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As cestas de natal de 2016 serão liberadas no a partir do dia 5 de dezembro, até o dia 13 de janeiro de 2017.
Confira nesta edição, página 4, os
itens das cestas deste ano, local e
horário para a retirada.

Assembleia discute questões
financeiras do Sindicato

“Informe-se sobre os atos que os
candidatos eleitos tomarão a partir
do dia 1º de janeiro. Uma cidade melhor começa com o olhar atento da
comunidade”. Leia mais no editorial
Bem-vindos, na página 2.
Laboratório Municipal, que opera
no mesmo prédio do Ambulatório
Médico do Unifae, não contava com
limpeza regular e sofria com infestação de ratos. Situação foi regularizada. Veja mais na página 4.

Assembleia Geral Extraordinária aconteceu no dia 18
de outubro e tratou de assuntos como inadimplência,
|Pág. 5
prestação de contas e Convênios Card

Ingressos para festa de confraternização Sindicalizados contam
serão distribuídos a partir de 1º de dezembro com novas parcerias

A tradicional Confraternização de
Final de Ano dos Servidores públicos Municipais está marcada para
o dia 17 de dezembro, a partir das
18h, no Centro de Integração Comunitária (CIC) —avenida Rodrigues Alves, 595, Santo André. A
equipe do Sindicato deu início aos
preparativos do evento e os presen-

tes e brindes que serão sorteados já
começaram a chegar. Os ingressos
para a Confraternização poderão
ser retirados de 1º a 16 de dezembro, na sede do Sindicato. Para mais
informações, acompanhe as próximas edições do jornal O Servidor.
Informe-se também por nosso facebook e pelo site.
|Pág. 8

Wizard, People e Bellíssima Fashion
Shoes oferecem descontos e facilidades para servidores públicos e seus
familiares. Descontos chegam a 40%
e proporcionam variedade em curso
de idiomas, de informática e calçados. Acompanhe nesta edição quais
são os benefícios que estão disponíveis.
|Pág. 3
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EDITORIAL

Bem-vindos!
Mirtes dos Santos Batista
As urnas trouxeram o resultado.
Nos próximos quatro anos os vereadores e prefeito escolhidos pela população serão os responsáveis pelas
ações do governo de nosso município.
A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais dá boas-vindas a todos os vereadores eleitos
e reeleitos. Que a Câmara Municipal
seja uma interlocutora da voz da
população. Que ela possa observar
atentamente os feitos do Executivo e
prezar pelo bem-estar da comunidade sanjoanense. Ao prefeito reeleito
e seu vice, também estimamos um
ótimo mandato. Que os próximos
quatro anos sirvam para corrigir os
erros, propor novas melhorias e, acima de tudo, que haja um olhar mais
atento para o nosso servidor.
Esperamos que a administração pública seja sábia nas escolhas que tomará até 2020. Os servidores e toda
a população esperam por melhorias
na saúde, na educação, no transporte etc. Desejamos muita sorte para
os novos governantes na hora de tomar decisões nessas áreas.
Sabemos que muito foi discutido
nos quatro anos que passaram. Adversidades que esperamos que não
aconteçam mais nos anos que estão
por vir. As urnas não depositaram
apenas votos na legenda dos candidatos, depositaram a confiança de
cada cidadão sanjoanense nos eleitos. Que cada voto valha!
Servidor, não deixe de lado esse
momento político. Sei que todos estiveram atentos aos feitos da administração pública este ano, por ser
eleitoral. Mas que isso se torne um
hábito rotineiro. Não podemos nos
esquecer da política. Devemos nos
manter atentos e, acima de tudo, fazer valer o nosso voto, a nossa voz
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e o nosso direito de uma cidade melhor. Informe-se sobre os atos que
os candidatos tomarão a partir do
dia 1º de janeiro. Uma cidade melhor começa com o olhar atento da
comunidade.
Lembrem-se, servidores: um bom
líder não usa as dificuldades para
justificar sua falta de ações. Um bom
líder faz das dificuldades uma forma de encontrar soluções criativas e
chegar ao objetivo alcançado. É esse
tipo de líder que queremos gover-

nando São João da Boa Vista.
No mais, aproveitem a edição de
novembro, que traz muitas novidades boas para o servidor. Confira também na página 4 os itens da
cesta de natal deste ano e quando
poderá ser retirada.

Mirtes dos Santos Batista é presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais

PROGRAMAÇÃO DO ROSÁRIO | NOVEMBRO
DIA 1
terça
223h

DIA 5
sábado
23h

DIA 6

domingo
20h

DIA 9
quarta
21h

DIA 12
sábado
23h

DIA 13
domingo
20h

DIA 16
quarta
21h

DIA 19
sábado
22h

Baile Especial - véspera de feriado
Banda Coco Mambo, de São Paulo

Baile Universitário

Westboys e abertura com Ronaldo Marques, de Vargem Grande

Forró

Baiano e Baianinho, de São João

Baile Especial

Amauri e Banda Tom Livre, de Rio Claro

Baile Universitário

Adriano Ramos e Banda, de Vargem Grande

Forró

Roberto Santos e Redmar e Banda de Aguaí

Baile Especial

Banda Reflexus Lunar, de São Paulo

Baile Social

Banda Paladium, de Santa Bárbara d’Oeste

DIA 20

Forró

DIA 23

Baile Especial

DIA 26

Forró

DIA 27

Forró

DIA 30

Baile Especial

domingo
20h
quarta
21h

sábado
23h

domingo
20h

Rua Oscar Janson, 3, Centro
São João da Boa Vista (SP)
(19) 3623-1834
www.sindicatosjbv.com.br
sindprsjbv@gmail.com
Jornalista responsável Bruna Mazarin Boaventura
MTb 0079881/SP
Diagramação: Bruna Mazarin Boaventura

quarta
21h

Carlos Roberto e Juvenil, de Caconde
Banda Sem Limite, de São Paulo
Banda Tempo 2, de Americana
Vicente e Donizete, de Leme
Meire e Edson, de São José do Rio Pardo

DIRETORIA

Mirtes dos Santos Batista presidente
José Orlando de Oliveira vice-presidente
Chistiane Margutti Liparini secretária-geral
Dr. Marcos Rossi Mendes secretário
Débora de Lourdes A. Alberto tesoureira
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Wizard firma parceria com Sindicato
BENEFÍCIOS

Os descontos nos cursos chegam
a 40% para todos os servidores e
dependentes
A Wizard Idiomas fechou uma parceria com o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais. Todos os servidores sindicalizados e dependentes
terão um desconto de 40% nos cursos de Inglês — a partir dos 4 anos—
, 25% nos cursos executivos —Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e
Alemão— e 20% nos cursos VIP.
Sobre a Wizard
A Wizard é uma empresa de capa-

citação linguística que tem como
missão promover, desenvolver,
capacitar e respeitar o potencial de cada aluno. Através de
um processo de comunicação
plena, a fala, escrita e leitura são priorizadas com
a utilização, em sala de
aula, de situações do dia
a dia como ferramentas
especiais.

correta das palavras. Mesmo
com as aulas semanais, podem
surgir dúvidas sobre a maneira
correta de falar ao estudar em
casa.
WIZARD SÃO JOÃO

Wizpen
Aprender a escrita e compreender
o inglês ou outro idioma são grandes
passos a serem dados, mas para ser
fluente é preciso saber a pronúncia

Endereço: Av. João Osório, nº 349,
Centro
Contato: (19) 3633-1008 ou
(19) 9.9137-8901
E-mail: saojoaodaboavista@wizard.
com.br
Site: www.wizard.com.br/saojoaodaboavista
Face: www.facebook.com/WizardSaoJoaodaBoaVista

PALESTRA MAIS SAÚDE
16 de novembro | 19h | sede do Sindicato
TEMA: HIPERTENSÃO E DIABETES MELLITUS
A Hipertensão Arterial é uma doença crônica
determinada por elevados níveis pressóricos
nas artérias, o que faz com que o coração
exerça um esforço maior do que o necessário
para circular o sangue através dos vasos sanguíneos. Estima-se que cerca de 15% a 20%
da população brasileira adulta possa ser rotulada como hipertensa. Devido a magnitude do
problema, tem sido constante a preocupação
mundial em ampliar e aperfeiçoar métodos
para diagnóstico e tratamento da Hipertensão
Arterial.

A Diabetes Mellitus ou simplesmente diabetes é um grupo de doenças metabólicas em
que se verifica níveis elevados de glicose no
sangue. Quando não tratada pode causar várias complicações. Tanto a prevenção como o
tratamento da diabetes consistem em manter
uma dieta saudável , prática de exercícios
físicos, manter um peso normal e abster-se de
fumar. Trata-se de uma doença sistêmica que
pode prejudicar órgãos, se não for controlado
adequadamente por meio de um tratamento
multidisciplinar.

Participe, sua saúde agradece!

desconto de

10%
para servidores
sindicalizados

Inspiri-se, ouse, seja Bellísima!
Av. Dona Gertrudes, 165, Centro - São João da Boa Vista
(19) 3631-5929 | saojoao@bellissimacalcados.com.br

BELLÍSSIMA
FASHION SHOES
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People é nova parceira do Sindicato
BENEFÍCIOS

Os descontos nos cursos chegam
a 40% para todos os servidores e
dependentes
A People é a nova parceira dos servidores públicos municipais. Os associados contarão com descontos e facilidades nos cursos de informática,
hardware, projetista, design gráfico,
robótica e gestão empresarial.

uma metodologia de ensino própria,
a marca se destaca pelo pioneirismo
no desenvolvimento de cursos de onformática, administrativos e idiomas
para o ensino de crianças, jovens e
adultos. São mais de 37 anos no mercado, com mais de dois milhões de
alunos formados, sendo o 4º maior
centro de certificação oficial Microsoft.

Sobre a People
A People é uma rede de franquias
que atua com o foco na educação e
na qualificação profissional. Com

A People pertence ao Grupo Pearson que há 150 anos no mercado, é
líder em educação e está presente em
mais de 80 países com mais de 40
mil colaboradores.
PEOPLE SÃO JOÃO
Endereço: Rua Gabriel Ferreira, 10,
Centro
Contato: (19) 3633-4947
Site: www.people.com.br
Face: www.facebook.com/PeopleSaoJoao

Laboratório Municipal foi limpo e dedetizado
SAÚDE

SINDICATO SJBV

Sindicato apontou problemas e
conversou com diretora de Saúde; situação foi resolvida
O Laboratório Municipal funciona no mesmo prédio do novo ambulatório médico do
Unifae. Ao mudar-se para a edificação, a Instituição de Ensino fez, em sua ala, a limpeza
e a dedetização. Mas o lado do laboratório
sofreu com a infestação de ratos e a ausência
de limpeza regular. O Sindicato tomou conhecimento da situação e entrou em contato com
a diretora do Departamento de Saúde, Lia Bis-

Lixo estava acumulado no Laboratório Municipal

soli. Em conversa, a diretora disse que já tinha
conhecimento da situação e que providências
seriam tomadas em breve para sanar os problemas. Depois da conversa, o Sindicato esteve no
local e verificou que os problemas foram solucionados. O Centro de Controle de Zoonoses
esteve no local e resolveu a situação dos ratos.
Também foi contratado uma pessoa que fará
a limpeza diária do local. A presidente Mirtes
Batista ressalta a função social do Sindicato.
“Vivemos em sociedade. Não dá para fecharmos os olhos para o que está ao nosso redor.
Vamos sempre buscar melhorias para o servidor e para a comunidade como um todo”.

Cestas de natal 2016

Retirar de 05/12/2016 a 13/01/2017, das 7h às 18h no
mês de dezembro e das 8h às 17h no mês de janeiro.
Local: Rua Gabriel Ferreira, 83, Centro (barracão da merenda)

Conteúdo da cesta

1 bombom tipo wafer
1 guaraná
1 maionese
1 pacote de bombons sortidos
1 pacote de uvas passas
1 pacote de batata frita
1 panetone
1 biscoito champagne
1 biscoito doce (wafer)
1 biscoito tipo pão de mel

1 goiabada tradicional
1 macarrão tipo penne
1 macarrão espaguete
1 lata de pêssego
1 leite condensado
1 ervilha em conserva
1 milho verde em conserva
2 sache de azeitonas
2 molho de tomate
1 lata de óleo

1 atum ralado
2 sardinhas em óleo comestível
1 farinha de milho amarela
1 creme de leite
1 nectar de frutas
1 mistura para bolo
1 bala mastigável
1 pó para gelatina de morango
1 pacote de lentilha
1 amendoim japonês
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ASSEMBLEIA

Assembleia discute finanças do Sindicato
Balanço, convênios card e
inadimplência foram alguns dos
assuntos tratados
A assembleia geral extraordinária do dia 18
de outubro foi convocada para discutir sobre
as regras do cartão Convênios Card, inadimplência com o Sindicato, ação declaratória de
inegibilidade débito fiscal, apresentação do
balanço referente ao 1º semestre de 2016 e
assuntos de interesse da categoria.
O auditor fiscal do Sindicato, Edson Cozol, iniciou a fala apresentando os dados
do balanço 1º semestre de 2016. Também
orientou que aqueles que tiverem qualquer
dúvida em relação às contas do Sindicato devem formalizar a dúvida por escrito,
que terá resposta formalizada também por
escrito. Todos os balanços ficam disponíveis no site e na sede do Sindicato. “De
receitas acumuladas tivemos pouco mais
de R$ 488,6 mil. De despesas acumuladas até o momento nós tivemos cerca de
R$ 401,3 mil. Portanto, se o ano acabasse no
dia 30 de junho, teríamos um superávit de
R$ 87,3 mil”, disse o auditor.
Cozol ainda acrescentou que o trabalho de
auditoria serve para garantir que os números
apresentados são fidedignos. “Há credibilidade nos valores que estão sendo passados.
A auditoria verifica nos bancos se o que está
escrito aqui confere com a verdade. Posso
assegurar como auditor que até o dia 30 de
junho não houve nenhum fato relevante que
demonstre distorção na demonstração das
contas do Sindicato”.
Mirtes Batista, presidente do Sindicato, deu
sequência e falou sobre o cartão Convênios
Card. “O cartão fecha dia 25 e abre dia 26.

Edson Cozol: ‘se o ano acabasse no dia 30 de junho, teríamos um superávit de R$ 87,3 mil’

A primeira fatura vai ser cobrada no 5º dia
útil. Mas tem acontecido uma situação complicada e nós estávamos segurando. Quando
chegava o pagamento da primeira fatura ela
não tinha saldo e também havia gastado na
próxima fatura. E o pessoal foi deixando de
pagar. Para suprir isso temos que gastar cerca
de R$ 20 mil [quando um servidor não paga
o cartão, o Sindicato arca com a dívida]”.
A presidente ainda lembrou que quando há
uma dívida, o cartão fica bloqueado e que o
jurídico começará a acionar os devedores judicialmente. “Infelizmente nós tivemos que
fazer isso. Gostaríamos de ser sempre parceiros dos servidores, mas temos de ser justos.
Esse é o primeiro passo. Se mesmo assim
não funcionar, vamos nos reunir novamente
para ver o que faremos”.
Cozol esclareceu que a dívida de R$ 20
mil não é cumulativa, já que os cartões são
bloqueados quando o servidor não paga o
Sindicato. “O Sindicato já pagou esse valor

ALEXIS BATISTA

gasto no cartão, mas não recebeu do servidor. Então o cartão é bloqueado. O que não
podemos é penalizar aquele que paga em dia
por conta dos que não pagam”.
Mirtes também citou a ação declaratória
de inegibilidade débito fiscal. “Tomamos
conhecimento em 2014. As pessoas que tinham plano na Unimed e Uniodonto não
teriam feito recolhimento de imposto desde
1994. Quando ficamos sabendo, nosso jurídico pegou esse processo de 94 e estávamos
preocupados. Se tivéssemos que pagar essa
dívida, acabava o Sindicato. Era muito alto
o valor. Mas nosso jurídico ganhou essa ação
e tomaremos providências. Então pegamos
heranças boas e ruins no nosso mandato,
mas conseguimos esse alívio”, disse a presidente.
Ao final, Mirtes ainda citou a festa de final
de ano [leia mais na página 8] e citou os novos convênios firmados. “Fazemos tudo pelo
bem do servidor e de sua família”, finalizou.
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Aniversariantes de novembro

Gonçalo Flávio da Silva		
Helena Maria Dutra Pereira		
Adriana Costa Benetti			
Vera Cristina do Prado			
Guilherme Henrique da Costa Alcântara

01

Valdei Samonetto			
Sueli Mota Curti			
Ronise de Camargo Francisco

02

Antonio Claret Borges
Carlos Sorg Riquena
Rosangela de Oliveira Adão de Carvalho
Aparecida Gonsala Zulian Carrocierre
Carlos Sorg Riquena
Thais Helena Rocha Lino
Adriana Regina Gonçalves Marques		
Elisabeth Pilli Pagani

03

Maria Lucia de Castro		
Terezinha de Fátima Oliveira		
Lucila da Silva Ribeiro
Eduardo de Lima Guimarães
Marta de Fátima da Silva Gregorio		
Alexandra Mazeto Previero
Paulo Henrique Lino

04

Antonio Donizetti Cyrino		
Tereza Aleixo da Fonseca		
Mirian Dias da Costa
Neide Aparecida Bertholucci Passiani
Sandra Regina Pires			
Jefferson Henrique Braz

05

Marcos Rossi Mendes		
Josefa da Silva Ferreira		
Amanda Cortez Oliveira Glockshuber
Maria Aparecida Gonçalves

06

Angela Rita Fortunato de Melo
Helena de Abreu Viana
Elzie Marin Sargaco dos Santos
Helen Rose Gonçalves Pipano		
Ouridia dos Santos Francisco

07

Nilce do Patrocínio Francisco		
Claudia Jesus Silva Silveira		
Wania de Almeida Ciancaglio		
José Roberto Bortholucci			
Eliana de Carvalho
Ana Clara Domingos de Oliveira Luciano

08

Osvaldo Inacio Soares		
Reginaldo Silva Landiva		
Joana D’arc Moraes Damiao

09

Celia Maria Soares
Neusa Dota Vieira Moraes		
Guilherme Lourenço
Lourdes Aparecida Ferreira Ramos
Alexsander Blanco Martins
Isabel de Oliveira Delmondes de Souza

10
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Pedro Aparecido Francisco Filho
Augusto Nascimento		
Francisco Xavier de Souza
Adelise Cristina de Oliveira Pinto Combi
Mauro Celso Canavezi
Lucimara dos Santos Bordan
Cleide Ribeiro Duques do Prado		
Rodrigo Aires Mansanares
Veronica de Freitas Valente
Livia Conceiçao da Cruz

11

Valmira Peres dos Reis		
Vanessa Luzia Zanetti de Souza
Claudio David Pelachim Lianda
Mariane da Silva Auregliethi
Reinaldo Almeida Ramos

12

Clelia de Paula Machado		
Luiz Ernesto Ramos Valente		
Luzia Donizetti Sansana de Freitas		
Celio Izidorio de Oliveira			
Edvaldo Donizetti Ramiro			
Maria Adelia Viana Pereira

13

Jorge Francisco Cyrino		
José Geraldo Cauduro
Edsonia Maciel Rocco		
Marcia Matias da Silva
Andrea Carolina da Silva Reis
Antonio Romildo de Souza
Juraci Ramos Delgado
Fabiana Palomo Cirto

14

Almir Barbosa			
Leandro Franco de Oliveira Rui
Sandra Maria da Silva Alves Fagerton		
Cristiane Caroline Delcielo Laubstein		
Dezielli Ambrosio Aversa

15

Sonia Cristina Ibanhez		
Leonardo Dearo Conde		
Flávia Regina Palomo
Aparecido Donizetti de Souza

16
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Célia Santamaria Farnetani		
Sueli de Fátima Sturari
Patricia Ferrari
Cecília Aparecida Tonon Borges
Haide Borges Eduardo
Pedro Luís Marcola		
Alexandre Aparecido de Souza
Débora Tatiane Thomé

21

Loide Quinzani da Silva		
José Carlos Verni
Ricardo César dos Santos
Celso Marcos da Mota

22

Charles Fernandes Martins
Luci de Vasconcelos Souza		
Acice Caroline Turatti Pessolato

23

Juraci Peixoto da Silva		
Roberto Lima da Costa		
João Estevao de Oliveira Filho		
Vera Lucia Ramos

24

José Ferreira de Moraes		
Jair Ridolfi			
Eduino Teixeira Parreira
Edson Previero
Sebastiao Felix da Silva Junior
Eduardo Campos
Romildo Milton Alves		
Edson Tadeu Zambeli Ribeiro
Celso Roberto Rehder		
Silvia Helena Zanelli Asterio
Roseli Brito Garcia			
Betania Alves Veiga Dell’Agli

25

Divino Diniz Gomes			
Fabiana Ribeiro Benedito		
Marina de Abreu Bueno Alvarez		
Miriam Nogueira de Carvalho

26

Patricia Diniz dos Santos Diniz
Antonio Donizete da Silva
Alpheo Dozolino Vanzela		
Vera Lucia Soares Valentim		
Bruna Rafaela de Souza

Márcia Aparecida Alves Oliveira
João Luis Ansani Filho
Maria de Fátima Marcondes de Araújo
Célia Barrios Goncalves		
Luciana Backstron Valentim

João Gabriel de Souza Junior
Zilda Nascimento			
Guilherme Schilive Neto			
Maria de Fátima Contini Peres Casarotto
Alessandra Padovani da Silva

José Eleuterio
Iolanda Santos Fustinoni		
Mauro Paina Lopes			
Otto Carlos Rodrigues de Albuquerque

17

18

19

Viviane Simões Alves

Silene Dias de Carvalho Macedo
Helena Maria do Lago		
Moacir Aparecido Chiochete
Joao Henrique de Paula Consentino		
Beatriz Marlei Antoniazi Penha		
Marcia Regina Luccas Del Bel		
Tania Dominato Boaventura

20

27

28

29

Elton Alves da Silva
Silmara M. Bizaia		

Rovilson Rodrigues dos Santos
Márcio Jeronimo Aguiar Milan
Renata Alice Calisto Damasceno Borba
Daniela Cristina dos Santos
Michele Hermann de Paula

30
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VENDE | ALUGA
Vendo cortador de frios Caseiro por
R$110. Tratar com Mariângela. Contato: 3623-3195.
Vendo mel puro direto do produtor.
Tratar com Marcos CCZ. Contato: 36316768 ou 98406-6125.
Vendo Gol 1997 1.6 MI branco, R$ 8 mil.
Tratar com Marcos. Contato: 3624-1713.
Vendo Câmera digital, Panasonic Lumix, cor preta. Tratar com Lucimara.
Contato: 99188-1916.
Vendo casa no bairro Santo Antonio. R.
Izabel Carvalho Bastos, 180. R$ 70 mil.
Frente 5 cômodos, fundo 3 comodos.
Tratar com Moacir. Contato: 3056-4509.
Vendo chácara na Pedra Rachada, 1774
metros, casa nova com 5 cômodos e
fogão a lenha. Aceito troca por casa no
mesmo valor. Tratar com Vera. Contato:
3056-2206 ou 9.8306-4790.
Vendo casa no bairro 1º de Maio. 3
quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem coberta. Valor a combinar. Tratar
com Glória. Contato: 9.9117-2883.
Vendo sofá 2 e 3 lugares e rack de madeira maciça. Preço a combinar. Tratar
com Izabel. Contato: 3631-0314.
Vendo máquina de cortar cabelos Wah
Homecut 7 pentes. Sem adaptador
R$60, com adaptador R$90. Tratar com
Ana. Contato: 9.83138127.
Vendo videogame Xbox 360 novo, com
Kinect, 250 Gb e 7 jogos originais. Tratar com Regina. Contato: 99135-6571
Alugo apartamento no Guarujá, na
praia Pitangueiras. Local com acomodação para até oito pessoas, à 50
metros da praia. Tratar com Danielle.
Contatos: 3622-3725, 9.9576-3929 ou
9.9469-6870.
Vendo bebê conforto Galzerano e cadeira de papinha, unissex. Tratar com
Maryoche. Contato: 3633-2965.
Vendo Corsa Classic 2001, 1.0, cinza
metálico, com pneus novos. Valor R$
10 mil. Tratar com Lurdinha. Contato:
3633-5196 ou 99182-7365
Vendo Biz, cor preta, 125cc, ano 2010.
Tratar com Jessika Valente. Contato:
9.9145-5558.

Vendo moto Kasinski Mirage 150, ano
2013, com pouco uso, baixa quilometragem. Único dono. Tratar com Daniela. Contato: 3631-5966 ou 9.9197-5756.
Vendo balcão bar colonial de madeira
nobre, com mais 2 bancos altos. Tratar
com Mariângela. Contato: 3623-3195

SERVIÇOS
R&A Transporte e Turismo. Viagens e
turismo com total segurança e conforto. Preços Promocionais. Tratar
com Ronaldo. Contato: 9.9711-1614 e
9.9192-3304.
Construção de barracão, assentamento de pisos, revestimentos especiais
e reformas em geral. Tratar com Júlio
Cesar. Contatos: 3056-5616 ou 9.94364749.
Artesanato: sacolas retornáveis de ráfia, buquê de Santo Antônio, caixas de
madeira para decoração ou lembrancinhas. Tratar com Evelise. Contatos:
3633-2552, 3056-4714 ou 3056-2547.
Capoeira regional, a partir de 7 anos,
ambos os sexos. Aulas 2ª feira, 4ª feira e
6ªfeira, às 20h, no Espaço Cultural “Luiz
Gama” . Profº Marcão. Contato: 9.83836841.
Vôlei adaptado, a partir de 50 anos,
ambos os sexos, no CSU Durval. Profº
Marcão. Contato: 9.8383-6841.
Fotografia de festas e eventos em geral. Preços acessíveis. Tratar com Rodrigo Trevisan. Contato: 9.9245-3131.
Faço pequenos carretos com caminhonete F1000 carroceria. Tratar com Pedro Marçola. Contatos: 3631-1185 ou
9.9755-2799.
Temperos Caseiros. Temos ovos, galinhas, frangos, leitoas e mel (vários
tipos). Tratar com Marçola. Contato:
9.9267-9509.
Irmãos Nogueira Autoelétrica, Peças e
Baterias. Contato: 3624-2211.
Faço carretos e entregas. Tratar com
Alessandro. Contato: 9.9290-8454
Lanzola Agropecuária. Medicamento,
vacinas, jardinagem, ferramentas, sementes. sapatões, acessórios para pesca. Rua Santo Antonio, 627, São Benedito. Contato: 3623-139.
Pequenos serviços de solda (elétrica)
em domicílios. Tratar com Sergio. Contato: (19) 9.9198-7998.
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Pintura de tecidos e fraldas. Tratar com
Denise. Contato: 9.9408-5028.
Músicas para casamentos, formaturas,
bodas e eventos. Tratar com Fernanda
ou Leandro. Contato: 9.9342-4421 e
9.9428-8675.

MANUTENÇÃO
Limpeza de terrenos, corte de paredes,
demolições de casas, corte de árvores,
retirada de tocos e limpeza de cisternas
e fossas. Tratar com Rovilson. Contato:
3631-5779 ou 99766-7151
Podo grama com máquina. Tratar
com Antonio. Contato: 3633-1740 ou
99425-8200.
Limpeza de terrenos, corte de grama
com máquina. Tratar com Osvaldo
ou Emanuel. Contatos: 9.9253-4861 e
9.9242-0811.
Limpeza de terrenos, corte de grama
com máquina à gasolina e aplicação
de veneno e demolição de casas. Tratar com Pedro. Contato: 3631-1185 ou
9.9755-2799.
Serviços de manutenção elétrica. Tratar com Rodrigo. Contato: 9.9165-7939.
Pinturas em fraldas de bebê. Tratar com
Denise, após as 13h. Contato: 36314373.
Aceito doações de livros de romance
espírita da Zíbia. Tratar com Luzia. Contatos 9.8262-3169 ou 9.8303-0475.
Faço bolachas mineiras. Tratar com Maria Zavan. Contato: 9.9166-5168.

TRANSPORTE
Motorista especializado (particular
ou carro próprio). Bom conhecimento
da cidade de São Paulo e aeroporto.
Viagens para todo o Brasil, carro com
ar-condicionado. Tratar com Zavan.
Contatos: 3631-8935, 9.9747-4155 ou
9.9715-8375.
Motorista profissional. Vans de 11, 15
ou 17 lugares, micro-ônibus de 21 lugares e carro particular. Tratar com
Francisco. Contatos: 3633-5913 ou
9.9249-7083.
Transporte de passageiros e encomendas para a região (interior do Estado
e São Paulo). Tratar com Luiz Vanzela.
Contatos: 9.9179-7947 (aceita ligações
a cobrar).

Para inserir, alterar ou remover um anúncio, entre em contato com o Sindicato pelo
telefone (19) 3623-1834 ou pelo e-mail sindprsjbv@gmail.com.
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EVENTO

Confraternização de final de ano tem data marcada
Ingressos poderão ser retirados a
partir de 1º de dezembro, na sede
do Sindicato
A tradicional Confraternização de
Final de Ano dos Servidores públicos
Municipais está marcada para o dia
17 de dezembro, a partir das 18h,
no Centro de Integração Comunitária (CIC) —avenida Rodrigues Alves,
595, Santo André.
A equipe do Sindicato deu início aos

preparativos do evento e os presentes e brindes que serão sorteados já
começaram a chegar.
Mirtes Batista, presidente do Sindicato, destaca a importância da confraternização. “É um momento de
união entre os servidores. Confraternizar com o colega de trabalho, seja
ele do seu departamento ou de outro
setor. O final do ano pede esse sentimento de união, de companheirismo”.
Os ingressos para a Confraterniza-

ção poderão ser retirados de 1º a 16
de dezembro, na sede do Sindicato.
Para mais informações, acompanhe
as próximas edições do jornal O Servidor. Informe-se também por nosso
facebook e pelo site.
Vote na enquete que está anexada
a esta edição, preparada para que a
equipe do Sindicato saiba qual é a
sua opinião em relação aos brindes
sorteados durante a festa. O Objetivo
é melhorar a dinâmica dos sorteios.
Participe!

ENQUETE
Todos os anos, na festa de final de ano realizada pelo Sindicato, são sorteados brindes aos servidores. Mas muitos dos sorteados não
estão presentes no evento para recebê-los. Por isso, gostaríamos de saber qual é a sua opinião, servidor: quem não estiver presente e for
sorteado não ganha o brinde e outra pessoa que estiver no evento é sorteada, ou quem não estiver e for sorteado deve, sim, ganhar o
brinde, que ficará guardado no Sindicato para ser retirado depois? Recorte esta cédula com sua resposta assinalada e entregue na sede do
Sindicato ou participe da enquete em nosso site e também pelo Facebook.
NÃO, quem não estiver no evento não deve ganhar o brinde caso sorteado
SIM, quem não estiver no evento deve ganhar o brinde e retirar depois
CHARGE | Enquanto isso, em São João...

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
se preocupa com a situação do Instituto de Previdência. Em 2012, com
a segregação de massa,
houve sérios problemas
com a falta de aportes.
Agora, vemos novamente que a aposentadoria
do servidor está em risco com os aportes que
não têm sido feitos.

