av. Sansão, 79, 
Jd São Pedro, Barueri. 
Tel. 4198-6226 / 6238-6744.
Perfumes Importados
Descontos especiais para sócios. 
Aceitamos Cartão Crédito. Os-
mar: 96793-2744 Oi; 

9 5993-7979 - Tim; 
Email: fragranciaimportadas
@gmail.com

Essências 
Rua Yassuo Fujita, 70, Lj. 16 
Centro, Barueri.

Lavanderia Del Castillo
Descontos de até 30% para 
sócios e dependentes. Fardamen-
tos, Botinas, Aventais, Unifor-
mes, Roupas Brancas e Roupas 
em geral. Limpeza de Estofados, 
Edredons, etc. R. Romão Silveira, 
362 Jd. Silveira Barueri, ao lado 
do Sacolão Municipal. 
Tel. 4162-3409.

Spectro - Som, iluminação 
e DJs na sua festa
Tel. 4257-2133 / 8660-9522

Mundial Buffet
Faça sua Festa com Conforto 
e Economia Aniversários, Casa-
mentos, Debutantes, Cerimonias 
em Geral. Preços e Condições 
Especiais para Sócios Sindserv. 
Tel. 4619-2964 / 4707-4402 
9 7163-2842 /9 8507-1822. 
Com Rosely ou Velma. 
Decoração Básica Gratuita 
para seu Evento.

Fa Cestas Comemorativas 
e Telemensagens
R. Carajas, 262, Vl. São Silves-
tre, Barueri. 10% desconto em 
pedidos acima de R$ 100,00 - 
abaixo, 5% de desconto p/ sócios 
e dependentes. Tels. 4161-4744 
/ 99153-1410 (Claro)-9 5850-
6510 (Tim/WhatsApp) | E-mail: 
ferr4516@hotmail.com

Transportes, fretes, coletas 
e mudanças - Condições espe-
ciais para sócios do SindServ. 
Ronaldo Araujo  Nextel: 7812-
5790 ID: 100*141536 -Vivo: 9 
9696-1647 -Tim: 9 8329-1964.  
E-mail: ronaldoaraujo016@
gmail.com.

Estella Ramos - Consórcio - 
M&C prevenção e cuidados 
com os pés - Rua caldas novas, 
50 - Sala 42 - 4º andar, Edifício 
Beta Trade. Tel. 94526-5550. 
Descontos especiais para sócios 
e dependentes.
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