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>>Editorial

OLÁ SÓCIOS 
SINDSERV!
Em tempos de crise os 
trabalhadores precisam 
usar de muita criativida-
de e perseverança para 
driblar os problemas.
Nas últimas edições da 
Revista do Servidor, vie-
mos trazendo algumas 
das ações realizadas pelo 
sindicato no decorrer do ano.
Está muito difícil em avançar na pauta do setor públi-
co, mas como nós não desistimos nunca, cada obstá-
culo serve para nos motivar e acreditar mais na cate-
goria.
O SindServ está aprimorando suas atividades, inves-
tindo na qualidade dos serviços prestados aos sócios 
e aumentando cada vez mais suas reuniões e encon-
tros em nossa sede.
Acreditando na força do Servidor Municipal, estamos 
aumentando a nossa representatividade no número 
de sócios. Para que a categoria sinta-se cada vez mais 
satisfeita com seu sindicato estamos mostrando nes-
ta edição a importância de ampliarmos o quadro de 
sócios aumentando assim a força e a coesão do sin-
dicato. 
Nossa estrutura comporta mais trabalhadores se be-
ne� ciando com as vantagens exclusivas do sindicato.
Buscamos a todo momento novas parcerias, novos 
serviços e novos benefícios. Muitas destas parcerias, 
inclusive, são indicações dos próprios sócios do sin-
dicato.
Leia com atenção as vantagens de ser sócios do sindi-
cato. Inclusive com opções de lazer tendo em vista a 
chegada do � m do ano.
Mas mesmo assim, esta edição não fala só do sindi-
cato, não. 
Os problemas que transformaram a vida dos traba-
lhadores depois das reformas propostas pelo governo 
federal, só aumentam. 
Daqui a poucos dias o Congresso Nacional irá votar 
a PEC 287, que praticamente destrói o direito inalie-
nável de nos aposentarmos depois de uma vida toda 
de trabalho.
Nesta edição tudo que as senhoras e senhores servi-
dores precisam saber sobre o assunto que em algum 
momento da sua vida irá te afetar em cheio.
FIQUE LIGADO JUNTO COM SEU SINDICATO. 
BOA LEITURA!!

José Raimundo Neto - Presidente
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O QUE ESPERAR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA?

Durante o ano o SindServ 
vem apontando as conse-
quências desastrosas das 
Reformas propostas pelo 
governo oportunista de 
Michel Temer. Já foram 
aprovadas Reformas do 
tipo Teto dos Gastos, 
onde os investimentos 
públicos nas áreas da 
educação, segurança e 
saúde estarão congela-
dos por 20 anos. Ou seja, 
aquilo que é gasto hoje 
será o mesmo montan-
te gasto até 2037. É um 
absurdo tão grande que 
é difícil até de entender 
como vai ser nossa vida 
no decorrer dos anos. 
Tivemos também a apro-
vação da Lei da Terceiri-
zação. De acordo com a 
nova lei, deixa de existir 
a diferenciação entre ati-
vidade-meio e atividade-
-� m e todas as funções 
podem ser terceirizadas. 
Uma pizzaria, por exem-
plo, poderia terceirizar o 
serviço do pizzaiolo, do 
telefonista, além da en-
trega e do serviço de lim-
peza.
Depois veio a Reforma 
Trabalhista com a alcu-
nha de “Modernização 
das Leis Trabalhistas”. 
Para eles esta tal “moder-
nização” é fundamental 
para regularizar as situ-

ações das empresas que 
possuem di� culdades em 
manter os empregos. 
Para nós trabalhadores 
(que produzimos as ri-
quezas e os lucros dos 
patrões), signi� ca uma 
tragédia sem compara-
ção histórica, pois iremos 
perder todos os nossos 
direitos trabalhistas e 
tudo vai � car nas mãos 
dos patrões e principal-
mente dos grandes capi-
talistas que vão poder di-
tar as regras nas relações 
trabalhistas, e o “acorda-
do” terá mais poder do 
que o “legislado”, ou seja, 

o contrato de trabalho es-
tabelecido pelo patrão é o 
que vai valer. 
Acabando com o Impos-
to Sindical, os sindicatos 
vão � car cada vez mais 
enfraquecidos favorecen-
do uma relação desigual 
na defesa das categorias.
É mais uma tragédia na 
vida do trabalhador que 
vai trabalhar sem ne-
nhuma estabilidade ou 
garantia trabalhista que, 
bem ou mal, era uma 
segurança para o traba-
lhador em ter o mínimo 
garantido em caso de de-
missão, avanços salariais 

ou injustiças contra o tra-
balhador.
Lembramos você caro lei-
tor, que tais “Reformas “ 
também vão atingir em 
cheio a nós Servidores 
Públicos de todas as es-
feras. Não pense que � -
caremos de fora destas 
tragédias. 
Inclusive já se ventila em 
Brasília um Projeto de 
Lei, que visa acabar com 
a estabilidade do Servi-
dor Público concursado. 
Ou seja, o massacre tende 
a continuar.
Entretanto, o próximo 
da � la e a famigerada 
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REFORMA DA PREVI-
DÊNCIA. 
Talvez a mais perversa 
ação do governo ilegíti-
mo Temer.
Então caro leitor, nes-
ta edição da Revista do 
Servidor, vamos explicar 
as consequências des-
tas mudanças na vida do 
povo brasileiro.
Lembramos que estas Re-
formas acima citadas já 

foram temas da Revista 
do Servidor em edições 
anteriores e se encontram 
disponíveis em nosso site 
(www.sindservbarueri.
com.br), para downloads.
A seguir, destacamos al-
guns dos principais pon-
tos de propostos na PEC 
287 para alterar o sistema 
de Previdência Social no 
Brasil e os seus impactos 
à classe trabalhadora: 

1. Idade mínima para a 
aposentadoria

Segundo o discurso o� -
cial do Governo golpista 
e dos agentes econômicos 
do mercado, o principal 
ponto da reforma é o de 
criar uma idade mínima 
para que os trabalhado-
res possam da entrada no 
pedido de aposentadoria. 
Como é hoje? Segundo a 

Lei 8.213/91, para se apo-
sentar, pode-se optar pela 
aposentadoria por ida-
de - em que se exige 180 
meses de contribuição 
e a idade mínima de 65 
anos, homem, e 60 anos, 
mulher, com redução de 
5 anos no caso de traba-
lhadores rurais -  ou pela 
aposentadoria por tempo 
de contribuição (na qual 
se aplica a regra 85/95 – 

a soma da idade mais o 
tempo de contribuição 
deve ser de 85 anos para 
mulheres e 95 anos para 
homens). O que vem com 
a Reforma da Previdência 
do governo golpista? A 
reforma pretende acabar 
com a aposentadoria por 
tempo de contribuição. 
Inicialmente era previsto 
na proposta uma idade 
mínima única de 65 anos 

para todas as modalida-
des de aposentadoria, 
aplicada também tanto 
para homens como mu-
lheres, trabalhadores ur-
banos e rurais. 
No relatório da PEC apre-
sentado pelo deputado 
Arthur Maia (PPS-BA), 
na comissão especial da 
Câmara, houve recuo do 
Governo golpista nessa 
questão da idade mínima, 
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2. Tempo de contribui-
ção para se aposentar

Outra mudança signi� ca-
tiva nas regras da aposen-
tadoria, que di� cultará os 
trabalhadores de se apo-
sentarem, será quanto ao 
tempo de contribuição. 
Como dito acima, hoje, 
o trabalhador precisa, 
em regra, de realizar 180 
contribuições mensais 
(cerca de 15 anos, na apo-
sentadoria por idade). 
Quais as mudanças com 
a Reforma? Nas regras 

presentes na Reforma 
proposta pelo governo 
golpista, cria-se um re-
gime único de aposenta-
doria em que esse tempo 
mínimo de contribuição 
aumentará para 25 anos. 
Tal regra irá prestigiar 
os poucos trabalhadores 
que conseguirem acessar 
empregos e se manter por 
mais tempo no mercado 
de trabalho formal, algo 
que se tornará uma rari-
dade caso seja aprovada 
a também impopular Re-
forma Trabalhista.

3. Valor e forma de cál-
culo da aposentadoria

Outra regra que resultará 
no “assalto” aos direitos 
sociais dos trabalhadores 
brasileiros, caso aprovada 
a PEC 287, será a nova 
forma de cálculo do valor 
da aposentadoria. Em re-
sumo, segundo o propos-
to inicialmente pelo go-
verno usurpador, o valor 
do benefício de aposen-
tadoria seria equivalente 
a 51% do salário de be-
nefício (antes era 70%) – 
calculado pela média de 
todos salários de contri-
buição dos 25 anos (an-
tes era sobre a média dos 
80% maiores salários de 
contribuição) -, mais 1% 
por ano de contribuição. 
Portanto, ao se aposentar 
o valor que o trabalhador 
receberia de aposentado-
ria todo mês seria de 76% 
das médias de contri-
buições (51% mais 25% 
referente aos 25 anos de 
contribuição), sendo ne-
cessário trabalhar por 49 
anos para se ter a aposen-

tadoria integral.
Com as mobilizações nas 
ruas contra as Reformas e 
o clima geral de rejeição 
presente no povo brasi-
leiro, o governo ilegíti-
mo recuou nessa questão 
também. Segundo o atual 
texto da Reforma, em vez 
de trabalhar-se 49 anos 
seguidos para a aposen-
tadoria integral, será exi-
gido 40 anos de contri-
buição. 
 A forma de cálculo da 
aposentadoria passaria a 
ser seguinte: o valor será 
correspondente a 70% da 
média salarial, mais uma 
porcentagem que aumen-
ta progressivamente (pri-
meiro 1,5%, depois 2% e 
2,5%). 25 anos de contri-
buição levarão a receber 
70% da média salarial; 30 
anos, 77,5% da média sa-
larial; 35 anos de contri-
buição, 87,5%; e 40 anos 
que resultará em 100% da 
média salarial recebida 
ao longo de toda vida. Ou 
seja, na prática, conside-
ra-se que a pessoa traba-
lhará 40 anos ininterrup-

ante às mobilizações dos 
sindicatos e movimentos 
sociais. Assim, no texto 
atual, a proposta é de se 
ter uma idade mínima de 
65 anos para homens e 62 
para mulheres, válida aos 
trabalhadores urbanos e 
servidores públicos. Já os 
trabalhadores rurais, te-
rão que ter 60 e 57 anos 
(homens e mulheres). 
Assim, a principal con-
sequência dessa regra 
será o de aprofundar de-

sigualdades sociais no 
Brasil - irá gerar mais de-
sequilíbrios, impor num 
país tão desigual regras 
mais rígidas que as prati-
cadas por nações desen-
volvidas. Assim é injusto, 
por exemplo, um traba-
lhador rural do nordeste 
brasileiro ser submetido 
a regras de aposentadoria 
mais exigentes do que as 
praticadas ao trabalhador 
urbano da Escandinávia. 
No Brasil, segundo dados 

do relatório lançado pela 
An� p e Dieese, a expec-
tativa de sobrevida aos 
65 anos é três anos infe-
rior aos países centrais do 
capitalismo; já a expec-
tativa de vida ao nascer 
no nosso país (75 anos) é 
seis anos inferior àquelas 
nações; desse modo, a ex-
pectativa de duração da 
aposentadoria aqui é cer-
ca de oito anos inferior à 
veri� cada nos países de-
senvolvidos. 
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tamente, contribuindo 
ao INSS, sem nunca ter 
� cado desempregado, na 
informalidade ou contra-
tado sem carteira. Mes-
mo com esse recuo na 
proposta ainda � ca clara 

4. O � m da aposentado-
ria rural

Em relação às regras da 
aposentadoria de traba-
lhadores rurais, também 
houve recuo do Governo 
Temer frente às mobiliza-
ções dos sindicatos rurais 
e do Abril Vermelho, pro-
movido pelo MST. Como 
é hoje? Atualmente, para 
acessar à aposentado-
ria, o trabalhador rural, 
ao atingir os 55 anos de 
idade (mulher) e 60 anos 
(homem), apenas preci-
sar comprovar junto ao 
INSS que exerceu o tra-
balho no campo por 15 
anos, não necessariamen-
te de forma ininterrupta, 
mas principalmente no 
período mais recente. 
Em geral, essa comprova-

ção é realizada mediante 
documentos, como de-
clarações do sindicato 
de trabalhadores rurais 
(STTR’s), declaração de 
bene� ciário da reforma 
agrária emitida pelo IN-
CRA (se for este o caso) 
ou mesmo notas de ven-
da de produtos agrícolas. 
Tal regime especial de 
aposentadoria à mulher e 
homem do campo é con-
siderado como medida 
de combate à desigualda-
de social no meio rural e 
promoção de distribui-
ção de renda. 
Como estava previsto 
inicialmente na Reforma 
Previdenciária de Te-
mer? Todos os trabalha-
dores do campo, homens 
e mulheres, teriam que 
atingir a idade mínima 

a intenção do governo 
temerário de diminuir os 
valores das aposentado-
rias e, dessa forma, fazer 
o povo trabalhar mais e 
ganhar menos. 

de 65 anos, além de tor-
nar obrigatória a contri-
buição em caráter indi-
vidual a ser feito a cada 
membro da família com 
pagamento mensal por 
25 anos, alíquota a ser 
de� nida em lei. Com o 
recuo, como está a atual 
proposta em votação no 
Congresso Nacional? Em 
vez da idade mínima de 
65 anos, passará a se exi-
gir a idade mínima de 60 
e 57 anos (homens e mu-
lheres) para se aposentar, 
mantendo-se a exigência 
de contribuições mensais 
por 15 anos aos INSS. Ou 
seja, na prática, a propos-
ta do governo ainda se-
gue retirando o direito à 
aposentadoria dos povos 
do campo – seria o � m da 
aposentadoria rural. 

5. Mudanças na pensão 
por morte 

A pensão por morte é 
um benefício pago aos 
dependentes (cônjuge, 
companheiro/a e/ou � -
lhos) do/a trabalhador/a 
segurado do INSS que 
vier a falecer, visando a 
manutenção da renda da 
família. Como é hoje? O 
valor pago corresponde à 
100% do valor da aposen-
tadoria que o segurado 
falecido recebia ou que 
teria direito; é possível a 

acumulação por parte do 
dependente de receber 
aposentadoria e pensão; 
duração de 4 meses da 
pensão, caso o casamen-
to ou união estável tiver 
sido iniciado em 2 anos 
antes do óbito; duração 
variável de recebimento 
do benefício segundo a 
idade do dependente. O 
que muda? A Reforma 
estabelece uma nova for-
ma de calcular o valor do 
benefício, o qual corres-
ponderá à 50% da apo-
sentadoria + 10% por � -

lho dependente, sendo o 
reajuste anual deste des-
vinculado do salário-mí-
nimo, não se acumulan-
do essa parcela quando 
esse � lho atingir a idade 
de 21 anos. Nada muda 
em relação à duração va-
riável de recebimento da 
pensão.
Houve recuo do Governo 
Temer nas regras desse 
benefício quanto à pre-
visão inicial de estabele-
cer-se o teto um salário 
mínimo para a pensão 
por morte – na proposta 

presente no relatório do 
deputado Arthur Maia, 
tal previsão foi excluída. 
Quanto ao acúmulo de 
pensão com aposentado-
ria, poderá ocorrer até o 
limite de dois salários mí-
nimos – diverso do ini-
cialmente previsto, que 
era a impossibilidade de 
acumulação - para quem 
ultrapassar esse valor, 
será possível optar pelo 
benefício de maior valor.
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6. Regras da Previdência 
para servidores públi-
cos, professores, milita-
res e agentes da seguran-
ça pública

Diferente dos trabalha-
dores privados, grande 
parte dos servidores pú-
blicos (federal, estaduais 
e municipais) não se � -
liam à Previdência So-
cial, ao INSS, mas tem 
um sistema próprio, com 
orçamento e regras pró-
prias - apenas tem que 
respeitar as diretrizes ge-
rais da Constituição. Em 
resumo, com a propos-
ta inicial da Reforma da 
Previdência do governo 
golpista, a PEC287 pre-
vê o � m das diferenças 

entre os regimes da Pre-
vidência Social e as Pre-
vidências Próprias dos 
servidores. Ou seja, as re-
gras que debatemos aci-
ma sobre idade mínima, 
tempo de contribuição, 
cálculo do benefício das 
aposentadorias, as novas 
regras sobre pensão por 
morte, etc. passariam a 
ser aplicadas agora tam-
bém a todos os servido-
res públicos. É o � m da 
integralidade (receber 
aposentadoria em valor 
igual à remuneração da 
ativa) e da paridade (re-
ajuste da aposentadoria 
igual ao salário de quem 
está na ativa), bem como 
o teto de aposentadoria 
de servidores passaria a 

ser o teto do INSS. 
Em relação aos professo-
res, da iniciativa privada 
e do serviço público, que 
inicialmente segundo a 
PEC 287 não teriam re-
gras especiais de aposen-
tadoria, com o recuo do 
Governo Temer do úl-
timo mês, passarão a se 
aposentar com uma ida-
de reduzida, em relação 
à regra geral, aos 60 anos 
de idade, mantendo-se os 
25 anos de contribuição. 
Já os policiais federais e 
policiais legislativos, tam-
bém houve recuo do Go-
verno, pois tiveram a ida-
de mínima � xada em 55 
anos. Para homens, exi-
gência de 30 anos de con-
tribuição, sendo 25 em 

atividade policial. Para 
mulheres, exigência de 
25 anos de contribuição, 
sendo 20 em atividade 
policial. Nada muda em 
relação aos policiais civis, 
sendo submetidos às re-
gras gerais acima descri-
tas. Já os policiais milita-
res, bombeiros e militares 
das Forças Armadas, a 
Reforma da Previdência 
não os atingirá, poden-
do um projeto de lei ser 
enviado ao Congresso 
Nacional posteriormente, 
bem como devendo cada 
governo estadual alterar a 
legislação estadual previ-
denciária. 

7. Benefício assistencial

O BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), 
pago a idosos e pessoas 
com de� ciência que têm 
renda familiar per capita 
de até 25% do salário mí-
nimo, não estando vin-
culado a contribuições 
ao INSS e pago a pessoas 
que não recebam outro 
benefício como aposen-
tadoria ou pensão, não 

terá, como incialmente 
pretendido na proposta 
do Governo Temer, o seu 
valor desvinculado do sa-
lário mínimo. A reforma 
prevê ainda que a idade 
mínima, no caso dos ido-
sos, subirá dos atuais 65 
anos para 68, diverso da 
proposta inicial que era 
de 70 anos. Para as pes-
soas com de� ciência, não 
há um limite de idade.
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8. Regras de transição 

Por � m, em relação às 
regras de transição para 
quem já está há mais tem-
po no mercado de traba-
lho, também houve recuo 
do governo em relação ao 
que estava previsto antes 
na Reforma. Assim, será 
exigido um "pedágio" de 

30% sobre o tempo de 
contribuição que faltar 
para atingir 35 anos, para 
homens, e 30 anos, para 
mulheres, só podendo 
acessar essa regra especial 
de transição as mulheres 
acima de 53 anos de idade 
e os homens acima de 55 
anos de idade, sendo ele-
vada em um ano tal idade 

mínima de acesso a cada 
dois anos. Entendemos 
que, em verdade não há 
uma transição, algo gra-
dual, de passagem de um 
sistema para outro, mas 
a criação de uma grande 
barreira que apenas res-
tringe e cerceia o direito 
de se aposentar e os valo-
res a serem recebidos.
Mesmo contando com al-
guns Deputados Federais 
e Senadores combatentes 
e realmente preocupados 
com a população mais 
pobre e com os traba-
lhadores brasileiros, será 
muito difícil a não apro-
vação desta PEC 287. 
Pois em toda a história 
contemporânea brasi-
leira, nunca tivemos um 

Congresso Nacional feito 
por políticos tão com-
prometidos com a ética 
e com a moral. Vemos 
um Governo Federal pre-
ocupado em se manter 
no poder esquecendo do 
povo brasileiro acomu-
nado com um Congresso 
cuja intenção é este con-
luio sujo e conservador 
que pretendem se manter 
no poder com mais uma 
fatia do golpe: a Reforma 
Política que será tema de 
futura edição da Revista 
do Servidor.
São necessários 308 votos 
na Câmara Federal e se 
aprovado, enviar para o 
Senado Federal também 
analisar e votar a Pec 287.
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CONFIRA OS BENEFÍCIOS 
QUE SÓ OS SÓCIOS POSSUEM.

SINDSERV CADA VEZ MAIS JUNTO COM VOCÊ!

Ao se associar no Sind-
Serv o Servidor Munici-
pal garante muitas vanta-
gens exclusivas.
A mensalidade sindical 
é bem acessível ao tra-
balhador, por apenas R$ 
35,00 você já garante o 
Plano Odontológico de 
excelente qualidade, as-
sistência psicológica e 
assistência jurídica para 
todas as suas causas tra-

balhistas. 
Sim! Incluído no preço 
da mensalidade você já 
garante tudo isso!
Mas não para por ai, não. 
O sócio possui muitas 
outras vantagens:
Convênios com óticas, 
farmácias, planos de saú-
de, seguros de vida e bens 
que são descontados di-
retamente na folha de pa-
gamento. 

O sócio tem acesso a co-
lônias de férias, pousa-
das, hotéis, chalés com 
ótimos preços, basta ligar 
para nosso atendimento e 
tudo será agilizado para 
você. Suas férias e feria-
dos estão garantidos!

Além de ingressos para 
o Parque da Mônica e do 
Parque Aquático Wet´n 
Wild, com desconto.
Mais parcerias exclusivas 
para você: Academias, 
� sioterapias, centros de 
estética, cosméticos, po-
dologia, fonoaudiologia, 
acupuntura, serviços de 
lavanderia e psicologia.
Temos ótimas opções de 
escolas de idiomas e cur-
sos técnicos e de infor-
mática que atendem as 
necessidades dos sócios 
e seus dependentes. Tudo 
com descontos exclusi-
vos.

SÃO MUITAS VANTAGENS
 EXCLUSIVAS AOS SÓCIOS. 

O SindServ vem crescen-
do e melhorando sua re-
presentatividade perante 
a categoria dos Servido-
res Municipais.
A nossa preocupação é 
construir um sindicato 
cada vez mais atuante e 
próximo dos Servidores 
Municipais. 
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ESTRUTURA

O SindServ está localiza-
do praticamente no cen-
tro da cidade, com fácil 
acesso aos trabalhadores 
que dele precisam.
Em nosso prédio, conse-
guimos atender pratica-
mente todas as demandas 
das categorias que com-
põem o universo dos Ser-
vidores Municipais.

SALA DE ESPERA

Ampla e confortável com TV e sinal de WIFI disponí-
vel aos sócios que aguardam seu atendimento.

CONSULTÓRIOS

Temos seis consultórios 
dentários que atendem 
semanalmente mais de 
100 sócios e seus depen-
dentes com o máximo de 
qualidade, higiene e con-
forto.
São dezesseis dentistas 

que atendem ortodontia, 
endodontia, bucomaxi-
lofacial, prótese e clínico 
geral. Só utilizamos ma-
terial e insumos de qua-
lidade garantindo assim, 
ótimos resultados de es-
tética e saúde bucal.
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JURÍDICO

O nosso departamento 
jurídico atende todos os 
dias da semana. São três 
advogados dedicados ex-
clusivamente ao atendi-
mento dos nossos sócios 
em suas causas trabalhis-
tas.
SALA DE REUNIÕES

A nossa sala de reuniões 
é muito utilizada pelos 
trabalhadores e as co-
missões das categorias 
distintas que compõem 
o nosso universo de Ser-

vidores Municipais. No 
sindicato os servidores 
usam a nossa sala para 
simples reuniões seto-
riais, lugar que podem se 
reunir para resolverem 
questões do seu cotidiano 
com total liberdade. Nos 

O SindServ atende todos 
os dias da semana no ho-
rário comercial. 
As reuniões, assembleias 
e encontros de trabalha-
dores em nossa sede são 
agendadas no melhor ho-
rário que não atrapalhem 
o expediente do servidor. 
Todas as ações do sindi-
cato são registrados em 
nosso site. 
Todos os documentos e 
registros e as nossas re-
vistas estão disponíveis 
no site, para downloads, 

também. Inclusive o nos-
so Plano de Carreiras e 
Salários, que apesar de 
ainda precisar de várias 
alterações, foi um grande 
avanço do SindServ.

reunimos também com 
as comissões organizadas 
dos servidores das mais 
diversas categorias onde 
são encaminhadas as rei-
vindicações dos trabalha-
dores até a administração 
municipal. Desta forma 

conseguimos resolver 
muitas questões distintas 
mas muito importantes 
para nós que garantimos 
o atendimento da popu-
lação em nossa cidade.
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        DINHEIRO NÃO VAI SER
                    MAIS UM PROBLEMA

E M P R É S T I M O  C O N S I G N A D O

Rua Vitória, 83 - Centro - Barueri - SP
0800 323 2532 
financeiraalfa.com.br         consignadoalfa

¹ Sujeito a análise cadastral, aprovação de crédito e margem consignável disponível. ² O CET – Custo Efetivo Total – será apresentado pela Alfa na 
ocasião da contratação. Condições sujeitas a alteração sem prévio aviso. SAC: 0800 725 0044 – e-mail: sacfinanceiraalfa@alfanet.com.br  / Ouvidoria: 
0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br. Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140.

Aposentados e pensionistas do INSS, servidores municipais, 
estaduais, federais, judiciário e USP, confiram as vantagens do 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO1 ALFA e alcancem seus objetivos 
e sonhos sem complicações.

FALE CONOSCO
E NOSSOS 
ESPECIALISTAS 
IRÃO ATÉ VOCÊ!

Condições especiais2 
para portabilidade de crédito

Sem necessidade de 
abertura de conta-corrente

Desconto direto 
em folha 

Taxas exclusivas 
e prazos flexíveis

ALTA VISTA

E um grande avanço al-
cançado pelo sindicato 
foi o nosso tão espera-
do Projeto Habitacional, 
que hoje é uma realida-
de, cujos apartamentos já 
estão praticamente todos 
vendidos.
Este Projeto Habitacional 
é pioneiro no Brasil!
Como o Servidor pode 
notar, somos um sindica-
to preocupado e sintoni-
zado com a realidade do 
Servidor Municipal. 

Estamos conscientes que 
precisamos avançar mais 
ainda, unir mais a cate-
goria e conquistar mais 
avanços salariais e nas 
condições de trabalho 
de todos, apesar da cri-

se política e econômica 
que assola nosso pais, 
nós não desistimos nem 
nos abalamos. Ao con-
trário, nossa coragem só 
aumenta e com a união 
de todos, vamos juntos 

conquistar mais sem-
pre mais. Por isso nossa 
� rmeza e nosso grito: 
JUNTOS SOMOS MAIS 
FORTES! ASSOCIE-SE! 
FAÇA PARTE DA FAMÍ-
LIA SINDSERV!
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Ficha de Filiação 

Preencha a ficha e ligue 11- 4163-4050
retiramos a ficha no seu local de trabalho

Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri - CNPJ/MF: 03.302.508/0001-32
 - sindservbarueri@uol.com.br - Rua Vitória,83 - Vila São Jorge - Barueri/SP - 

CEP 06402-030 / Fone: 4163-4050

Nome:________________________________________________________________________
Mãe:____________________________________Pai:__________________________________
Endereço:________________________________________Bairro:_______________________
CEP:___________________Tel. Resid:_____________________Cel:_____________________
Data Nasc.___________________Natural:___________________________________UF:_____
CPF:_____________________________RG:_____________________Órgão Expeditor:______
Estado Civil?_____________________Cônjuge:______________________________________Estado Civil?_____________________Cônjuge:______________________________________
E-Mail:_______________________________________________________________________

Dados Pessoais 
Proposta de Admissão do  Sócio 

Proposta de Admissão do Sócio 

Eu,__________________________________infra-assinado, portador do CPF_______________ 
Servidor da___________________, Matrícula nº_________. Autorizo a minha inscrição no 
quadro associativo do SindServ, inclusive o desconto em folha de pagamento ou em conta 
Bancária, no valor de R$35,00 (Trinta e Cinco Reais), de meus vencimentos, a título de 
mensalidade sindical, bem como:

Plano de Saúde___________ R$________                    Barueri, ____ de _________ de ______ 
Plano Odontológico_________R$________Plano Odontológico_________R$________
Outros___________________R$________                     ________________________________
                                                                                               Assinatura

N.º

N.º

Dependentes                                                       Data de Nasc.       Parentesco          CPF
1_____________________________________    ___/___/_____   ___________  ____________    
2_____________________________________    ___/___/_____   ___________  ____________   
3_____________________________________    ___/___/_____   ___________  ____________   
4 _____________________________________    ___/___/_____   ___________   ___________  

Dados Funcionais: 
Cargo_____________________________ Prefeitura( ) GRB (  ) FIEB (  ) Câmara (  ) Outros (  ) 
Mátricula_______________________Concursado (  ) Comissão (  ) Data de Admissão________
Local de trabalho:_______________________________Tel. Trab_________________________
Declaro aceitar e seguir as condições constantes do Estatuto do Sindicato, autorizo, inclusive, 
o desconto em folha de pagamento ou em conta bancária de mensalidade social, no valor de 
R$35,00 (trinta e cinco reais) bem como o desconto de valores de outros benefícios que venhaR$35,00 (trinta e cinco reais) bem como o desconto de valores de outros benefícios que venha
a adquirir junto ao Sindicato. 
Plano de Saúde___________ R$___________              Barueri, ____ de _________ de ______ 
Plano Odontológico________  R$___________
Outros___________________R$___________            _________________________________
                                                                                            Assinatura
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ELEGIBILIDADE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Ÿ  Todos os servidores municipais de Barueri. Ÿ Holerite; Cópia da CTPS.
Ÿ Ficha de Filiação à Entidade
Ÿ RG ou Certidão de Nascimento
Ÿ CPF (Obs: Menores de idade, na condição de titular, necessitam de CPF)
Ÿ Cópia do comprovante de endereço do titular
Ÿ Documento que comprove vínculo familiar: Certidão Nascimento ou RG, 

Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável contendo RG e 
CPF do companheiro; tempo de convívio; RG e assinatura de 2 
testemunhas; com rma reconhecida das assinaturas do titular e 
companheiro, Tutela, Curatela.

Ÿ Cópia do Cartão Nacional de Saúde - SUS

ENTIDADES MÊS DE REAJUSTE  

SINDISERV - Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri Outubro

AN
S 

- N
º 4

19
49

-4

INÍCIO DA VIGÊNCIA DATA DE ADESÃO 
Dia 1º do mês subsequenteDia 01 até o dia 20

TABELA DE PREÇOS

A
N

S
 n

º 
3

2
5

0
7

4

GREEN CA SELECT 12 - ENF
R$ 117,47
R$ 146,84
R$ 168,88
R$ 185,76
R$ 204,34
R$ 234,98
R$ 305,48
R$ 381,85
R$ 458,22
R$ 701,06

FAIXA ETÁRIA
00-18
19-23
24-28
29-33
34-38
39-43
44-48
49-53
54-58
59/ +

24 h
30 dias
30 dias
90 dias

150 dias
180 dias
180 dias
180 dias
300 dias
720 dias

PROMOCIONAL

24 h
24 h

30 dias
60 dias
60 dias
90 dias

120 dias
120 dias
300 dias
720 dias

06 A 12 MESES

24 h
24 h

15 dias
30 dias
30 dias
60 dias
90 dias
90 dias

300 dias
720 dias

13 A 18 MESES

24 h
24 h

10 dias
15 dias
15 dias
30 dias
30 dias
60 dias
300 dias
720 dias

MAIS DE 18 MESES

00
01
02
03
04
05

06,07,08
09,10,11,12,13

14
CPT

GRUPO DE
CARÊNCIAS

24 h
180 dias
180 dias
180 dias
180 dias
180 dias
180 dias
180 dias
300 dias
720 dias

CARÊNCIAS
CONTRATUAIS

 REDUÇÃO DE CARÊNCIA - BENEFICIÁRIO

Administradora de Benefícios

GREEN CA SELECT 33 - APTO
R$ 126,07
R$ 157,58
R$ 181,20
R$ 199,34
R$ 219,26
R$ 252,15
R$ 327,80
R$ 409,74
R$ 491,69
R$ 752,28

GREEN CA 52 - ENF
R$ 135,09
R$ 168,85
R$ 194,18
R$ 213,61
R$ 234,97
R$ 270,21
R$ 351,26
R$ 403,95
R$ 484,74
R$ 741,67

GREEN CA 211 - APTO
R$   184,06
R$   230,08
R$   264,60
R$   291,07
R$   320,17
R$   368,20
R$   478,66
R$   550,44
R$   660,52
R$ 1.010,61

REGRAS PARA ANÁLISE DE CARÊNCIAS: A entrega da documentação deverá ocorrer obrigatoriamente no momento da contratação do plano e deverá ser encaminhada juntamente 
com a proposta de adesão. Todas as propostas passarão por análise para a portabilidade de carência e devem-se observar as normas regulamentares da ANS e legislação vigente.
Relação completa consta no aditivo de redução de carência.

Cópia da proposta do plano anterior ou carteirinha contendo a data de início do plano. Cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de pagamento, sendo que o último boleto quitado 
não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias entre a data de seu pagamento e a data de início da vigência da Proposta Comercial da GreenLine. Todos os documentos acima poderão 
ser substituídos pela carta de permanência da operadora anterior mínimo 5 (cinco) meses.

REDUÇÃO DE CARÊNCIA

00

01
02

03

04
05

06,07,08

09,10,11,12,13

14
CPT

Urgências e emergências

Urgências ou emergências
Consultas médicas eletivas

Exames especiais

Exames especiais
Internações

Internações e Ex. especiais

Internações e Procedimentos

Parto
Cobertura parcial temporária

 COBERTURASITEM
Atendimento nos casos de emergência ou urgência, (quando resultante de acidente pessoal ou de complicações
do processo gestacional).
Atendimento, em PS, nos casos em que não se configure risco imediato.
Exames, realizados em regime ambulatorial.
Exames Especiais em Oftalmologia; Exames de Neurofisiologia; Endoscopias Urológicas; Mamografia e Procedimentos
terapêuticos, entre outros.
Exames Especiais de: Ecocardiograma; Otorrinolaringologia; Monitorização de Pressão Arterial Ambulatorial; entre outros.
Internações Clínicas em Pediatria; Clínica Geral e Especializada.
06) Internações cirúrgicas; eletivas ou de urgência/emergência; 07) Exames de Angiografia; Densiometria Óssea; Exames 
Cardiovasculares; Ressonância Magnética; Radiologia; Tomografia Computadorizada; 08) Internações cirúrgicas; Cirurgias 
Vascular; Endocrinológica; Torácica; Ortopédica; Cabeça e Pescoço.  

09) Procedimentos de: Coronariografias; Angioplastias; Radioterapias; Quimioterapias; Diálises e Hemodiálises; Acupuntura; 

Consultas / Sessões de Psicoterapia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional e Nutrição. 10) Internações Cirúrgicas em Oncologia;
Cirurgia Cardíaca; Neurocirurgia; Cirurgia para Obesidade Mórbida e Cirurgia para Miopia e Astigmatismo; 11)Internações Clínicas 
em casos de Doenças Infecto-Contagiosas, incluindo Aids e suas consequências; 12) Internações Clínicas ou Cirúrgicas relacionadas

 

a transplantes ou implantes; 13) Internações e tratamentos ambulatoriais em casos de Psiquiatria e Dependência Química entre outros.

Cobertura de Partos a Termo.
Doenças ou lesões preexistentes

revista do servidor ed92.indd   15 31/08/2017   12:00:04



>>Parceiros>>Mestre-Cuca

Caldinho de mandioca

 - 2 kg de mandioca amarela

-  2 calabresas grandes picadas 
em quadradinhos
    
- 2 pedaços grandes de bacon 
picados em quadradinhos
    
- 3 alhos grandes triturado ou 
bem picados
    
- 1 cebola grande triturada ou 
bem picada
    
- 3 tomates sem semente pica-
dos
    
- Cebolinha (a gosto)
   
- 1/2 pacote de sazón amarelo
    
- 1/2 pacote de sazón sabor do 
nordeste
    
- 3 caldos de costela

 - 2 kg de mandioca amarela

Ingredientes Modo de Preparo

Bom apetite!Bom apetite!Bom apetite!

RE
V

IS
TA

 D
O

 S
ER

V
ID

O
R 

1 - Cozinhe a mandioca

2 - Acrescente no cozimento 2 
tabletes de caldo de costela

3 - Dê uma pré-fritada na cala-
bresa junto com o bacon com 
um pouco de óleo

4 - Acrescente junto a ela a ce-
bola e termine de fritar

5 - Acrescente o alho e mais 1 
caldo de costela

6 - Bata no liquidi� cador a 
mandioca junto com a água 
que cozinhou

7 - Junte a mistura com a fri-
tura no fogo baixo sempre me-
xendo para que não grude no 
fundo da panela

8 - Acrescente o tomate e a ce-
bolinha (a gosto)

9 - Acrescente aos poucos os 
temperos, sempre experimen-
tando para ver se está bom de 
sal

>>

101010
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>>Parceiros

17

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. 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

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. 

Fisioterapeuta Olímpico:
Cristiano Alexandre dos Santos
Cre� tto:3 121088
Atendimento Domicilar especí-
� co
Rua Pará 14 Aldeia 
de Barueri Barueri SP.                        
TEL: 11 95722-4191 (oi)-zap.
11 95861-5153 (tim) 20% des-
conto

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.

Miro Drogaria
Desconto de 3% à 5% nos me-
dicamentos. Av.Henrique Gon-
çalves Batista, 196 Jd. Belval  Ba-
rueri. Tel. 4198-4696.

COLÔNIAS/POUSADAS

EDUCAÇÃO

ESTÉTICA E BELEZA

INFORMÁTICA

 LAZER/TURISMO

SAÚDE

 FISIOTERAPIA

FARMÁCIAS

RE
V

IS
TA
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O

 S
ER

V
ID

O
R 

>

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

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.

 
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

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

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

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.

KNN Idiomas Barueri
escola de idiomas 40% de des-
conto para sócios e dependen-
tes, matrícula grátis e transporte 
escolar grátis para estudantes até 
14 anos.
end: avenida municipal , 374, jd 
silveira - barueri - cep: 06433-000  
fone: 4198-6506.

ÓTICAS

MAIS PARCEIROS

(11) 4163-4050
           

www.sindservbarueri.com.br
   

Facebook.com/sindservbarueri
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