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>>Editorial

Olá senhoras e senhores  
servidores municipais de 
Barueri. 
Estamos apresentando 
a edição  nº 88 de Mar-
ço/17 da Revista dos Ser-
vidor.
Neste ano teremos mui-
tas ações para que sejam 
encaminhadas junto com 
a totalidade da categoria 
de servidores munici-
pais.
E como sempre a RS 
terá um papel impor-
tante neste processo, 
juntamente com o nosso 
Portal do Servidor, que 
inclusive está sendo re-
paginado para trazer mais informações atualizando assim aos 
sócios e aos servidores em geral.
Estes veículos de comunicação são especialmente desenvolvi-
dos para atender nossa exigência em estar sempre bem infor-
mados.
Agora estamos fazendo uma dedicação especial às mulheres. 
Mulheres tão fundamentais na formação desta nova sociedade 
que está sendo construída no início do século XXI. 
Mulheres tão importantes em nossas vidas. 
Temos outras novidades: o  “Falando de Leis” está de volta tra-
zendo assuntos jurídicos atuais e importantes. Feito por uma 
mulher , advogada do sindicato.
Apresentamos uma nova editoria poética e romântica o “Canto 
Poético”, criação de uma sócia, mulher atual sempre  junta  do 
sindicato. 
Na editoria “Servidor em Foco” estamos relembrando aos ser-
vidores sobre as Propostas de Emenda Constitucional (PEC) 
que serão uma tragédia aos trabalhadores e aposentados do 
Brasil. Estamos falando também das expectativas com o novo 
governo recém eleito.
Aproveito para reiterar o convite para que nossos sócios utili-
zem nossos espaços em nossa sede e se reúnam com as respec-
tivas categorias para juntos organizarmos nossas demandas, 
que são várias.
As várias comissões de representantes das categorias já estão se  
reunindo e algumas estão bem adiantas. 
Nossos diretores e o nosso Departamento Jurídico estão em 
uma série de reuniões com a Secretaria de Administração para 
que juntos possamos esclarecer de uma vez por todas as ques-
tões mais complicadas e polêmicas em nosso Plano de Carreira 
e Salário.
Acessem nosso site, se reúnam em nossa sede , divulguem o 
conteúdo de nossa Revista, somos um sindicato atuante e te-
mos muito que avançar mas só teremos uma mudança signifi-
cativa se trabalharmos em conjunto. 
Aproveite bem esta leitura porque a Revista do Servidor é feita 
com muito carinho e dedicação aos sócios do sindicato.
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>> Destaque 
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(Às mulheres que ousam sonhar projetos)
A forma suave da mais pura rebeldia traduz os traços deste

Ser mulher.
Desmedidamente ousada,

inconfundivelmente capaz.
transpira coragem,

inspira unidade
conspira coletivamente

a construção de caminhos que rompem
Com a acomodação cotidiana.

Março traz consigo o aroma incomparável
dos dias de confronto.

Das lutas, do campo, da camponesa,
campesina.

Essa força lilás provoca pulsações e vibrações,
interna, externa,

internacional.
Ver-se nas formas de agir a pressa de prolongar jornadas,

que enraivece os poderes, desestabiliza as ordens,
planta indignação e desperta as gentes.

Sente-se urgência de espalhar os aromas de março,
que emana dos tempos de outrora e de agora.

Tem cheiro de Mulher,
envolvente, impaciente, insubmissa.

Aromas de Março

HOMENAGEM as mulheres 

Diva Lopes

revista do servidor ed88 v1.indd   4 16/03/2017   13:42:08



Homenagem das mulheres do SindServ à todas servidoras municipais que 
através do seu trabalho, garantem a cidadania da nossa população.

Nossos agradecimentos e rendição à força transformadora da 
MULHER TRABALHADORA.
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>>Saúde

6

CUIDAR DOS PÉS E MÃOS É TAMBEM CUIDAR DA SAÚDE

Ótima Notícia! Uma nova concepção no auxilio de tratamento de fungos nas unhas.

Se você tem unhas aco-
metidas por fungos 

realizamos tratamento 
local de micose de unha 
com choque térmico e 
peeling.

O choque térmico na 
doença de unha com o 
laser calorífico e nitrogé-
nio líquido comprovou 
ser muito eficaz em áreas 
com infecção da doença 
de unha localizada.
Pesquisadora Enf. Marcia 
Pollilo COREN 343005

A área afetada é extraí-
da, a parte lesionada com 
aspecto e coloração ca-
racterísticas da doença, 
limpeza das bordas e do 
Leito ungueal feito no lo-
cal da lesão, associado à 

aplicação de calor e frio
( processo indolor). 
Essas técnicas associa-
das tem a condição de 
interferir na membrana 
chamada ergosterol, que 
é essencial para manu-
tenção da integridade 

da membrana celular do 
fungo. 
  
Vale lembrar que a quan-
tidade de choque térmi-
co na unha lesionada é 
de grande importância, 
aproximadamente de 1 a 
2 vezes por semana.
Quanto ao peeling vem 
do verbo em inglês; to 
peel; e significa descamar, 
portanto é um proces-
so em que há a remoção 
das camadas mais super-
ficiais da unha levando 
a esfoliação, seguida da 
formação de uma nova 
população celular e, po-
tencializado a ação de 
medicamento indicado 

pelo médico.

O peeling* promove a re-
novação celular, criando 
condições de salubridade 
nas unhas, além de in-
centivar a auto inspeção, 
podendo detectar a pre-
sença precoce de lesões.
* Pesquisa Enf Marcia 
Pollilo aprovado ANAD 
E ABEN

O auxilio no tratamento 
vem acompanhado, se 
necessário, do crescimen-
to acelerado da unha ou 
engrossamento e a corre-
ção com órtese, para que 
cresça corretamente em 
seu leito, segundo os pro-
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tocolos técnicos disponí-
veis na clínica.   
O tempo estimado para 
um resultado eficaz é de 
3 a 6 meses, em muitos 
casos, com o sucesso da 
ausência do fungo no 2 
mês, aguardando apenas 
o crescimento da unha 
íntegra. 
Os atendimentos são fo-
tografados para compa-
ração dos resultados.
Ressaltamos a contra in-
dicação para pessoas com 
doenças sistémica pré 
existentes.
Realizamos através de 
anamnese o pré diagnos-
tico do podólogo permi-
tindo a seleção das in-
tervenções de podologia 
para que se alcancem re-

sultados.

VAMOS SENTIR A SA-
TISFAÇÃO EM CAL-
ÇAR UM CHINELO?
 
A Clínica ainda oferece 
atendimentos: Calo, Ver-
ruga Plantar (Olho de 
Peixe), Calosidade Unha 
encravada, Afinamento e 
engrossamento da unha
Paroníquia (unheiro)
Proteção a unha quebra-
diça, entre outros males 
que acometem os PES e  
as MÃOS .

Buscamos sempre atuar 
em conjunto com todas 
as especialidades na área 
Médica, inclusive a Der-
matologia. 

Cintya Menezes 
Podóloga e Quirodatilogista Especialista em PÉS e MÃOS 
Rua Caldas Novas 50 -Edifício Beta Trade - Barueri 
(11) 4326-8583 | (11) 9-5305-6480
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>>Servidor em foco

Bem, senhoras e se-
nhores servidores 

municipais de Barueri. 
Gostaríamos de poder 
apresentar, nesta primei-
ra edição da Revista do 
Servidor do ano, uma 
conjuntura mais favorá-
vel a nós servidores mu-
nicipais. Mas não pode-
mos tampar o sol com a 
peneira. A situação dos 
estados, dos municípios e 
da União, neste ano espe-
cificamente, não é nada 
favorável. Temos visto 
em todos os veículos de 
comunicação, nos sites 
jornalísticos, nas redes 
sociais, na imprensa tele-
visiva, jornais impressos 
e nas rádios de todo o 
país a situação calamitosa 
em que se encontra o se-
tor público brasileiro. 
Além disso, estamos no 
centro de uma crise polí-
tica sem precedentes. 
O Brasil não está só pa-
rado, mas também, que-
brado. Estamos sem ne-
nhuma perspectiva de 
alteração neste quadro.
Há décadas o serviço pú-
blico vem sendo sucatea-
do. 
Para piorar a situação, o 
governo não eleito do Te-
mer, como se não tivesse 
mais nada importante pra 

fazer, veio imediatamente 
na jugular do trabalhador 
e do povo mais humilde 
do país.
RELEMBRANDO
A PEC 287 prevê as alte-
rações nefastas em nos-
sas aposentadorias. As 
regras todas ainda não 
estão definidas, mas já se 
tem algumas prontas, por 
exemplo: 
 O que a PEC N. 287/2016 
visa a mudar?
Tudo, da Previdência e 
da assistência social, para 
reduzir alguns de seus be-
nefícios ao mínimo pos-
sível, suprimir outros e 
aumentar drasticamente 
as exigências para alcan-
ça-los, como se demons-
trará a seguir.
Por essa PEC, será su-
primida a aposentadoria 
por tempo de contribui-
ção para todos, inclusive 
os professores e os que 
trabalham em atividades 
especiais; somente haverá 
aposentadoria por idade, 
que será de 65 anos para 
homens e mulheres, do 
campo e da cidade, mais 
tempo de contribuição 
de no mínimo 25 anos; a 
aposentadoria ou auxílio 
doença não poderá ser 
acumulado com pensão 
por morte, sendo que o 

segurado beneficiário dos 
dois terá de escolher um 
ou outro; o valor da pen-
são por morte será redu-
zido em 40%, para todos, 
no RPPS e no RGPS; a 
idade exigida para a con-
cessão do BPC passará de 
65 para 70 anos, e o seu 
valor será desvinculado 
do salário mínimo.
As regras dos benefícios 
previdenciários serão 
unificadas para o RPPS e 
o RGPS.
Essa unificação represen-
ta, antes de mais nada, a 
quebra do princípio cons-
titucional da isonomia, 
pois que serão exigidas 
dos trabalhadores rurais 
as mesmas condições dos 
urbanos; das mulheres, 
as iguais às dos homens; 
da mulher do campo, as 
mesmas da primeira-da-
ma, como se não houves-

se entre todos eles e elas 
nenhuma diferença.
Nada é mais injusto do 
que o tratamento igual 
aos desiguais, sendo que 
a isonomia consiste exa-
tamente no respeito a es-
sas diferenças, exigindo 
de cada um de acordo 
com as suas condições e 
possibilidades, sem que 
isto implique redução de 
direito em decorrência 
disso.
Com relação aos servido-
res públicos que são regi-
dos pelo Regime Próprio 
de Previdência Própria 
(RPPS), estamos estu-
dando e atentos às defi-
nições que virão até o dia 
da votação no Congresso.
Outro Projeto de Emen-
da Constitucional que ja 
foi amplamente discutido 
pelo SindServ e divulga-
do na Revista do Servidor 
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Organizando a Luta!
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nº 87 é a PEC 241/16.
 A 241/16 , lembrando o 
leitor entre outros quesi-
tos, prevê o congelamen-
to dos gastos públicos da 
união por 20 anos. Ou 
seja, o governo Temer vai 
congelar os investimen-
tos na educação, saúde , 
segurança , etc. Outra po-
lêmica desta PEC seria o 
congelamento do salário 
mínino, que seria  corri-
gido apenas pela inflação 
e deixasse de ter aumen-
tos reais, como sempre foi 
feito nos governos Lula e 
Dilma. Trazendo assim, 
mais prejuízos à popula-
ção mais pobre do Brasil.
A PEC de início se apli-
cará apenas na esfera do 
Governo Federal, mas 
a Secretaria do Tesouro 
Nacional já sinalizou que 
em breve enviará  uma 
segunda PEC que coloca-
rá limites nos gastos Es-
taduais e posteriormente, 
por cascata, nos Muni-
cipais. Isto sem falar de 
outras maldades contra a 
população trabalhadora  
e assalariada do Brasil. 
Por exemplo: perplexi-
dade nas nomeações de 
ministros investigados na 
Lava Jato;
Cortou a pasta da cultura 
num país multicultural e 
depois de alguns meses 
a recriou para “blindar” 
um dos seus investigados;
Acabou com a represen-
tatividade dos negros e 
das mulheres em seu go-
verno;
Temer reviu a criação 
de áreas indígenas e de-

sapropriações de terras, 
revivendo assim antigos 
conflitos e instabilidade 
nas regiões; 
Reviu o Marco Civil da 
Internet que incomodava 
as operadoras de telefo-
nia;
Revogou a construção 
(ao invés de estimular), a 
construção de 11.250 ca-
sas do Programa Minha 
Casa Minha Vida para 
baixa renda. E teve que 
recuar depois de tanta 
pressão popular.
Recebeu de um ator por-
nô propostas para a edu-
cação acabando com a 
moral dos educadores sé-
rios deste país;
Seu ministro da saúde já 
anunciou que haverá cor-
tes no SUS, Farmácia Po-
pular, SAMU, Mais Médi-
cos, etc.
Entre várias outras ações 
tenebrosas à população 
e aos trabalhadores. O 
Brasil é o melhor país do 
mundo... para quem tem 
dinheiro.
SERVIDORES MUNI-
CIPAIS – DINHEIRO 
PÚBLICO
O SindServ também tem 
a nossa pauta de reivindi-
cações 2017 quase pron-
ta. 
Todos nós servidores 
municipais sabemos da 
grande crise econômica 
que afeta aos estados e 
municípios. Nossos ven-
cimentos  e benefícios 
(que estão seriamente 
defasados), dependem 
diretamente do orçamen-
to municipal e a folha de 

pagamento tem o limite 
legal de 54%. Passando de 
49% acende a luz amarela 
e impede novos investi-
mentos. Isto “engessa” as 
negociações e dificulta 
novos avanços.
PORÉM.... isto não quer 
dizer que não estamos 
preparando a nossa luta!
Só isto não explica!
Primeiramente estamos 
atualizando os números 
e conhecendo a realida-
de da situação municipal 
para que, efetivamente, 
possamos dar uma satis-
fação à toda categoria de 
Servidores Municipais, 
sobre a urgente necessi-
dade em termos um au-
mento salarial.
Além disso, muitas das 
exigências dos servido-
res não exigem muito in-
vestimento financeiro da 
Prefeitura e não deixam 
de ter grande importân-
cia nas condições de tra-
balho dos servidores. Por 
exemplo: 
Redução da carga horá-
ria para seis horas diá-
rias do pessoal da Saúde 
Bucal. Para esta categoria 

não seria necessário novo 
concurso público, pois 
não causaria nenhuma 
perda ou dano no atendi-
mento ao público, apenas 
um pequeno remane-
jamento de pessoal nos 
plantões.
As recepcionistas da Se-
cretaria da Saúde pre-
cisam urgentemente de 
novo imobiliário que fa-
cilite seus movimentos 
nos arquivos e em outros 
locais onde se encontram 
as fichas, exames, e docu-
mentação em geral.
Isto não quer dizer de 
maneira alguma que as 
exigências parem por 
ai nestas categorias nos 
exemplos citados.
O pessoal da Radiologia, 
exige que suas férias se-
jam semestrais, ou seja, 
metade em um semestre 
a outra seria no outro se-
mestre do ano, devido ao 
fato de estarem constan-
temente em risco de con-
tágio da irradiação dos 
seus equipamentos de 
trabalho, como o Raio X.
O NOSSO ANO NÃO 
COMEÇA SÓ DEPOIS 
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DO CARNAVAL
Ao contrário do que mui-
tos pensam, para o sindi-
cato o ano não começou 
só depois do carnaval, 
não. Estamos, desde o 
primeiro dia útil do ano, 
trabalhando e acompa-
nhando tudo que se passa 
em nossa cidade.
Acompanhamos de perto 
as exonerações do pessoal 
em cargos comissionados 
feitas na primeira semana 
de janeiro.
O SindServ sempre de-
fendeu que todos os 
servidores municipais 
tivessem seus cargos ad-
quiridos em concurso 
público. Sabemos que 
estes cargos que depen-
dem de comissionamen-
to político, são vagas de 
arbítrio político e não 
há nenhuma garantia de 
estabilidade ou direitos 
legais. Porém, entende-
mos que apesar disso, são 
trabalhadores também. E 
em sua maioria, servido-
res dedicados e que cum-
prem com responsabili-
dade suas funções. Mas 
mesmo assim, não há 
legislação que os reser-
vem seus direitos. Então, 
ao assinar contrato com 
a prefeitura já sabem que 
podem perder seus  car-
gos em qualquer momen-
to. E nesta epóca de crise 
intensa, foram exonera-
dos a fim de desafogar a 
folha de pagamento.
As exonerações ainda es-
tão acontecendo mas em 
menor escala e o sindica-
to continua atento sobre 

possíveis distorções ou 
exageros.
Neste ano algumas cate-
gorias já estão se reunin-
do em nossa sede. Orga-
nizando e se atualizando. 
Qual a necessidade em se 
organizar no sindicato?
É apenas o sindicato que 
tem o poder jurídico em 
representar a categoria. 
Somos nós, organizados 
e documentados, que po-
demos propor mudanças 
e reivindicar avanços.
Então, é para isto que ser-
vem as comissões, acom-
panhar o sindicato em 
reuniões , protocolarem 
documentos e cobrarem 
as medidas exigidas. 
A diretoria do sindicato 
é formada por servidores 
assim como você. Temos 
as mesmas necessidades 
e os mesmos problemas. 
Apenas se caminharmos 
juntos teremos sucesso.
Nova administração 
municipal e nova legis-
latura na Câmara Muni-
cipal.
O SindServ deseja que 
esta nova administração 
municipal tenha o maior 
sucesso possível. 
Desejamos que a prefei-
tura consiga oferecer à 
população da cidade o 
melhor serviço público 
possível.
Já afirmamos várias vezes 
que o direito da popula-
ção aos serviços públicos 
são garantidos por causa 
do nosso trabalho, dedi-
cação e responsabilidade.
Desejamos que os gesto-
res da cidade procurem 

agir com humanidade e 
respeito. Com a mesma 
dignidade que atendemos 
os nossos estudantes, os 
nossos enfermos, os mais 
necessitados ou seja, dig-
nidade com as pessoas.
Os tempos são outros. 
A população está mais 
exigente e os olhares 
para uma administração 
transparente e demo-
crática nunca foram tão 
grandes.
Obviamente o servidor 
público também será 
mais cobrado. Ótimo! 
Pois não temos medo do 
trabalho, entretanto, os 
administradores, prefei-
to, secretários, diretores 
etc., terão de nos ouvir.
É chegada a hora da va-
lorização e do reconhe-
cimento da nossa cate-
goria!
Do jeito que está não dá 
mais!
Em relação a Câmara 
Municipal também sere-
mos mais presentes, pois 
exigiremos alterações im-
portantíssimas em nossos 
Planos de Carreira e Salá-
rios.
Precisaremos de vereado-
res comprometidos com a 
categoria e que não acei-
tem a baixaria da legisla-
tura passada que aprova-
ram o Plano de Carreira 
sem ouvir o sindicato.
Depois de tanta confu-
são ninguém sabe dizer 
exatamente o que vai 
acontecer, quais serão os 
resultados em nossa vida 
funcional em ralação aos 
Planos de Carreira.

A Secretaria de Admi-
nistração já se colocou 
totalmente favorável ao 
diálogo e reconheceu a 
importância da interfe-
rência do sindicato para 
que juntos, possamos 
avançar em direção de 
garantias nas evoluções 
das carreiras e no valor 
do salário do servidor.
PROJETO HABITACIO-
NAL É UM SUCESSO!  
CERCA DE 70% DOS 
APARTAMENTOS JÁ 
FORAM VENDIDOS. 
AINDA DÁ TEMPO 
PARA VOCÊ BUSCAR 
O SEU!
Nesta edição trouxemos 
o depoimento do sócio 
Paulo Roberto de Lira só-
cio nº 4763, feliz proprie-
tário de um apartamen-
to de 3 dormitórios. Ele 
conseguiu realizar um 
sonho que para muitos 
seria impossível em outra 
situação.
Nós do SindServ recebe-
mos até hoje várias críti-
cas de servidores que não 
acreditaram que sería-
mos capazes de sermos o 
único sindicato no Brasil 
que conseguiu realizar 
parceria com a Caixa Fe-
deral e com o Programa 
Minha Casa Minha Vida, 
criado pelo ex presidente 
Lula (lei 11.977/2009).
Foi com muito trabalho 
e dedicação de todos do 
sindicato e acima de tudo 
graças ao apoio daqueles 
que acreditaram na gente 
que tudo deu certo.
Hoje tudo é uma grande 
realidade!  
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A aquisição da casa 
própria é um sonho 

que muitas famílias al-
mejam tornar realidade, 
e coma a minha não era 
diferente. A possibilidade 
deste sonho se concreti-
zar começou a tomar cor-
po quando o Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Barueri re-
cebeu a doação da Prefei-
tura Municipal um Ter-
reno cuja finalidade era a 
construção de moradias 
que viessem a beneficiar 
os funcionários munici-
pais, ao tomar conheci-
mento logo me interessei 
pelo Projeto do Residen-
cial Alta Vista.
Escolhi o empreendi-
mento da Quartzo por 
acreditar no projeto, 
considerando também, a 
possibilidade de aquisi-

ção de um apartamento 
de 3 Dormitórios, o que 
viria ao encontro da mi-
nha necessidade.
Acreditei, porque esta-
vam reunidos e envolvi-
dos no projeto a Prefei-
tura, o Sindicato,  a Caixa 
Federal, além da Quartzo, 
que depois tomei conhe-
cimento que se tratava de 
uma empresa com vasta 
experiência no mercado 
imobiliário.
Durante a fase de nego-
ciação com a Quartzo, 
não encontrei qualquer 
problema, tive todas as  
minhas dúvidas escla-
recidas pela corretora 
Alessandra, que realizou 
inúmeras simulações de 
cálculos, até chegarmos 
num denominador co-
mum e fechei a compra 
do meu primeiro aparta-

mento, foi um dia muito 
feliz para minha família. 
Passada essa fase entra-
mos nas questões buro-
cráticas, ou seja, juntada 
de documentos para fir-
mamos o contrato com 
a Caixa, sempre com 
o apoio da Alessandra 
(Quartzo), o que ocorreu 
em dezembro próximo 

passado, o que nos deu 
ainda mais segurança.
Hoje quando visto o local 
vejo que a obra está em 
andamento,  e aguardo 
ansioso a primeira torre 
despontar.

O Residencial Alta 
Vista é um empre-

endimento único. Que 
vai levar um nível de con-
forto e qualidade de vida 
impressionantes. 
Tudo feito com ética e 
responsabilidade e o re-
torno para sindicato será 
a satisfação do sócio e 
o sentimento do dever 
cumprido.
Todas as nossas ações 
mostram a seriedade da 
diretoria do SindServ. 
Queremos mostrar que 
apesar das dificuldades 
que encontramos esta-
mos lado a lado do servi-

dor municipal no sentido 
de avançar mais e sempre.

Associe-se ao SindServ.

Paulo Roberto de Lira Matrícula sindserv nº 4763
Un. Adquirida: BL 4 APTO 601
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Caros sócios e servidores municipais, veja abaixo o depoimento do comprador 
de um dos apartamentos do Projeto Habitacional LarSindLar.

Já é possível ver os primeiros andares das torres

(11) 4163-4050
  Facebook.com/sindservbarueri

Associe-se
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>>Falando de Leis 

É fato que todos nós 
temos sofrido com a 

crise econômico-finan-
ceira, bem como com 
a crise política que nos 
afetam de forma bastante 
desastrosa, pois nos sen-
timos verdadeiramente 
em uma locomotiva to-
talmente desgovernada, 
onde não temos certeza 
nenhuma do futuro.
Entra governo, sai gover-
no, o discurso é o mesmo, 
dizem que precisamos de 
reforma política, de re-
forma administrativa, 
previdenciária e traba-
lhista, mas o que vemos 
mesmo, são pessoas des-
comprometidas com o 
povo, descomprometidas 
com os mais necessitados 
e absolutamente compro-
metidas com a classe em-
presária, com os grandes 
bancos e toda a gama de 
fornecedores de serviços 
para o governo, seja na 
esfera municipal, estadu-
al ou federal, e o resulta-
do disso tudo é que NÃO 
SABEMOS ONDE ISSO 
VAI PARAR.
E um dos assuntos mais 
polêmicos que está em 
tramitação no Congres-
so Nacional diz respeito 
a famigerada REFORMA 

DA PREVIDÊNCIA, que 
gerará impacto em toda a 
sociedade.

Por que a reforma é ne-
cessária?

Segundo o site do INSS, 
a  Previdência registra 
rombo crescente: gastos 
saltaram de 0,3% do PIB, 
em 1997, para projetados 
2,7%, em 2017. Em 2016, 
o déficit do INSS che-
gou aos R$ 149,2 bilhões 
(2,3% do PIB) e em 2017, 
está estimado em R$ 
181,2 bilhões. Os brasi-
leiros estão vivendo mais, 
a população tende a ter 
mais idosos, e os jovens, 
que sustentam o regime, 
diminuirão.

Quer parecer que o go-
verno busca mesmo é in-

culcar na sociedade que 
se não houver uma refor-
ma na previdência urgen-
temente – nossa geração 
não terá mais como usu-
fruir de uma aposenta-
doria e nem teriam como 
gozar dos benefícios so-
ciais.

Pois bem, a meu ver, esse 
discurso é uma falácia, 
pois bem sabemos que, da 
forma que o projeto está 
tramitando e caso seja 
acolhido, nós mesmos, a 
nossa própria geração, já 
teremos comprometidos 
nossos direitos sociais 
e previdenciários, basta 
atentar para as mudanças 
absurdas que compõe o 
projeto. 

Segue abaixo alguns itens 
importantes, não exausti-

vos, pois a matéria é vas-
ta.

Quais são as principais 
mudanças?

A proposta do governo 
fixa idade mínima de 65 
anos, tanto para homens, 
quanto para mulheres, 
para requerer a aposen-
tadoria e eleva o tempo 
mínimo de contribuição 
de 15 para 25 anos.

Quem será afetado?
Todos os trabalhadores 
atuais. 

Regra de transição
Homens a partir de 50 
anos e mulheres com 45 
anos ou mais serão en-
quadrados nas regras de 
transição, que  também 
incluem tempo adicional 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA  – O QUE ESPERAR?

Com Dra. Andréia M. Dourado | Dep. Juridico SindServ
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para requerer o benefí-
cio, ou seja, quem con-
tar com 50 anos ou mais 
( homens) e 45 anos ou 
mais ( mulheres), poderá 
se aposentar pelas regras 
atuais, pagando “pedá-
gio” de 50% sobre o tem-
po que faltava para a apo-
sentadoria.

Quem não será afetado?

Aposentados e os traba-
lhadores que implemen-
tarem os requisitos para 
pedir o benefício até a 
aprovação da reforma  
não serão afetados.
Fórmula de Cálculo

O governo pretende me-
xer no cálculo e pressio-
nar o trabalhador a con-
tribuir mais tempo para 

melhorar o valor a rece-
ber. Pelo projeto, o bene-
fício será calculado com 
base em 51% de 80% das 
maiores contribuições, 
mais um ponto percen-
tual a cada ano pago, isso 
quer dizer que, para se 
aposentar com 100% do 
benefício – aposentado-
ria integral, será preciso 
contribuir 49 anos.
Aquela aposentadoria 
que previa o uso da fór-
mula 85/95 que tinha 
previsão até 2016, com a 
reforma vai acabar.

Quando as mudanças 
entram em vigor?

Depende da aprovação 
no Congresso.
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>>Mestre-Cuca

Há várias maneiras de fazer 
Você pode sapatear, se desgastar

Provar ser forte, ser guerreiro e conseguir
Mas, pode caminhar suavemente

Sorrir, ser gentil e pedir delicadamente

No modo irado, você fica difamado
Conhecido sim, como inteligente

Mas, evitado e ignorado, por ser agressivo
A má fama, espalha, inflama!

No modo passivo, você é admirado
Conhecido por ser boa gente, inteligente

Procurado e querido, por ser compreensivo
A boa fama, é branda, não se espalha, 

mas sim, acolhe!

Há várias maneiras de conseguir
Louros, há aos montes para todos

Qualquer um pode lutar e adquirir os seus
Porém, o importante é ganha-los de presente

Como você deseja conseguir os seus?
Como desejas ser admirado?

COMO DESEJAS SER ADMIRADO?

Elaine Agustini dos Santos Fuchs é profes-
sora da Rede de Ensino de Barueri desde 

2000. Nascida em Osasco, filha de imigran-
tes, adotou nosso município como cidade do 
coração. Através de Projetos Educacionais e 
poesias, já fez tantos amigos e conhecidos 
que cumprimenta todo mundo na cidade.

Quando você a encontrar pela cidade, cer-
tamente, ela estará de cabeça baixa anotan-
do alguma coisa, num papel, no celular ou 
na mão mesmo; a professora e poeta Elaine 
não para de escrever, são ideias para novos 
escritos, como essa poesia, projetos ou um 
acróstico  como a que fez para a amiga 
Viviane Prazeres, funcionária do Sindserv.

14

by Elaine Agustini 

BREVE BIOGRAFIA

 www.facebook.com/elaineagustinipoeta

>> Canto Poético
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>>Mestre-Cuca

Ovo de Pascoa de Colher 

1kg de Chocolate
1 Lata de Leite Condensado
1 Lata de Creme de Leite
4 Colheres (sopa) de 
Chocolate em Pó
1 Colher (sopa) de Manteiga
Granulado (opcional)
Ovomaltine (opcional)

Ovo de Páscoa de Colher
Tempo de preparo: 35 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos
Tempo total: 1 hora

1- Pique o chocolate e divida em 
3 partes.
2- Derreta 2 das 3 partes levan-
do ao microondas de 30 em 30 
segundos., sempre mexendo nos 
intervalos.
3- Depois de derretido, junte a 
terceira parte e mexa até que tudo 
derreta e fique uma mistura ho-
mogênea.
4 - Faça uma camada fina na for-
ma e leve à geladeira. Faça mais 
vezes até a casca ficar mais grossa.
5- Após a última camada, limpe 
a borda e cubra com papel-man-
teiga.
6- Volte para a geladeira, com a 
forma de cabeça para baixo, e es-
pere endurecer até que a casqui-
nha caia por si só.
7- Depois, faça o brigadeiro nor-
malmente e, após esfriar, encha as 

Ingredientes Modo de Preparo

metades do ovo.
Você pode cobrir com granulado 
ou ovomaltine, como sugerido, 
ou com qualquer outra coisa que 
combine e que te agrade.

Bom
apetite!
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>>Parceiros
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>>Parceiros
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Pousadas – Águas de Igaratá
Junto à represa com 19 suítes, 
piscina, sauna, quadra esportiva, 
salão de jogos, playground, res-
taurante, bar, tirolesa, circuito 
de arvorismo e parede de esca-
lada. 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@sollardosgeranios.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 Li-
toral e Campo (Informações no 
Sindserv).

Aulas de Reforço Escola/ 
Língua Portuguesa.
Professor: Luis Santos | Gradu-
ado em Letras Aulas reforço de 
Língua Portuguesa com ênfase 
em gramática e redação. De-
senvolvimento da comunicação 
oral/escrita.-Contatos:e-mail: 
luis.c.s2016@bol.com.br - What-
ssapp: 9 8470-4890

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

Academia Corpo Perfeito Gi-
nástica & Dança
Descontos de 20% para pacotes 
fitness e 10% para pacotes pilates 
exclusivos para sócios SindServ. 
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 espe-
ciais 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 só-
cias 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.

Casinha Rural
Lugar tranquilo, perto de São 
Roque para fins de semana e 
férias. Site: www.casinharural.
com.br - Falar com Patrícia pe-
los 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. Orien-
tação 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. Aten-
dimento adultos e infantil. Tera-
pias de casal Regressão de me-
mória. 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 Barueri. Condições 
especiais para sócios. Atendi-
mento 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 Empre-
sarial - Barueri. Tel. 9.8386-0740

Consultório de Psicologia
Dra. Leila Suzi Pacheco das 
Neves - CRP 06/78283 Endere-
ço: Praça Alpha do Centauro, 
54 Cj-201 - Centro de Apoio 2 
- Alphaville  Santana de Parnai-
ba - 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 marca-
da das 8h às 18h. Av. Míriam, 
311, sala 31, Centro Carapicuí-
ba. 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 - Clí-
nica. Clínica Roti - Al. Mamore 
911 cj 1004 - Tel. 4688-1406

Médica Clínica Geral
Dra. Elza Maria Bento  
CRM: 51591 Clínica e Progra-
ma de Cessação de Tabagismo. 
Calçada dos Narcisos, 13  
Centro Comercial Alphaville. 
Tel. (11) 94920-7463 Email: dr.el-
zabento@gmail.com Cond. espe-
ciais para sócios e dependentes.

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

Soul Space Pilates Studio
Dra. Sueli Lima | Crefito: 
174862-F  | Condições Especiais 
para Sócios e Dependentes Sind-
Serv.  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 Grag-
nano, 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. Descon-
to mediante a apresentação da 
carteirinha de sócio. - Tel. 4198-
8753 / 4163-5824.

Drogaria 24 de Julho
Desconto de 5% a 10% nos me-
dicamento/não possui desconto 
em perfumaria/ entrega grátis. 
Desconto concedido em qual-
quer unidade mediante apresen-
tação 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.

COLÔNIAS/POUSADAS

EDUCAÇÃO

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS
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WIZARD BARUERI: 
Rua  Campos Salles, 629
Centro – Barueri – SP - 
4198-3154
WIZARD BARUERI/ JARDIM 
PAULISTA. Av. Batatais 735 
Jardim Paulista – Barueri- SP  
4194-6922
WIZARD TAMBORÉ 
Avenida Tamboré 885, - Tamboré – Barueri 
SP - 2078-3180
CARAPICUÍBA/ CENTRO:
 Av. Miriam 102 – Centro – Carapicuíba - SP 
4164-4658
WIZARD CARAPICUIBA/ VILA DIRCE: 
Estrada do Copiúva 2329 – Vila da Oportunidade 
Carapicuíba -  SP - 4146-9535
WIZARD CARAPICUÍBA/ARISTON: 
Av. Comendador Dante Carraro 819 – Cidade Ariston 
Carapicuíba – SP - 4202-7667

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 oferece-
mos desconto em medicamen-
tos. R. São Fernando, 59 -Jd. 
Julio, Barueri. Tel. 4194-4128 / 
4194-1996

D&F Farma
Desconto em folha de pagamen-
to. 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 Ja-
pão). Descontos especiais para 
associados Sindserv. Tel. 4326-
7237.

Farma 100
Av. Autonomistas, 4.853 - Cen-
tro de Osasco. Tel. 3651-4153. 
Descontos especiais para asso-
ciados Sindserv.

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 Guer-
ra, 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 Di-
gitais. Tel. 4198-5330 - R. Cam-
pos 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. Henrique-

ta Mendes Guerra, 168 e 208, 
Centro, Barueri. Tel. 4198-1955 
4198-7508.

Ótica Super Vision
Oferecemos óculos, lentes de 
contato e presentes em ge-
ral para sócios e dependentes. 
Atendimento especializado e 
condições especiais. Via Expres-
sa 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 - En-
genho 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 Esta-
ção 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. Flóri-
da, 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:fragranciaimporta-
das@gmail.com

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

Lavanderia Del Castillo
Descontos de até 30% para sócios 
e dependentes. Fardamentos, Bo-
tinas, Aventais, Uniformes, Rou-
pas Brancas e Roupas em geral. 
Limpeza de Estofados, Edredons, 
etc. R. Romão Silveira, 362 - Jd. 
Silveira Barueri, ao lado do Saco-
lão Municipal. Tel. 4162-3409.

Spectro - som, iluminação e 
DJs na sua festa -Tel. 4257-2133/ 
98660-9522

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

Fa Cestas Comemorativas 
e Telemensagens
R. Carajas, 262, Vl. São Silvestre, 
Barueri. 10% desconto em pedi-
dos acima de R$ 100,00 - abai-
xo, 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.br

M&C prevenção e cuidados com 
os pés - Rua caldas novas, 50 - 
Sala 42 - 4º andar, Edifício Beta 
Trade. Tel. 94526-5550. Descon-
tos especiais para sócios e depen-
dentes.

LABORATÓRIOS

ÓTICAS

MAIS PARCEIROS

(11) 4163-4050
           

www.sindservbarueri.com.br
   

Facebook.com/sindservbarueri

SEJA NOSSO PARCEIRO
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