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>>Editorial

Olá senhoras e senhores 
servidores:
Bem vindos a edição de 
número 91 da Revista 
dos Servidores.
O SindServ está com os 
dias muito corridos ul-
timamente. Muitas reu-
niões acontecendo e por 
isto trouxemos um Des-
taque mostrando a dinâmica do sindicato.
Nossa última reunião com a categoria das Agentes de 
Desenvolvimento Infantil (ADI’s), por exemplo, mais 
de 20 companheiras estiveram presentes e mostraram 
que a categoria está mais unida do que nunca e estão 
usando nosso espaço para as decisões pertinentes aos 
servidores.
No momento das decisões referentes a greve geral do 
dia 28 de abril passado a sede do sindicato também foi 
muito utilizada pelos servidores e por outros setores 
de trabalhadores.
Os serviços que o sindicato presta em nossa sede tam-
bém estão sendo cada vez mais procurados e o sindi-
cato se esforça sempre mais para atender esta deman-
da adequadamente.
Nesta edição, especialmente, temos uma escola mu-
nicipal que se mobilizou em favor de uma professora 
que passa por uma situação delicada momentânea e 
busca na solidariedade a solução de seus problemas.
Trouxemos, pela primeira vez, um artigo da psicóloga 
do SindServ, explicando como é o trabalho do psicó-
logo e os atendimentos que o sindicato oferece. 
Temos também, o Fique por Dentro, o Canto Poético 
e outros assuntos que fazem parte do cotidiano dos 
servidores.
Ah! Lembrando que temos novos parceiros oferecen-
do novos serviços, con� ra!
Boa leitura!

Neto Raimundo 
Presidente SindServ

>>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 ed91.indd   3 30/06/2017   15:05:01



4

>>Servidor em foco
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Como é o trabalho do Psicólogo?

Muitos desconhecem 
como é o trabalho do 
Psicólogo, acham que é 
“coisa para louco”, “coisas 
para gente fraca” e por 
isso não há porque pro-
curá-lo. Muitas vezes tem 
vergonha de procurar 
esse pro� ssional. 
Outros acreditam que 
Psicólogo é aquele que 
só ouve, como um ami-
go e pensam “porque vou 
pagar um Psicólogo só 
para me ouvir”.  Há ain-
da aqueles que nem pro-
curam saber sobre o as-
sunto, simplesmente por 
acreditarem que não pre-
cisam, que “todo mundo 
tem problema e que tem 
que se virar sozinho”. 
Existem também aqueles 
pais que falam “Meu � lho 

não precisa de um Psicólo-
go, a Terapia dele é a cinta”.
O Psicólogo é um pro� s-
sional  graduado  em Psi-
cologia,  curso com dura-
ção em média 5 anos, em 
que se estuda uma série 

de teorias sobre porque 
as pessoas se comportam 
dessa ou daquela ma-
neira, e como é possível 
ajudá-las a superar suas 
di� culdades e a encon-
trar um modo de se  de-
senvolver.   
São vários os campos da 
Psicologia:  Clínica, So-
cial/Comunitário, Esco-
lar, Esportiva, Hospitalar/
Saúde, Jurídico, Trânsito,  
Organizacional, entre ou-
tros. 
O Psicólogo Clínico ou 
de Consultório  baseia-se 
em algumas Linhas Te-
óricas de estudo:  Com-
portamental, Cognitiva, 
Sistêmica, Junguiana, 
Psicanalítica entre várias 
outras para fundamentar 

seu atendimento.

“Há momentos na vida 
em que precisamos en-
frentar determinadas si-
tuações desconfortáveis 
ou angustiante. Preci-
samos rever relaciona-
mentos, amizades, nos 
reencontrar pro� ssional-
mente administrar algu-
mas perdas, e etc... para 
isso é importante uma 
ajuda técnica de um Psi-
cólogo.

Como é o atendimento 
de um Psicólogo Clíni-
co?

Psicologia Clínica é fre-
qüentemente desenvol-
vida  em um consultó-
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rio, uma vez que tem 
ambiente adequado para 
a prática da psicotera-
pia (ambiente agradável, 
seguro,  acusticamente 
isolado etc). Mas pode 
também ser praticada em 
hospitais e até na residên-
cia do paciente, caso esse  
não tenha condições de 
se locomover até o con-
sultório.
O psicólogo está prepa-
rado não só para te ouvir, 

mas para despertar em 
você seus potenciais, te 
ajudar a observar os pro-
blemas e as situações de 
outra maneira, por outro 
ângulo. Um amigo, talvez 
na ansiedade de te ajudar,  
daria conselhos,   nem 
sempre os mais  asserti-
vos. 
 O psicólogo usa de téc-
nicas  cienti� cas ajudan-
do o paciente  a  superar 
e gerenciar problemas  

de relacionamentos, an-
siedade, estresse, medo, 
depressão, distúrbios 
alimentares, abuso de 
substâncias e etc.... Au-
mentando  sua  auto-es-
tima  e  o ajudando em  
seu autoconhecimento.  
A intervenção do Psicó-
logo é feita de  maneira 
cuidadosa, analisando  
quais os fatores que a 
levaram a  desenvolver 
aquele comportamento 

ou  sintoma, ajudando-o 
a ser autônomo e auto-
-su� ciente, e aprendendo 
a lidar com novas crises. 
Se você quiser saber um 
pouco mais sobre o tra-
balho de um Psicólogo e 
o quanto isso poderá in-
� uenciar de maneira po-
sitiva em sua vida, mar-
que uma consulta, terei 
um enorme prazer em 
recebê-lo.

Dra. Edna Costa Palma
Psicóloga do Sindiserv
Especialista em Psicolo-
gia Hospitalar pelo 
Hospital das Clinicas
FMUSP

Email
contato@ednapalma.
com.br
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EMEF. FIORAVANTE BARLETTA

“Em meados de 2011, foi 
realizada uma Assem-
bleia Geral das Nações 
Unidas que editou uma 
resolução com o objeti-
vo de preparar o cidadão 
para uma conscientiza-
ção por um trânsito me-
lhor”
Nós da gestão da EMEF. 
FIORAVANTE BAR-
LETTA, Diretora Larissa, 
Orientadora Valéria, Co-
ordenadores Karina
(foto) e Paulo, pensando 
em uma conscientização 
do Maio Amarelo, elabo-
ramos um projeto com a 
participação dos alunos, 
professores e comunida-
de lembrando o signi� -
cado da Campanha. O 
projeto, foi desenvolvido 
na escola envolvendo os 
alunos do 1° ao 5° ano, e 

na   culminância os alu-
nos participaram de um 
percurso contendo placas 
de trânsito de regulamen-
tação e advertência, faixa 
de pedestres, semáforos 

e cenários, todos confec-
cionados com caixa de 
papelão. 
Os alunos, pesquisaram 
e desse tema foi realizado 
uma cartinha endereçada 

aos responsáveis. No � nal 
do percurso, o aluno con-
feccionou uma carteira 
de habilitação onde � na-
lizava o trabalho de cons-
cientização.
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>> Destaque 

RE
V

IS
TA

 D
O

 S
ER

V
ID

O
R 

AS COMISSÕES QUE DERAM MAIS DINÂMICA NA 
ORGANIZAÇÃO DAS DEMANDAS DOS SERVIDORES.

SINDSERV REUNE SEMANALMENTE GRUPO DE SERVIDORES

Os últimos meses foram 
de muito trabalho no 
SindServ e contou com 
participação de vários 
setores do serviço públi-
co municipal de Barue-
ri, grupos de servidores 
compareceram em nos-
sas reuniões semanais, 
nossos diretores também 
estiveram em vários se-
tores da Prefeitura e Fieb, 
tratando da defesa do in-
teresse de nossos servido-
res.
Entre os servidores que 
mais compareceram 
em nossa sede, estão os 
Agentes de Trânsito do 
DEMUTRAN, foram vá-
rias reuniões e o resultado 
não podia ser outro, vitó-
ria dos agentes de trânsi-
to que no dia 24 de Maio 

2017, viram aprovado na 
Câmara Municipal de Ba-
rueri, a Lei n. 401/2017, 
que assegurou a categoria 
o tão reivindicado direito 
a ao adicional de risco de 
vida: ” Valeu a pena todo 
esforço em busca de nos-
sos direitos, bem como 
o apoio que tivemos do 
SindServ”, declarou o 
agente de trânsito de Ba-
rueri, José Luiz.
Outra queixa recorren-
te dos agentes de trânsi-
to que foi cobrada pelo 
SindServ, inclusive da 
denuncia no Ministério 
Público do Trabalho foi 
com relação as condições 
de trabalho, em especial 
dos agentes escalados em 
motocicletas, que por fal-
ta de equipamento de se-

gurança, vinha sofrendo 
constantes lesões, mesmo 
em pequenos acidentes, 
após as intervenções do  
SindServ junto a Secre-
taria de Segurança e ao 
Ministério Público do 
Trabalho, hoje os índices 
de acidentes com afasta-
mento de agentes moto-
ciclistas diminuíram con-
sideravelmente.
Este ano já estivemos 

reunidos com a Secretá-
ria de Segurança e Mobi-
lidade Urbana, Dra. Regi-
na Mesquita, onde ela se 
comprometeu a atender 
o SindServ sempre que 
as reinvindicações dos 
agentes e Guardas Muni-
cipais estivem dentro de 
sua alçada de resoluções, 
declarou Neto Raimun-
do, presidente do Sind-
Serv.

imagem de arquivo

imagem de arquivo
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Merendeiras 
Estamos falando de uma 
das mais importantes ati-
vidades do serviço públi-
co municipal, estas pro-
� ssionais têm enfrentado 
frio e calor para alimentar 
aqueles que construirão o 

GP, como são conhecidos 
entre si, agora renomea-
do a função para Agente 
do Patrimônio, estes pro-
� ssionais têm recebido 
do SindServ uma atenção 
especial, pois entende-
mos que passa pela va-
lorização do servidor o 
bem estar e a segurança 
de pais e alunos da rede 
municipal de ensino, e aí 
é que o agente de patri-
mônio tem lidado com 
grandeza esse importante 
trabalho de proteger, cui-
dar, de pessoas e do patri-
mônio público.
Hoje, a grande reivindi-
cação além de um salário 
digno, é o adicional de 
risco de vida, o respeito 
do superior hierárquico 
tanto no tratamento de 

nosso futuro, os alunos 
da rede municipal. 
Os diretores do SindServ 
incansavelmente têm se 
desdobrado para defen-
der o direito a insalubri-
dade e a melhoria da re-

muneração, que diga-se 
de passagem, hoje é uma 
das menores do serviço 
público de Barueri. Va-
mos continuar lutando 
até conseguir a dignidade 
e um salário decente ás 

merendeiras, disse o pro-
fessor Juca Lima diretor 
responsável por atender 
as merendeiras no Sind-
Serv.

Guardas de Patrimônio
rotina quanto nos casos 
de mudanças de escala 
de serviços, que muitas 
vezes, sequer são comu-
nicados previamente.
Para buscar uma solução, 
o presidente do SindServ 
Neto Raimundo já esteve 
reunido com o Superin-
tendente da Fieb, Dr. Luiz 
Ribeiro que de pronto 
nos atendeu e garantiu 
reunir os Guardas de Pa-
trimônio para buscar a 
harmonia entre che� as 
e subordinados visando 
assegurar melhorias aos 
servidores e na prestação 
de serviços a população.  
Já o Secretário de Educa-
ção Celso Furlan, recebeu 
a direção do SindServ 
numa agenda que trata-
va de inúmeras reivin-

imagem de arquivo

imagem de arquivo

imagem de arquivo
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No SindServ todos os 
dias temos diretores para 
receber sugestões, recla-
mações, reivindicações, 
em muitos casos, os ser-
vidores preferem não se 
identi� car temendo re-
presália. Nós deixamos os 
servidores a vontade para 
falar se identi� cando ou 
não, o importante para 
o SindServ é saber como 

Folga no dia do 
aniversário.

Esse assunto levou a dire-
ção do SindServ a se reu-
nir com vários setores da 
prefeitura, em especial a 
Fieb que resolveu a ques-
tão de pronto e a secreta-
ria de educação e saúde, 
que em alguns casos tem 
negado a folga de aniver-
sário aqueles servidores 
que trabalham no regime 
12X36 e seu aniversário 
coincide com data de sua 
folga.

Realizamos no dia 30 de 
março de 2017, o nosso 
primeiro encontro com 
vereadores do município 
com o objetivo de estrei-
tar o relacionamento dos 
servidores com o poder 
legislativo.
Falamos sobre a questão 
da aposentadoria, sobre 
a terceirização dos seto-
res produtivos e inclusive 
no setor público. Falamos 
também sobre o Plano de 
Carreira e Salários e do 

empenho do sindicato 
em propor as necessárias 
alterações tão esperadas 
pela categoria. Provamos 
que o Projeto Habitacio-

dicações de servidores 
da pasta, na conversa o 
secretário garantiu que 
faria um governo para a 
população, porém, com 
reconhecimento àqueles 
que se dedicam no aten-
dimento á população.
Estivemos também reu-

nidos com médicos no 
prédio das especialida-
des, onde ouvimos suas 
reivindicações e em se-
guida levamos ao secre-
tário de saúde Dr. Paulo 
Silas. Para o nosso Dire-
tor Marcos Moskoski que 
participou das reuniões 

com os médicos, o Pla-
no de Carreira embora 
recente, “já precisa de 
ajustes para atender aos 
médicos que se capacita-
ram para melhor atender 
a população de Barueri”, 
ponderou o diretor do 
SindServ.

Nossa agenda está aberta para receber as reivindicações dos servidores.
anda a vida funcional do 
trabalhador, porque sa-
bemos que em muitos 
casos existem servidores 
que mesmo sofrendo as-
sédio moral, tem medo 
de levar ao conhecimento 
do sindicato e depois so-
frer com escalas indesejá-
veis etc.
Nos últimos meses, te-
mos nos reunidos com a 

Secretária de Adminis-
tração Cilene Bittencourt, 
apresentando as deman-
das gerais dos servidores, 
tem sido importante esse 
trabalho para encurtar 
o caminho entre as de-
mandas e suas respecti-
vas soluções. Foi de uma 
reunião entre a secretária 
Cilene e nossa advogada 
Dra. Andreia Dourado, 

juntamente com o dire-
tor de comunicação do 
SindServ professor Juca 
Lima que se chegou a re-
vogação da IN 001-2017, 
que tirava das Agentes 
de Desenvolvimento In-
fantil e demais servidores 
da educação o direito a 
15 minutos de intervalo 
para as jornadas de 06 
(seis) horas diárias.
A Secretária de Adminis-
tração tem exercido um 
papel importante nesse 
diálogo entre servidores 
e prefeitura, vamos con-
tinuar levando nossas 
demandas sempre que o 
servidor traga até o sin-
dicato.

Encontro com Vereadores.
nal do sindicato é um 
sucesso e que hoje é uma 
realidade na vida do
servidor. Participaram do 
encontro, além do presi-

imagem de arquivo

imagem de arquivo imagem de arquivo

imagem de arquivo
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dente da Câmara Munici-
pal de Barueri, Vereador 
Carlinhos do Açougue, 
os vereadores, Alan Mi-
randa, Fabião, Kaskata, 
Fabinho, Rafa, Silvio Ma-
cedo, Barrão, Zé Baiano e 
Neto Amorim. Este últi-
mo, inclusive, se mostrou 
bastante animado com 
este encontro: 
“como estou em meu 
primeiro mandato, me 
interessou muito este 
encontro, porque eu co-
nheço muitos servidores 

de Barueri e reconheço a 
importância da categoria 
nos bons serviços pres-
tados à população. Esta 
aproximação poderá tra-
zer bons frutos.” A� rmou 
Amorim. Já o Presidente 
da Câmara Municipal, 
Carlinhos do Açougue, 
falando à plateia disse 
que “o Legislativo está a 
disposição da categoria 
para aprovação de pro-
jetos que auxiliariam a 
todos, inclusive no Pla-
no de Carreira e Salários 

dos Servidores. Obrigado 
pelo convite, obrigado 
por nos receberem e vo-
cês também estão convi-
dados a comparecerem às 
sessões da Câmara toda 

terça feira a � m de reu-
nirmos forças que bene-
� ciem aos servidores e a 
população de Barueri.”
Finalizou Carlinhos do 
Açougue.

imagem de arquivo imagem de arquivo imagem de arquivo

imagem de arquivo
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SERVIDORES DA EMEF. LEVY GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
NO PARQUE IMPERIAL, SE MOBILIZAM A FAVOR DE UMA 

CAUSA MUITO NOBRE.

TEMOS CERTEZA QUE OS SERVIDORES VÃO AGIR EM FAVOR DESTA CAUSA.

Os servidores da gestão da Emef. Levy Gonçalves, procuraram o SindServ no sentido de divulgar na Re-
vista do Servidor, esta ação em favor de uma professora que sempre se colocou à disposição em ajudar ao 
próximo. Agora é nossa vez.

Prezados senhores, vimos 
através deste em nome 
da direção, professores e 
equipe de funcionários 
da EMEF Levy Gonçalves 
de Oliveira, localizada na 
cidade de Barueri -SP, so-
licitar a ajuda a uma pro-
fessora da nossa escola.  
Aqui nessa unidade esco-
lar temos uma professora 
muito querida, simples 
e determinada. O seu 
nome é Maria da Silva de 
Jesus. Ela é evangelista da 
Igreja Protestante e pre-
cisa muito da ajuda desse 
instituto a � m de divul-
gar nossa campanha. A 
mesma sentiu-se mal na 
escola e foi atendida no 
pronto socorro da cida-
de, porém, � zemos uma 
campanha e através dos 
exames efetuados, cons-
tatou-se um problema 
grave e muito sério, deno-
minado de SÍNDROME 
DE ARNOLD CHIARI. 
A professora não tem 
convênio médico. 
A mesma foi encaminha-
da para o Hospital das 
Clínicas, porém, precisa 

passar por uma cirurgia 
e aqui no Brasil o pro-
cedimento cirúrgico é 
muito invasivo e o risco 
de morte é eminente. Por 
conta disso, entramos em 
contato com uma clínica 
especializada nesse trata-
mento e a mesma � ca em 
Barcelona na Espanha.
A clínica solicitou uma 
bateria de exames que já 
estamos providencian-
do, porém, a professora 
precisa viajar para aque-
le pais, porque a garantia 
de sucesso na cirurgia é 
certa. O procedimento é 
muito simples, sem cor-
te, sem a necessidade de 
quebrar o osso do crânio 
e mexer na coluna.
Por isso, estamos recor-
rendo a ajuda desse Sin-
dicato, na esperança de 
conseguirmos a ajuda 
para a viagem da profes-
sora e do tratamento mé-
dico.
O procedimento nessa 
clínica é muito objetivo 
e simples. Por isso con-
� amos muito na possi-
bilidade de um resultado 

muito favorável.
Estamos encaminhando 
o E-mail que recebemos 
como resposta da clínica, 
para que vocês possam 
compreender a comple-
xidade da doença, (este 
e-mail não está em anexo 
na Revista mas encon-
tra-se a disposição dos 
interessados com o pes-
soal da própria Escola).  
A professora e todos nós 
da escola estamos abertos 
para receber uma visi-

ta dessa instituição, caso 
seja necessário.
Os interessados em com-
preender melhor o caso e 
possível colaboração, por 
favor, entre em contato e 
se informem melhor so-
bre como fazer isto.

Nosso Contato: 
11 4191.2262 / 4688.2361

Servidores Municipais 
da Emef. Levy Gonçal-
ves de Oliveira 
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DESTAQUE
SINDSERV ATENTO ÀS 
REIVINDICAÇÕES PO-
PULARES CONTRA AS 
REFORMAS PROPOS-
TAS PELO GOVERNO 
ILEGÍTIMO DO TE-
MER. 
APOIAMOS TODAS AS 
MANIFESTAÇÕES E 
ESTAMOS NA LUTA E 
NA RUA PELA GARAN-
TIA DOS DIREITOS 
DOS TRABALHADO-
RES DO BRASIL.
O SINDSERV JUNTO 
COM A SUA FEDE-
RAÇÃO- FEESPMESP, 
COM SUA CONFEDE-
RAÇÃO – CSPM E COM 
SUA CENTRAL SINDI-
CAL – PÚBLICA, NÃO 
POUPA ESFORÇOS NO 
SENTIDO DE ORGANI-
ZAR AS BASES TRABA-
LHISTAS E DEFENDER 
OS INTERESSES DO 
TRABALHADOR E DO 
POVO BRASILEIRO.
AS PROPOSTAS DO 
GOVERNO TEMER 
SÃO INSUSTENTÁ-
VEIS E VÃO DESTRUIR 
TUDO AQUILO QUE 
H I STOR IC A M E N T E 
GARANTIRAM OS DI-
REITOS DOS TRABA-
LHADORES.
AS REFORMAS TRA-
BALHISTAS, A REFOR-
MA DA PREVIDÊNCIA, 
O TETO DOS INVESTI-
MENTOS NA SAÚDE, 
EDUCAÇÃO, SEGU-
RANÇA POR 20 ANOS, 
ENTRE OUTRAS 
AÇÕES PROPOSTAS 
POR PESSOAS QUE 
NÃO FORAM ELEITAS 
PARA SUGERIR TAIS 

MEDIDAS, NÃO PO-
DEM FAZER PARTE DA 
VIDA DO POVO BRA-
SILEIRO.
OS ESTADOS E MUNI-
CÍPIOS ESTÃO QUE-
BRADOS POR UMA 
GERAÇÃO DE POLÍ-
TICOS CORRUPTOS E 
INCOPETENTES QUE 
AGORA TENTAM FA-
ZER COM QUE OS SER-
VIDORES PÚBLICOS 
PAGUEM A CONTA. 
POLICIAIS, PROFESSO-
RES, ENFERMEIROS, 
MÉDICOS, GUARDAS, 
ADMINISTRATIVOS, E 
OUTROS TRABALHA-
DORES DO SETOR PÚ-
BLICO, DE VÁRIOS ES-
TADOS E MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS ESTÃO 
COM OS SALÁRIOS 
ATRASADOS OU ATÉ 
MESMO SEM RECEBER 
SALÁRIOS POR ME-
SES A FIO, SEM CON-
DIÇÕES DE HONRAR 
SEUS COMPROMISSOS 
E LEVANDO SUAS FA-

MÍLIAS A PASSAREM 
SÉRIAS NECESSIDA-
DES. IMAGINE VOCÊ 
PAI OU MÃE DE FAMÍ-
LIA SEM RECEBER SEU 
SALÁRIO. COMO PO-
DERÃO VIVER ASSIM? 
E A CULPA NUNCA 
FOI DO TRABALHA-
DOR.
POR ISSO QUE A LUTA 
NÃO PODE PARAR E 
OS SINDICATOS , ES-
TUDANTES E SETORES 
MAIS ORGANIZADOS 
DA SOCIEDADE SÃO 
OS ÚNICOS A SAIREM 

NAS RUAS PROTES-
TANDO E FAZENDO 
GREVES GERAIS, MOS-
TRANDO A TODA PO-
PULAÇÃO QUE AIN-
DA EXISTEM PESSOAS 
QUE NÃO VÃO SE CA-
LAR E NUNCA VÃO 
ADMITIR TAL DES-
TRUIÇÃO FEITA POR 
HOMENS QUE NÃO 
ESTÃO NEM AI PARA 
O POVO. 
VAMOS DEFENDER O 
BRASIL NA LUTA E NA 
RUA. 
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>>Mestre-Cuca

Um dia já tentaram me matar, vou explicar
Vendaram meus olhos, eu não podia fotografar

Amordaçaram minha boca, eu não podia declamar
Amarraram minhas mãos, eu não podia poetizar.
Enfaixaram meu corpo, eu não podia dramatizar,
Engessaram meus pés, eu não podia nem dançar.

Rasgaram meus livros!
Desligaram a música...

Fecharam teatros,
Encerraram museus e cinemas, 

Jogaram tintas e telas contra a parede!
Quebraram minhas pedras preciosas!

Me deram uma cadeira de rodas, 
depois uma bengala,

Por � m, comprimidos sem � m...
Mesmo em meio à dor,
Sou livre, se sou artista!

Devolvi sim, mas assim
Versos, estrofes, poemas;

Retratos, fotos e cores;
Luz que vem de mim!

Mesmo em meio à dor, eu devolvo cor.
Mesmo em meio à dor,

Eu devolvo amor.
Mesmo em meio à dor,

Eu devolvo � or.

www.facebook.com/elaineagustinipoeta

SE SOU ARTISTA...
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by Elaine Agustini 

>> Canto Poético
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>>Mestre-Cuca

Bolo de milho verde 

   - 2 latas de milho verde 
escorrido

   - 6 unidades de ovos

   - 4 colheres de sopa de
 açúcar

   - 2 colheres de sopa de 
margarina

   - 4 colheres de sopa de 
farinha de trigo

   - 2 colheres de sopa amido 
de milho Maizena®

  - 1 colher de sopa de
 fermento em pó

   - 1 lata de leite de 
condensado

 - para untar e enfarinhar: 
margarina e farinha de trigo a 
gosto

   - 2 latas de milho verde 

Ingredientes Modo de Preparo

Bom apetite!Bom apetite!Bom apetite!
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   1- Preaqueça o forno em 
temperatura média (180°C)

   2- Unte e enfarinhe uma as-
sadeira pequena (28 x 18 cm), 
reserve-a

   3- Bata no liquidi� cador 
o milho, os ovos, o açúcar, a 
margarina, a farinha de trigo, 
o amido de milho Maizena®, o 
fermento e o leite condensa-
do, por 5 minutos ou até obter 
uma mistura homogênea

   4- Coloque na assadeira re-
servada e leve ao forno prea-
quecido por 45 minutos ou até 
que um palito, depois de espe-
tado na massa, saía limpo

    5- Retire do forno e deixe 
esfriar

    6- Corte em quadrados e sir-
va em seguida
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>>ParceirosERRATA.

A REVISTA DO SERVIDOR INFORMA, que a edi-
ção anterior de número 90 (capa ao lado), foi veicula-
da com o mês da edição errado. Ou seja, a edição 90 
se refere ao mês de maio 2017, e não abril 2017 como 
foi veiculado.
Pedimos desculpas pelo erro de diagramação e estare-
mos sempre mais atentos e impulsionados a garantir 
edições cada vez mais relevantes e necessárias para os 
sócios do sindicato  e a categoria em geral.
Aproveitamos para reiterar que a Revista do Servi-
dor bem como todos os veículos de comunicação do 
SindServ , estão dispostos com o propósito de servi-
rem como fonte de informação e local onde o servidor 
possa ser notado e seus interesses comuns socializa-
dos.
Informamos ainda que a nossa sede se encontra aber-
ta de segunda a sexta feira, das 8.00 às 18.00 horas e 
aos sábados até o meio dia.
Atenciosamente 
Diretoria SindServ

Abril  2017
Ano 10  Edição 90

>> Servidor em Foco
Professores e Gestão constroem 
junto com alunos conceitos de 
cidadania Pág 04

>> Prata da Casa 
Pequena Notável  Pág 12

>> Fique por dentro
Especial SINDSERV Campanhas 2017   
Campanha da Boa Visão e Cam-
panha da Beleza Pág 06

>> Prata da Casa
Uma servidora mais querida do  
que imagina  Pág 12

>> Fique por dentro
Sindserv e Servidores na rua 
e na luta contra perda de 
direitos Pág 06

Dia 28 de abril de 2017 
entrou para a história de Barueri. 
Foi o dia em que toda categoria de 
Servidores Públicos Municipais parou!
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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

Jo� sa
Hotéis, Pousadas e Chalés no Li-
toral e Campo (Informações no 
Sindserv).

Aulas de Reforço Escola/ 
Língua Portuguesa.
Professor: Luis Santos | Gra-
duado em Letras Aulas refor-
ço de Língua Portuguesa com 
ênfase em gramática e redação. 
Desenvolvimento da comuni-
cação oral/escrita.-Contatos:e-
-mail: luis.c.s2016@bol.com.br 
- Whatssapp: 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 
� tness 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 � or de linho
20 - loja 2 - Centro comercial 
Alphaville Alphaville - Barueri 
/ SP - Tel. 11 4191-2844 - Site: 
www.cosmeticsyes.com.br

Casa Bordignon estética facial, 
corporal, e outros serviços
Rua rui Barbosa, 108, Jardim 
Belval - Agende seu horário
Tel: 11- 4198.8994 - 97243.7420

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 � ns 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 | Cre� to: 
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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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. 
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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 Baru� , 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.

O� cina Mecânica Angelotti
Desconto de 15% na mão de obra. 
A cada 5 serviços, uma troca de 
óleo e � ltro 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 Bu� et
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.

HM. Biolavagem Automotiva 
Limpeza completa , higienização 
e respeito ao meio ambiente.
Henrique. hmbiolavagemautomo-
tiva@gmail.com/tel: 97311.6565 - 
96321.3637

Acupuntura Dr. Luis Alberto 
Acupuntura, Eletrocupuntura, 
ortopedia, neurologia, ginecolo-
gia, dores de cabeça, TPM. 
desconto de 20% para servidores.
atende em domicílio.
fone: 11. 98769.7880.

LABORATÓRIOS

ÓTICAS

MAIS PARCEIROS

(11) 4163-4050
           

www.sindservbarueri.com.br
   

Facebook.com/sindservbarueri
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