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>>Editorial

Olá senhoras e se-
nhores servidores 
municipais

A Revista do Servi-
dor, mais uma vez 
traz aos sócios e ser-
vidores em geral, to-
das as manobras que 
estão fazendo para 
depredarem os di-
reitos trabalhistas de 
todos nós.
 
Desta vez no Desta-
que, falamos sobre a 
TERCEIRIZAÇÃO e 
suas complicações. 

Quais as consequências para os trabalhadores ter-
ceirizados e o relacionamento com nós servidores 
municipais.

Trouxemos  no Prata da Casa uma diretora escolar 
muito querida na comunidade do Parque Imperial. 
Na verdade esta matéria já deveria ter sido publicada 
antes de tão solicitada que ela é.

Temos também um Guarda de Patrimônio que ao 
“anotar os seus sonhos”, conseguiu escrever seu 
primeiro livro de autoconhecimento. Uma matéria 
muito interessante que vai fazer você querer ler o seu 
livro também, com certeza.

Aproveite e acompanhe como foi nossa manifesta-
ção na Avenida Paulista no dia 15 de Março, contra 
as Reformas do Temer. E nossa luta não para ai. Vem 
mais ação pela frente.

E para completar temos mais um depoimento dos 
Servidores Nelci Real e Maria Rosana, felizes futuros 
proprietários de um apartamento do Projeto Habita-
cional LarSindLar.

A Revista do Servidor foi feita para você.
Termino afirmando que nossa sede continua aberta 
para os sócios e para os servidores em geral. 

O sindicato nunca esteve tão movimentado.

Filie-se ao SindServ. Juntos somos mais fortes.

Boa leitura.

>>Índice

04
Servidor em Foco

06
Fique por Dentro

08
Destaque 

12
Prata da Casa 

14
Canto Poético 

15
Mestre Cuca

17
Parceiros

Neto Raimundo 
Presidente SindServ

Presidente
José Raimundo Neto

Fale com o SindServ 
 11 4163-4050

revista do servidor ed89 v1.indd   3 24/04/2017   12:39:18



4

>>Servidor em foco

Em 1997 com 19 anos 
de idade, um jovem 

estava triste com a mor-
te de seu ídolo do rock´n 
roll brasileiro (Renato 
Russo), que havia dei-
xado sua vida completa-
mente sem sentido.
Durante uma semana 
teve sonhos com um ado-
lescente que tinha duvi-
das sobre sexualidade, 
sobre como ter um pai 
presente, dificuldade de 
se relacionar com seus 
semelhantes e pensando 
sobre isso percebeu que 
estava descrevendo a si 
mesmo.
Resolveu então anotar o 
que sonhara, criando si-
tuações que de certa for-
ma gostaria de abordar 
em um futuro próximo, 
pensando assim que po-
deria inspirar outros a fa-
zerem o mesmo.
Anos se passaram o jovem 
se tornou um adulto, Ed-
son Roque Fermino tem 
40 anos de idade, é casa-
do com Bianca Fernandes 
da Silva com quem tem 
três filhos, Felipe, Gus-
tavo e Leonardo. Reside 
no bairro do Jd. Paulista 
em Barueri e é servidor 
público municipal desde 
2009, ocupando o cargo 
de Guarda Patrimonial e 
atualmente seu posto de 
trabalho é a EMEF. Prof. 
Eizaburo Nomura. 
No final do ano de 2015 
vasculhando entre suas 

coisas pessoais durante a 
organização da garagem 
de sua casa, se deparou 
com os escritos originais 
de sua obra literária e as-
sim resolveu acrescentar 
conteúdo a eles.
Entregou cópias de seu 
livro aos amigos e fami-
liares, que ao avaliá-lo 
positivamente lhe incen-
tivaram a publicá-lo na 
expectativa de que sua 
obra pudesse alcançar 
uma quantidade maior 
de pessoas.
Seguindo os conselhos 
dessas pessoas registrou 
sua obra na biblioteca na-
cional, mas ficou receoso 
sobre como seria a aceita-
ção de seu trabalho pelas 
editoras, pois nunca ha-
via pensado na possibili-
dade de ser um escritor.
Diante das dificuldades 
encontrou inspiração 
para prosseguir com seu 
sonho pessoal, se espe-

Ao “anotar seus sonhos” 
Guarda de Patrimônio escreve seu primeiro livro 
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lhando em sua compa-
nheira de trabalho Sonia 
Bruschi, uma mulher vi-
toriosa que não fica pen-
sando nas adversidades 
e obstáculos que encon-
tra em seu cotidiano. Ela 
encara a função de dona 
de casa, mãe e principal-
mente demonstra afinco 
e muito respeito ao pró-
ximo ao empenhar sua 
função como secretária 
na unidade escolar onde 
trabalham.
Diante disso ele enviou 
cópias de sua obra a vá-
rias editoras, e em de se-
tembro de 2016 recebeu 
um e-mail do responsá-
vel pela Editora Livrono-
vo que trabalha com auto 
publicação dizendo que 
após avaliarem o conteú-
do a eles enviado estavam 
interessados na publica-
ção de sua obra.
E enfim neste mês de 
Abril de 2017 seu sonho 

se tornou realidade, atra-
vés do lançamento de sua 
obra que foi intitulada 
AUTO C ONFIANÇA, 
sendo que a mesma pode 
ser adquirida através do 
link encontrado no site 
www.facebook.com/es-
critorindependente onde 
encontrarão também as 
novidades de seu atual 
trabalho e em breve ira 
anunciar a data e local do 
lançamento físico de sua 
obra literária. 
O autor salienta que in-
dependente do alcance 
que sua obra possa ter 
no mercado, somente a 
sensação de realização 
pessoal já o deixa feliz, e 
que através de sua histó-
ria de vida também pos-
sa incentivar a alguém a 
seguir seus próprios so-
nhos.
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Gustavo Fernandes | Edson Roque | Felipe Fernandes 
 Bianca Fernandes |  Leonardo Fernandes   

Edson Roque e Familia 

Irmã Nice Firmino | Edson Roque
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>> Fique por Dentro                              

6

SINDSERV E SERVIDORES NA RUA E NA 
 LUTA CONTRA A PERDA DE DIREITOS
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Ínicio da concentração no centro da cidade.

Servidores na Manifestação 

Dirigentes sindicais na Av. PaulistaSindServ Barueri com os companheiros da FESPMESP

No último dia 15 de março, o SindServ juntamente com os servidores organizados iniciaram uma manifestação 
no Terminal Rodoferroviário do Centro da cidade, contra a Reforma da Previdência sugerida pelo governo 
Temer. Logo depois seguimos em comboio para a Avenida Paulista a fim de se encontrar com mais de 200 mil 
trabalhadores contrários as tais reformas. 
veja algumas imagens:
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Neto fala a imprensa 

Manifestação na Av. Paulista 
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>> Destaque 
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Nas últimas edições da 
Revista do Servidor 

temos trazido aos sócios 
do sindicato, toda a agen-
da devastadora do Michel 
Temer e de seu grupo de 
políticos, empresários e 
Juízes poderosos. Tudo 
isso com a finalidade de 
destruir os direitos tra-
balhistas duramente con-
quistados pelos trabalha-
dores.
Vamos começar com 
uma pergunta: 
O que é mais importan-
te para uma sociedade: 
a força do trabalho ou o 
poder do dinheiro?
Sem pensar muito você 
vai responder que é a 
força do trabalho. Até 
porque você, leitor, é um 
trabalhador.
O fator que transformou 
o mundo durante toda a 
história da humanidade, 
foi sim o trabalho.
Pois é na força das mãos 
dos homens e das mu-
lheres que construímos, 
plantamos, criamos, in-
ventamos, reinventamos 
e evoluímos até hoje.
Mas você pode falar que 
sem o dinheiro que inves-
te e recompensa o traba-
lho nada disto existiria.
Será? Se deixarmos um 
caminhão de dinheiro 
com milhões de dólares 
em um banco ou qual-
quer lugar que seja, por 
qualquer determinado 
período de tempo, este 
dinheiro vai apodrecer 

e não teria utilidade ne-
nhuma. Justamente por-
que o que transforma é a 
força do trabalho. 
É a ação do trabalhador. 
Aquele que usa de sua 
energia mental e/ou física 
que faz as coisas muda-
rem para a evolução do 
ser humano.
O dinheiro é importan-
te? Claro que sim, prin-
cipalmente num mundo 
capitalista onde o “TER” 
se prevalece com o “SER”.
O mundo atual é medi-
do por aquilo que você 
pode ter, comprar. Quan-
to mais rico a pessoa for, 
mas poderosa ela é e mais 
“respeitada” ela fica.
Mas, e quem produz? E 
aquele que está na linha 
de produção construindo 
o que você deseja com-
prar?
O operário que produz 
seu carro, uma motoci-
cleta, um celular, seu re-
médio ou qualquer outra 
coisa do seu consumo. 
Este operário é remune-
rado de maneira tal que 
possa consumir o que 
produz?
E o professor? Professo-
res de todas as esferas  do 
nosso cotidiano. E o pro-
fessor, seu salário  é valo-
rizado na mesma medida 
de sua importância na 
formação de uma socie-
dade?
Quantos parafusos o me-
talúrgico tem que pro-
duzir para que esta pro-

dução seja o valor de seu 
salário? E quanto ao res-
tante da sua produção? 
O lucro é dividido pelo 
patrão?
Sem comentar sobre o 
trabalhador rural, o cien-
tista pesquisador, o tra-
balho da mulher, etc.
Poderíamos levar estes 
conceitos mais a fundo. 
Mas já deu para perce-
ber que quem tem a força 
transformadora e cria-
dora de um povo é sim a 
força do trabalho.
Então por que o trabalho 
é tão desvalorizado? Por 
que o trabalhador não 
tem o reconhecimento 
merecido?
Mas, o mais importante, e 
a pergunta que não quer 
se calar é a seguinte?
Por que o atual governo 

está destruindo os direi-
tos trabalhistas conquis-
tados com tanto esforço, 
em tão curto espaço de 
tempo?
Por que estão fazendo 
isto conosco?
Nunca fomos tão agre-
didos desta forma. Não 
podemos aceitar isso ca-
lados!!  
Os servidores munici-
pais de Barueri são re-
gidos por um Estatuto 
Próprio, não temos mais 
os mesmos direitos dos 
trabalhadores “celetis-
tas”, aqueles que têm seus 
direitos garantidos pela 
Consolidação das Leis 
do Trabalho: CLT. E estes 
por sua vez também não 
possuem alguns direitos e 
vantagens que nós estatu-
tários, temos.

TERCEIRIZAÇÃO : O BRASIL NUNCA MAIS SERÁ O MESMO

 O PL 4302, de 1998, foi aprovado com 231 votos favoráveis, 188 contrários e oito abstenções
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 A CLT surgiu pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1 
de maio de 1943, san-
cionada pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas, 
unificando toda legisla-
ção trabalhista existente 
no Brasil, ela regulamen-
ta as relações trabalhistas, 
tanto do trabalho urbano 
quanto do rural. 
Desde sua publicação a 
Lei, já sofreu várias alte-
rações, visando adaptar o 
texto às nuances da mo-
dernidade. Apesar dis-
so, ela continua sendo o 
principal instrumento 
para regulamentar as re-
lações de trabalho e pro-
teger os trabalhadores.
No caso particular dos 
servidores, o nosso Esta-
tuto do Servidor Lei 277 
de 2011, é que define os 
nossos direitos e nossas 
relações trabalhistas com 
a prefeitura. O nosso Pla-
no de Carreira Lei 367 de 
dezembro 2016, veio para 
complementar o Estatuto. 
Então, não obstante a 
CLT, nosso Estatuto é a 
Lei que o sindicato bem 
como a categoria dos ser-
vidores municipais, se 
baseiam em seus direitos 
e funções.
Este ano, a CLT faz 74 
anos. Neste tempo os di-
reitos trabalhistas nunca 
foram tão ameaçados e a 
TERCEIRIZAÇÃO DE 
TODOS OS SETORES   
PRODUTIVOS E IN-
CLUSIVE NO SERVIÇO 
PÚBLICO, veio para tre-
mer as bases literalmente.
Assim como nossa apo-
sentadoria, nossos direi-
tos estão sendo ultrajados 
sem ao menos ouvirem 
os trabalhadores.
RESSUCITOU A LEI DE 
1998.
O Michel Temer sancio-
nou a Lei da Terceirização 

há alguns dias atrás, 30 de 
abril, com três vetos. Fo-
ram vetados o parágrafo 
terceiro, do Artigo 10 - 
que previa a possibilidade 
de prorrogação do prazo 
de 270 dias dos contratos 
temporários ou de expe-
riência -, os artigos 11 e 
12 – que repetiam itens 
que já estão no Artigo 7 
da Constituição Federal.
Segundo o Palácio do 
Planalto, o parágrafo ter-
ceiro do Artigo 10 da lei 
aprovada pelo Congresso 
abria a possibilidade de 
prorrogações indefinidas 
do contrato temporário 
de trabalho, desde que 
isso fosse aprovado em 
acordo ou convenção co-
letiva, o que poderia pre-
judicar os trabalhadores.
Outros dois parágrafos 
foram vetados pelo pre-
sidente porque repetiam 
direitos já previstos na 
Constituição Federal, se-
gundo o Palácio do Pla-
nalto. Um deles obrigaria 
o registro, na carteira de 
trabalho, da condição de 
temporário. Já o outro 

parágrafo assegurava aos 
trabalhadores direitos, 
como salário e jornada 
de trabalho, equivalentes 
aos funcionários que tra-
balham na mesma função 
na empresa.
O anúncio da sanção 
aconteceu no mesmo dia 
em que movimentos so-
ciais ligados à esquerda 
realizaram vários protes-
tos, em 23 Estados e no 
Distrito Federal, contra 
as reformas da Previdên-
cia e trabalhista propos-
tas pelo Governo Temer 
e também contra a lei da 
terceirização aprovada 
pela Câmara. Coincidiu 
também com a divul-
gação de uma pesquisa 
Ibope que revelou que 
apenas 10% da população 
aprova o atual Governo.
A polêmica sobre a lei 
da terceirização chegou 
a causar um racha den-
tro do PMDB. Na terça-
feira, o líder do partido, 
Renan Calheiros, assinou 
junto a nove senadores 
do PMDB, um manifesto 
pedindo que Temer não 

sancionasse o texto que 
foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados. Segundo 
os senadores, a lei preca-
riza as relações de traba-
lho, derruba a arrecada-
ção, revoga conquistas da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e piora a 
perspectiva da aprovação 
da Previdência.

SETOR PÚBLICO
A terceirização no setor 
público, infelizmente será 
bem ampla também. 
Com a quebradeira dos 
Estados e Municípios e o 
comprometimento destes 
com as respectivas  folhas 
de pagamento, a terceiri-
zação será inevitável.
Veja bem, é com a tercei-
rização que, segundo os 
defensores, os adminis-
tradores poderão atender 
o aumento da demanda 
dos serviços públicos sem 
envolver funcionários 
públicos concursados, ou 
até mesmo comissiona-
dos.
Por exemplo, enfermei-
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ros de empresas tercei-
rizadas para atender nos 
Postos de Saúde, Prontos 
Socorros e Hospitais sem 
ter que realizar concursos 
para a contratação deste 
pessoal. 
O pagamento pelos servi-
ços prestados destas em-
presas viria sim do orça-
mento, mas não da folha 
de pagamento, porque 
devido a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal isto não 
pode ser feito.
É justamente este limi-
te de custos na folha de 
pagamento de TODOS 
os estados e municípios 
que impossibilita os sin-
dicatos de servidores 
avançarem nas questões 
salariais.
Que fique bem claro uma 
coisa: nós servidores mu-
nicipais não somos os 
culpados pelo inchaço e 
quebradeira dos Estados 
e Municípios. Isto deu-
se devido a má adminis-
tração e incompetência 
histórica dos gestores  e 
legisladores públicos.
A bem da verdade, tam-
bém, não são todas as 
prefeituras e estados que 
se encontram nesta situ-
ação. Inclusive em alguns 

(poucos), municípios os 
sindicatos conseguiram 
avançar nas questões sa-
lariais neste ano.
Podemos ver nos notici-
ários servidores públicos 
de várias localidades no 
Brasil com seus salários, 
13º, férias, etc, atrasados. 
Sem falar das condições 
de trabalho precárias e 
sucateadas.
SERVIDORES VERSUS 
TERCEIRIZADOS
Aqui no SindServ muitos 
sócios têm nos procura-
do a fim de saber como 
será dado a terceirização 
aqui na cidade.
Como será o funciona-
mento das repartições 
com servidores e tercei-
rizados trabalhando jun-
tos?
Na verdade este relacio-
namento não é tão novo 
assim. Muitas reparti-
ções, escolas, prontos 
socorros , entre outras, 
já possuem terceirizados 
trabalhando junto com 
servidores. Até agora esta 
dinâmica não apresentou 
novidades. 
Mas, como o assunto está 
fervendo e com a maior 
abrangência das terceiri-
zadas, muitos servidores 

estão se sentindo amea-
çados ou prevendo per-
das de direitos.
SERVIDORES MUNI-
CIPAIS NÃO TERÃO 
NENHUMA PERDA 
OU PREJUÍZO COM A 
TERCEIRIZAÇÃO.
O que poderá mudar, 
eventualmente, é uma 
transferência de setor 
sem nenhum prejuízo de 
cargo ou função.
Companheiros servido-
res, os trabalhadores das 
empresas terceirizadas 
não são culpados pela 
situação. Muito pelo con-
trário, eles são, isto sim, 
os maiores prejudicados 
por trabalharem em uma 
empresa que não vai lhe 
garantir as vantagens da 
CLT. Nem estabilidade, 
nem vantagem alguma.
Pedimos aos compa-
nheiros servidores que 
procurem tratar os ter-

ceirizados com respeito e 
imparcialidade.
O SindServ, através dos 
seus veículos de comu-
nicação e nas reuniões 
cotidianas, vai continuar 
abordando este e outros 
assuntos referentes as re-
formas nefastas do Mi-
chel Temer.
Na internet este assunto é 
muito explorado e de fá-
cil acesso para quem pre-
tende se informar melhor 
e acompanhar o caminho 
que estamos tomando. 
Infelizmente, o Brasil 
não será o mesmo depois 
destas reformas. O atraso 
histórico que estamos so-
frendo será desastroso e 
vai doer muito nas costas 
do trabalhador.

 Prepara o lombo!

ATIVIDADE-FIM

A principal mudança se 
refere à permissão das 
empresas para terceirizar 
quaisquer atividades, não 
apenas atividades acessó-
rias da empresa. Isso sig-
nifica que uma escola que 
antes poderia contratar 
só serviços terceirizados 
de limpeza, alimentação 
e contabilidade agora po-
derá também contratar 
professores terceirizados.
 Antes, decisões judiciais 
vedavam a terceirização 
da atividade-fim e permi-
tiam apenas para ativida-

de-meio, ou seja, aquelas 
funções que não estão 
diretamente ligadas ao 
objetivo principal da em-
presa.
Condições de trabalho
É facultativo à empresa 
contratante oferecer ao 
terceirizado o mesmo 
atendimento médico e 
ambulatorial dado aos 
seus empregados, in-
cluindo acesso ao refeitó-
rio. A empresa é obrigada 
a garantir segurança, hi-
giene e salubridade a to-
dos os terceirizados.
Responsabilidade das 
empresas na terceirização 

de serviços
O texto aprovado prevê 
que o trabalhador tercei-
rizado só pode cobrar o 
pagamento de direitos 
trabalhistas da empresa 
tomadora de serviço após 
se esgotarem os bens da 
empresa que terceiriza.

“Quarteirização”
A empresa de terceiriza-
ção terá autorização para 
subcontratar outras em-
presas para realizar ser-
viços de contratação, re-
muneração e direção do 
trabalho, que é chamado 
de “quarteirização”.

Trabalho Temporário
Como o presidente vetou 
a possibilidade de uma 
nova regra, que previa a 
possibilidade de prorro-
gação do prazo de 270 
dias dos contratos tem-
porários mediante acor-
dou ou convenção cole-
tiva. O tempo máximo 
de trabalho temporário 
permitido será de no má-
ximo nove meses - seis 
meses prorrogáveis por 
mais três.

Fonte el país.    

10
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‘’Completei quatro meses que assinamos o contrato com a  Caixa econômica Federal , uma data muito espe-
cial  para nós,  estamos extremamente felizes por  ter conseguido  assinar a compra de um imóvel de excelente 
padrão e qualidade.  Quando saiu a propaganda na revista do Sindicato dos Servidores, ficamos com um certo 
receio, mas ao visitarmos o stand de vendas fomos muito bem informados e orientados,  além do esforço e 
profissionalismo dos corretores em colocar condições que se adequavam a nossa realidade financeira. 

Estamos ansiosos para ver o empreendimento concluído 
e conscientes de que fizemos uma ótima escolha em  
negociar com a Quartzo.

Agradecemos pelo atendimento , atenção e desejamos 
prosperidade a todos.’’

Nelci Real  Dias  e Maria Rosana  Alves Feitosa 
Bloco 4  - Apto 901

Caros sócios e servidores municipais veja abaixo o depoimento de um 
comprador do Projeto Habitácional  LarSindLar.
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>>Prata da casa  

Professora Fátima Leite e sua dedicação ao 
Ensino em Barueri.

Maria de Fátima Lei-
te, veio da cidade 

de Porangaba, interior 
de São Paulo, aproxima-
damente 200 km de Ba-
rueri. Por ser uma cida-
de muito pequena, com 
poucos habitantes que vi-
vem da agricultura, mui-
tos jovens saem de lá para 
tentar a vida em outras 
regiões, como ela.
Cursou o ensino técnico 
de magistério, em Avaré, 
pois seu objetivo era dar 
aulas para crianças, foi 
aprovada no vestibular 
e cursou Letras, depois 
exerceu a função de pro-
fessora de língua portu-
guesa e inglesa. Em se-
guida, cursou pedagogia 
com pós graduação em 
Administração e Super-
visão Escolar e demais 
cursos de especialização 
voltados às áreas educa-
cionais.
Fátima teve uma vida 
profissional muito difí-
cil. Veio para São Paulo 
com 18 anos de idade e 
participou da atribuição 
de aulas em Carapicuí-
ba. Porém, foi uma das 
últimas inscritas, devido 
à pouca idade e a falta 
de pontuação na carreira 
do magistério até aquele 

momento.
Por isso, consegui, ape-
nas, uma vaga para dar 
aulas as crianças dos 1º.2º 
e 3º anos da região, aque-
las que residiam no Bair-
ro da Estrada dos Altos 
em Barueri. Em 1979, não 
havia meio de transporte 
coletivo para chegar a es-
cola, a não ser de carona 
com uma perua Kombi, 
junto aos funcionários da 
Cantareira.
A escola ficava um lo-
cal isolado, não tinha 
merendeiras, por isso a 
professora Fátima, além 
de alfabetizar, fazia a co-
mida (merenda) para as 
crianças.
No primeiro concurso, 
ela foi aprovada para o 
cargo de professora da 
educação fundamental, 
um antigo primário, e de-
pois fez um segundo con-
curso para diretora de es-
cola da Rede Estadual de 
Educação, onde também 
foi aprovada. 
Na ocasião, o então pre-
feito de Barueri Sr. Celso 
Furlan tomou conheci-
mento do trabalho que 
ela desenvolvia na co-
munidade local, e a con-
vidou para dirigir uma 
escola da Rede de Ensino 

de Barueri.
Fátima consegui desen-
volver um trabalho efi-
ciente, sendo elogiada 
pelas comunidades por 
onde passou. Ela se recor-
da do início da formação 
do Parque Imperial, que 
na década de 1980 era 
muito precário; não havia 
infra estrutura: asfalto, 
água canalizada, energia 
elétrica etc. 
O Parque Imperial era 
uma região isolada, com 
muito mato nativo; a 
água brotava nos pés das 
serras. Havia muitas tri-
lhas. O morador, para ir a 
prefeitura, tinha que an-
dar a pé até Osasco, pegar 
uma lotação para chegar 

à estação férrea e dali to-
mar o trem para Barueri. 
 A população era mui-
to carente. A primeira 
escola do local chama-
va-se EEPG do Parque 
Imperial, um prédio bem 
pequeno, com apenas 
quatro salas de aulas. Na 
época das chuvas, a água 
penetrava pelas rachadu-
ras do telhado e corria 
para dentro da escola, 
destruindo os trabalhos 
dos alunos, atrapalhando 
o ensino. 
Apesar das dificuldades, a 
professora Fátima conta-
va com o apoio da comu-
nidade local. No início do 
trabalho de alfabetização 
das crianças, a escola não 
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estava equipada, faltava 
de tudo, o único móvel 
era uma mesa grande, 
utilizada também para os 
alunos escreverem e me-
rendar. 
Observando toda aquela 
situação, Fátima solicitou 
providencias na antiga 
delegacia de ensino da 
região, mas ninguém ali 
se prontificou a ajudá-la, 
então, a mesma se diri-
giu a pessoa responsável 
pelo mobiliário das es-
colas estaduais (FDE), na 
capital paulista, a fim de 
conseguir recursos para a 
escola.
A pessoa responsável da-
quele departamento dis-
se que em meio a tantos 
processos ali apresenta-
dos, o da EEPG do Par-
que Imperial estava em 
último lugar. Então Fáti-
ma disse:- “Por favor, me 
ajude, não posso dirigir 
uma escola dessa forma, 
as crianças não tem onde 
escrever”.
O homem comovido, pu-
xou o processo daquela 
pilha e após as devidas 
explicações, solicitou que 
Fátima providenciasse 
um caminhão grande, 
para ir buscar os moveis. 
Se passaram quinze dias 
e a comunidade se sur-
preendeu com a chegada 
do mobiliário. A escola 
foi totalmente equipada. 
Houve uma grande festa 
no local.
Fatima foi a terceira dire-
tora da escola no Parque 
Imperial, as outras duas 
desistiram de imediato, 

não quiseram ficar. Fáti-
ma foi a única que teve 
coragem de enfrentar 
os desafios, junto aque-
la comunidade simples e 
hospitaleira, da qual tem 
profundo carinho, co-
nhece quase todos pelo 
nome.
No mês de janeiro de 
2017, Fatima comple-
tou 19 anos à frente da 
EMEF. Levy Gonçalves 
de Oliveira, mas trabalha 
ali no Parque Imperial 
há 28 anos consecutivos, 
com intensa dedicação 
aos alunos, objetivando 
um ensino de qualidade 
para todos. 
A diretora Fátima ficou 
surpreendida, ao ser con-
vidada pela atual gestão 
a fazer parte da equipe 
de supervisão escolar 
do município, e aceitou 
prontamente.
Fátima ao longo de sua 
carreira no magistério, 
recebeu um dos prêmios 
mais almejados pelos di-
retores das escolas do Es-
tado de São Paulo: o prê-
mio de Honra ao Mérito 
em Gestão Escolar.
Esse projeto voluntaria-
do foi promovido pela 
vice-presidente do Ban-
co Itaú. Sra. Milu Villela, 
que resolveu naquele pe-
ríodo premiar as escolas 
que trabalhavam com o 
voluntariado na comuni-
dade, promovendo qua-
lidade, interatividade e a 
aproximação da popula-
ção ao universo do ensi-
no público. 
Naquele período, havia 

na escola diversos traba-
lhos coletivos: judô, fute-
bol, artesanato, capoeira, 
canto e alfabetização. O 
número de voluntários 
era considerável. 
Os alunos se engajaram 
nas tarefas promovidas 
pela comunidade apoiada 
pela equipe gestora. Os 
professores colaboravam 
desenvolvendo coletiva-
mente esses projetos.
Com isso, a equipe do 
Projeto Faça Parte, pro-
movida pelo Banco Itaú, 
veio visitar a escola para 
conferir e questionar 
como a equipe se inte-
grou daquela maneira, 
pois os resultados eram 
visíveis e admirados pe-
los pais de alunos. 
A diretora Fátima relatou 
toda sua experiência dei-
xando todos admirados 
com o movimento orga-
nizado no interior da es-
cola, pois a educação dos 
alunos quebrou frontei-
ras e agregou resultados 
positivos ao município.
A equipe gestora, pro-
fessores, funcionários e 
a comunidade em geral, 
se surpreenderam quan-
do anunciaram a escola 
escolhida pela relevância 

social e pedagógica da-
quele período. Escolhe-
ram a EMEF Levy Gon-
çalves de Oliveira. 
A premiação aconteceu 
no palácio do governo 
paulista. A comunidade 
ficou envaidecida, pois 
tinha encontrado o ca-
minho para o sucesso do 
ensino público local.
Para a professora Fátima, 
o amor reciproco entre 
aquele que aprende e 
aquele que ensina é o pri-
meiro e mais importante 
degrau para chegar ao 
conhecimento. 
Fatima agradece a todos 
os companheiros de tra-
balho e principalmente 
aos seus pais, que sempre 
a incentivaram a estudar, 
realizar o sonho e a cada 
dia ser uma pessoa me-
lhor, respeitando a todos 
com tolerância, carinho e 
responsabilidade.

Diretora Fátima e Alunos
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>>Mestre-Cuca

Joaquim Xavier, criança inocente...
Queria liberdade das aves, pois elas tinham asas!

Aquela gente não podia prende-las, a fim de com a prisão, lucrar.
“Moleque atrevido; eu tenho a liberdadede trabalhar,

você vai apanhar, não podia solta-las; é meu ganha pão!”
Joaquim Xavier, jovem diferente...

Fazia enfeites, inteligente, dentes quase parecidos com os reais
“Moleque sem juízo, insolente, onde já se viu, 

enfeite para o povo...”
Ele queria que pobre fosse igual a toda gente!

Joaquim Xavier, soldado petulante...
Observava que os mineradores perdiam muito,

 no sofrido trabalho
Povo sofrido, grupo ambulante sedento, ora, 

água que podia ser trazida
Via tesouros do Brasil pra lá dos quintos deste rio, 

rompante de ira
Ele queria que o Brasil fosse da gente!

Joaquim Xavier, adulto ainda inocente...
Ainda soldado, se uniu àqueles de patente

Órfão de pai e mãe e de poder; vivia com gente importante
Lutou, virou mártir dos ideais de liberdade!

Quando as forças imperiais vieram,
O inconfidente, que para eles, era um traidor,

Lutou sozinho e morreu sob muita dor!
Àqueles de patente, a liberdade de suas conquistas!

À alta sociedade, a liberdade de sua importância e classe!
Ao Império, a liberdade da sua realeza!

Para Joaquim, nem a liberdade de viver...
A mim, poeta, ainda não entendi a liberdade desse país! E você?

O QUE SIGNIFICA LIBERDADE? 

14

by Elaine Agustini 

 www.facebook.com/elaineagustinipoeta

>> Canto Poético
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>>Mestre-Cuca

CHOCOLATE QUENTE ESPECIAL 

- 1 Litro de leite desna-
tado 

- 1 Lata de leite 
condensado 

- 4 colheres (sopa) de 
chocolate em pó  

- 2 Colheres (sopa) de 
Amido de milho 

- Canela em pó para 
polverizar

1- Bater todos os ingre-
dientes no liquidificador 
(menos a canela)

2- Levar ao fogo em tem-
peratura média até o lí-
quido ferver engrossar

3- Servir em xícaras, pol-
vilhar com canela

4 - Para um sabor es-
pecial pode se colocar 
chantilly sobre a xícara 
de chocolate

Ingredientes Modo de Preparo

Bom
apetite!
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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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* Registro de Incorporação no Cartório Oficial de Registros de Imóveis de Barueri - SP - Prot. 404078. Preço de R$ 174.000 válido para a unidade 101 do bloco 2. **Preços previstos 
conforme valores do programa Minha Casa Minha Vida. Condicionado à análise de crédito do Agente Financeiro. Consulte condições. ***O valor da entrada e das parcelas pode 
variar conforme análise de renda e crédito do cliente. Consulte condições. ***Textos e imagens meramente ilustrativos e sugestivos, bem como os móveis, equipamentos, acessórios, 
paisagismo e quaisquer outros elementos. Os materiais de acabamento constantes no memorial descritivo anexo ao contrato prevalecem sobre as ilustrações.

AV. ANÍBAL CÔRREA, 629, PARQUE VIANA

11 . 4162 . 3611

www.altavistabarueri.com.br
quartzo incorporadora

INICIATIVA:

De 24 a 30 de abril, servidores públicos 
municipais de Barueri poderão dar 
entrada na documentação e aproveitar as 
condições exclusivas do Residencial Alta 
Vista. 

As análises acontecerão durante a 
semana e no dia 29/4, sábado, em um 
evento no stand da Quatzo, você poderá 
conhecer mais sobre o empreendimento 
e acompanhar o andamento do seu 
processo. Não perca essa chance de ter 
o seu apê novo!

2 E 3 QUARTOSUSE SEU FGTSOBRAS EM
ANDAMENTO

EXCLUSIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARUERI.

UMA SEMANA PARA VOCÊ APROVEITAR 
AS ÚLTIMAS UNIDADES DO RESIDENCIAL ALTA VISTA.
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