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Olá leitores, a folha do servidor traz para vocês um pouco do que foi a semana em comemoração ao dia das mães e da família. PG.03

28 de outubro
Dia do Servidor Público

DIA DAS MÃES E DA FAMÍLIA no SindServ

Olá leitores, a folha do servidor traz para vocês um pouco do que foi a semana em comemoração ao dia das mães e da família. 

sorteio de brindes
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Sócias e sócios do SindServ

SÓCIAS E SÓCIOS 
DO SINDICATO, 
COMO VÃO?
MAIS UMA ÓTIMA 
EDIÇÃO!
O SINDSERV neste 
mês das mães ho-
menageou com um 
evento especial para 
todas as pessoas que 
fazem este papel tão 
importante na vida 
das crianças, nestes 
dias tivemos várias 
atividades como: 
massagem, unha, 
sobrancelha, laudo 
técnico, feira orgâ-
nica e muito mais e o 
melhor TUDO GRA-
TUITO, confira no 
destaque um pou-
quinho de como fo-
ram estes dias!
Também nesta edi-

ção falamos um pou-
co sobre a abertura 
de negociações para 
a implementação do 
Vale Refeição para 
os servidores do 
município, estamos 
ansiosos para con-
seguir dar mais este 
passo na conquis-
ta de um benefício 
para todos os servi-
dores do município. 
Lembramos também 
que  o Sindicato está 
de portas abertas 
para respaldo jurí-
dico para que possa 
resolver eventuais 
situações que pos-
sam ocorrer, procure 
seu sindicato e saiba 
mais.

Boa leitura! 
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DIA DAS MÃES E DA FAMÍLIA
Olá leitores, a folha 
do servidor traz para 
vocês um pouco do 
que foi a semana em 
comemoração ao dia 
das mães e da fa-
mília. O SINDSERV 
promoveu nos dias 
03 a 06 de maio, um 
evento em home-
nagem às mães e à 
todas as pessoas, 
homens e mulheres, 
que cumprem esse 
papel tão especial 
em nossas vidas, 
como verdadeiro ato 
de amor e doação.
Parabenizamos a to-
dos vocês, que não 
raras vezes, em al-
gum momento, abri-
ram mão de seus 
próprios sonhos em 

prol de seus filhos, 
sobrinhos, netos e 
até mesmo de pes-
soas estranhas à 
sua família, sem ter 
a sensação de tem-
po perdido, e ainda 
assim retomaram 
suas próprias vi-
das, superando-se 
a si mesmos. Essas 
são pessoas que nos 
inspiram como base 
familiar. Neste mo-
mento de superação 
de pandemia, onde 
muitas famílias so-
freram luto, o SIND-
SERV entende que é 
hora de comemorar 
a vida, sem esque-
cer obviamente dos 
nossos queridos que 
se foram, mas ciente 

Confira um pouquinho como foi!

DIA DAS MÃES E DA FAMÍLIA
da necessidade de 
recomeçar, por isso, 
cada dia é dia de co-
memorar, de perce-
ber a benção da vida. 
O evento contou 
com profissionais de 
massagem, serviços 
de manicure, so-
brancelhas, maquia-
gem, bioimpedância, 
sorteios, brindes, e 
ainda um lanche bem 
gostoso, que gera-
ram momentos de 
descontração e mui-
ta alegria. Você lei-
tor, está convidado 
a participar conosco 
de nossos eventos, 
venha nos visitar e 
tomar um cafezinho.

sorteio de brindes
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VOCÊ APOSENTADO!
VENHA CONHECER A NOSSA NOVA SEDE,
COM MAIOR COMODIDADE, ESTRUTURA,
FÁCIL ACESSO, NOVOS CONSULTÓRIOS

ODONTOLÓGICOS E VÁRIOS BENEFÍCIOS 
PARA VOCÊ!

SEJA UM ASSOCIADO
SINDSERV BARUERI!

INFORMAÇÕES E DÚVIDAS.

RUA JOÃO ACÁCIO DE ALMEIDA, 210 - BARUERI (ATRÁS DO IPRESB)

(11) 99736.3758 (11) 94031.2144
Marcela Santa

VOVOV CÊ APOSEENTATAT DO!APOSE
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Sindserv solicita abertura de negociações para 
implementação do Vale Refeição 

O SINDSERV pro-
tocolizou neste mês 
junto à prefeitura, 
um ofício pleiteando 
abertura de nego-
ciações para imple-
mentação do Vale 
Refeição aos servi-
dores do município, 
e estamos ansiosos 
para o início das con-
versas e obviamen-
te pelo deferimento 
do benefício. Nossa 
proposta não é pela 
troca da cesta bási-
ca que já recebem os 
servidores, mas sim 
a implementação de 
mais um benefício.
O pedido se justifica 
tendo em vista a alta 
da inflação que cada 
vez mais corrói os 
salários, o custo de 
vida elevado, o de-

semprego crescente 
nas famílias, inclusi-
ve nos lares servido-
res. Há também de se 
ressaltar que o vale 
refeição não se con-
figura somente em 
um ato de valoriza-
ção do servidor, mas, 
sobretudo, é meio de 
circulação de riqueza 
no município, aque-
cimento do comér-
cio local e geração 
de empregos. Assim, 
seguindo o caminho 
da Câmara Munici-
pal de Barueri, que já 
confere esse bene-
fício aos seus servi-
dores, bem como de 
outros tantos mu-
nicípios vizinhos, o 
SINDSERV lutará por 
mais esse benefício 
para você servidor. 

O SINDSERV está 
atento às demandas 
dos servidores, se 
você possui alguma 
questão, procure seu 
Sindicato, estamos 
aqui para te ouvir e 
auxiliar. Aprovei-
tamos esse espaço 
para informar que 
as audiências refe-
rentes aos proces-
sos administrativos 
retornaram ao modo 
presencial, conta-
mos com advoga-
dos para sua defesa, 
procure seu sindica-
to, não deixe correr à 
revelia eventual pro-
cesso ou sindicância 
que responda.

SINDSERV
DEPARTAMENTO JURÍ-
DICO

DESCONTO EM FOLHA PARA ASSOCIADOS:

ligue:
11. 2805.0592 ou

Adriana 11. 98234.2392

VOCÊ QUER FICAR MAIS SEGURO?

SEGUROS DE VIDA, SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, MOTOS
E PARA BICICLETAS! SEGUROS PARA CELULARES 

E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SEGUROS 
RESIDÊNCIAIS, E ATÉ PREVIDÊNCIA

 PRIVADA.

Folha do Servidor ed.38 Maio 2022.indd   5 13/05/2022   16:03:49



Folha do Servidor ed.38 Maio 2022.indd   6 13/05/2022   16:03:50



Folha do Servidor ed.38 Maio 2022.indd   7 13/05/2022   16:03:51



9702114113

Folha do Servidor ed.38 Maio 2022.indd   8 13/05/2022   16:04:05


