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Feliz 2015

Editorial

Paz, saúde e felicidade
no Ano Novo

Rubens do DAE
Presidente

Mais um ciclo está sendo concluído em
nossas vidas. Um ano está terminando... e outro
novo está chegando, trazendo esperanças e expectativas de um período ainda melhor. O clima de festas já começa a contagiar as pessoas,
com enfeites nas fachadas das casas e o tradicional corre-corre para a compra de presentes de
Natal. Até mesmo os mais céticos acabam se
rendendo à magia dessa data e seu significado
para milhões de pessoas em todo o mundo.
Ao término de mais uma temporada, como dizem os esportistas, é mais do que co-

mum que façamos um balanço sobre o ano
que está chegando ao fim. Hora de relembrar bons momentos e outros, nem tanto, afinal vitórias e derrotas fazem parte da vida de
qualquer ser humano. O importante é saber
superar cada contratempo e continuar lutando para que tenhamos dias melhores.
Também, é importante saber celebrar cada conquista, cada instante de alegria, ao lado da família e dos amigos que estão sempre
ao nosso lado. É preciso celebrar o simples fato de estarmos juntos; e aproveitar para renovar os nossos desejos de felicidade para aqueles que queremos bem.
Vamos aproveitar a pausa de fim de ano para renovar as nossas energias e nos prepararmos
para o próximo ano. Lembre-se que o tempo
passa muito rápido. Parece que foi ontem que
falávamos sobre os nossos sonhos e expectativas para o ano que está terminando. Como passou depressa...De uma forma geral, 2014 foi um
ano bom, afinal estamos juntos novamente e,
mais ainda, fazendo planos pra 2015.
Não posso deixar de fazer meu agrade-

cimento aos funcionários públicos da nossa
cidade, colegas que continuam honrando a
profissão que escolheram para exercer e, superando todas as adversidades, continuam
valorizando o serviço público. Para a categoria, o sonho é de que no Ano Novo as questões relacionadas aos servidores públicos estejam entre as prioridades do Governo.
Nesta edição da Revista ARESM, temos
a posse das CIPAs, a entrega dos presentes ao
vencedores da promoção do Aniversário da
ARESM e do Dia do Funcionário Público, as
opções de parques para quem vai sair de férias e a festa na Câmara Municipal em homenagem ao Dia do Funcionário Público (uma
grata surpresa para todos nós da ARESM).
Aproveito a oportunidade para agradecer
todos aqueles que estiveram ao nosso lado, nos
apoiando e incentivando a continuar a nossa luta
por dias melhores. À nossa equipe de colaboradores da ARESM, parceiros conveniados, prestadores de serviço e, principalmente, aos nossos associados, desejo um Ano Novo de muito sucesso,
paz, saúde e felicidade. Boas Festas!

Espaço do Associado
Sou leitor antigo do Jornal da ARESM
e fiquei muito feliz com a mudança para o
formato Revista. E acredito que os demais
funcionários também gostaram, pois o resultado é uma publicação de qualidade, que
valoriza ainda mais os servidores públicos.
O formato e a diagramação ficaram muito

Expediente

melhores, mais limpo e bonito de se ver - e
de se ler. Isso sem falar que o conteúdo ficou
melhor, e as imagens e propagandas mais
nítidas. A Revista da ARESM está em outro
nível, e você pode levar pra qualquer lugar,
deixar em qualquer lugar que ninguém vai
jogar fora. Tanto que hoje vejo que ela cir-

cula em diversos setores da administração.
E mais: que as pessoas sempre pegam pra
ler ou só para dar uma olhada. A ARESM
está de parabéns.
Faiska Pereira - Funcionário da Câmara
Municipal de São Caetano do Sul
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• Enxoval de Bebê • Calçados
• Moda Infantil
(Feminina e Masculina)

Fones:
4238-9476 / 2376-8850
Atendimento:
Segunda à sábado: das 9h às 19h
Domingos e feriados: das 9h às 13h

Rua Eng. Armando Arruda Pereira, 1420 - B. São José - SCS

Manipulação
de receitas,
produtos
farmacêuticos
e perfumaria
em geral

Fone: 4221-4141 / Fax: 4228-1022
Rua Rio Grande do Sul, 1027 - B. Santo Antonio - SCSul

Mundo dos Móveis
trabalhamos com todas
marcas de lentes

• multi focal, varilux
• visão simples com ar
• lentes fotossensível
• lentes de contato

4224-1855

rua alagoas, 675 - centro - SCS

4

| Revista ARESM | 2014 | #62

Grande variedade de móveis
para seu lar direto do
fabricante. Venha conferir!
Parcelamos em até

10x 4232-4201
Av. Visconde de Inhaúma, 386
Bairro Oswaldo Cruz - SCS

ARESM faz
a tradicional
promoção de
panetones
Mantendo a tradição de final de
ano, a ARESM realiza a promoção de
panetones, uma ação que é sucesso há
quase uma década. O objetivo é oferecer condições para que todos os associados possam comprar panetones para sua família ou, ainda, presentear os
parentes e amigos, com preços e condições especiais de pagamento.
A Associação disponibiliza produtos da
marca Village, com sistema de venda pronta entrega, ou seja, quem compra, leva para
casa o produto que escolher.
Todas as compras durante a promoção serão descontadas em folha, no final de janeiro.
Este ano, o associado poderá escolher entre os mais variados sabores e tamanhos, como o Trufado com Gotas de
Chocolate, o de Goiabada Cremosa e o
tradicional Village de Frutas, além do
Light de Frutas (sem adição de açúcar)
e, ainda, bombons e palitos de chocolate,
biscoitos e pão de mel.
Os panetones da Village são reconhecidos como um dos melhores dentre todas as
marcas comercializadas. As vendas vão até
o dia 19 de dezembro, na sede da ARESM
– Rua Maranhão, 96 – Bairro Santo Antônio, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16
horas. Informações: 4228-7888.

Associados da ARESM
com desconto em
folha de pagamento

Óptica Baraldi

Desde
1972

Laboratório Próprio

4224-5057 - 4229-5522
LENTES COSMÉTICAS
Olho de gato - Vermelha - Branca
Azul - Amarela - Verde - Cinza

Traga este
anúncio e ganhe

Condições Especiais
de pagamento para
sócios da ARESM

10%

de desconto

opticabaraldi@gmail.com

• Aviamos receitas médicas
• Lentes de Contato
• Trabalhamos com todos os tipos de armações e lentes
Rua Baraldi, 752 | Centro | São Caetano do Sul
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Rádio Peão
Abono

Porque será que as discussões sobre a
concessão de benefícios para os servidores são feitos sempre em cima da hora?
Pois é...aconteceu de novo. O mês de dezembro começou e não se ouve falar nada sobre o Abono de Natal dos funcionários públicos. Assunto “proibido” na
Prefeitura e na Câmara, as especulações
aumentam entre os servidores. Há quem
acredite que o motivo do atraso no envio
de projeto para o Legislativo é o valor,
que seria muito aquém do esperado pela
categoria. Os mais pessimistas preferem
espalhar que, por conta do caixa baixo da
administração, o benefício não será pago
esse ano. Seja qual for o motivo, é melhor
não criar grandes expectativas.

Sobe

Depois de mais de um ano parados,
os elevadores que servem o público e
funcionários do prédio da Câmara voltaram a funcionar. A alegação era de que
faltavam peças de reposição – algo, no
mínimo, estranho, pois o prédio foi totalmente reformado há seis anos e, teoricamente, os elevadores seriam considerados “novos”. No período de “inatividade”, não faltaram críticas e, até mesmo, piadas sobre o equipamento, inclusive chegaram a dizer que os elevadores seriam os mesmo de antes da reforma, que
teriam recebido apenas melhorias estéticas. Tudo brincadeira, é claro.

Presentão

Funcionários de alguns setores da
administração foram surpreendidos

com o comunicado de que foram demitidos de seus cargos. O motivo alegado é de que houve um apontamento do
Tribunal de Contas do Estado (TCE)
com relação a forma como o concurso
público foi realizado. A informação é
de que o TCE teria encontrado irregularidades no processo. Importante destacar que a maioria dos servidores está
na função há mais de quatro anos. Dentre os demitidos, muitos são funcionários da área de saúde, e fica a pergunta:
como e quando a administração pretende repor esses servidores? E mais:
o atendimento à população não ficará
prejudicado?

Saúde

Após um período de avaliação dos
serviços prestados pela Santa Amália
Saúde (plano de saúde contratado pela administração), por parte dos funcionários, começam a aparecer as primeiras críticas. A mais comum é a decisão da empresa de exigir autorização
prévia para todos os tipos de exames,
até mesmo os mais simples. Os laboratórios credenciados – que são poucos
na cidade – só podem fazer os exames
com a autorização, que deve ser solicitada no Centro Médico da Santa Amália. Assim, o funcionário acaba perdendo tempo, pois precisa sair no horário
de serviço para buscar a autorização.
As comparações com o antigo plano
também já começaram...

Memória

Só para lembrar, o plano de saúde

para os funcionários contempla também os associados do extinto IPASM
(Instituto de Previdência do Servidor
Municipal). E a promessa era de oferecer um atendimento de qualidade para
todos os servidores.

Parada dura

Mudam secretários, mudam diretores, funcionários... muda até o Governo. Já o que parece que nunca vai
mudar é a situação do estacionamento
do Paço Municipal. A questão se arrasta há anos, sem solução. E haja paciência dos motoristas em busca de uma
vaga. Uma saída simples para minimizar o problema seria reservar as vagas
do estacionamento próximo à entrada
do Paço somente para quem trabalha
no local ou utiliza os serviços da administração. Os frequentadores do Parque Chico Mendes utilizariam o espaço ao lado da entrada da Avenida Fernando Simonsen.

Karin Modas

Sempre com você

Mais de 30 anos de
bom atendimento
e qualidade
comprovada
Rua Silvia, 1360
Fone: 4238-6974

Atendimento: Terça à domingo das 18hs às 23hs

Pedido On-line

www.pizzamania.com.br
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Rua João D'Agostine, 150 - Bairro Mauá - SCS

Fones: 4231-1851 / 4266-0607

Legislativo celebra Dia do Funcionário Público com gincana
Com uma gincana animada, os servidores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul comemoraram o Dia do Funcionário Público. A atividade, organizada pela Comissão de Eventos do Legislativo, reuniu funcionários efetivos e comissionados em uma grande “brincadeira”, que teve
também finalidade social.
O objetivo, segundo os organizadores, foi
de celebrar a data com uma ação que pudesse integrar os funcionários, por meio de um
jogo de perguntas e repostas (QUIZ). Foram
inscritas doze equipes, com cinco integrantes

Farmácia
Monte Alegre
Alopatia e
Homeopatia

em cada uma delas. As questões foram todas
sobre a história e curiosidades da Câmara.
“A nossa proposta é que os funcionários
participem, se divirtam e, ao mesmo tempo,
tenham a oportunidade de conhecer ainda
mais sobre o funcionamento e a própria história do Legislativo”, explica Cilene Felipe,
integrante da Comissão de Eventos.
As equipes também foram incentivadas
a participar de uma ação social, que contou
com a doação de alimentos. Cada uma teve
que doar um Kit Servidor Amigo no ato da
inscrição, que valia como pontuação para a

gincana. Ainda, era possível fazer doações espontâneas por integrantes das equipes ou simpatizantes e torcedores de cada grupo de servidores. A ação social arrecadou mais de 300
kg de alimentos, que foram doados a duas entidades filantrópicas do município, indicadas
pelos próprios participantes.
Essa foi a segunda edição da atividade na
Câmara Municipal para celebrar o Dia do Funcionário Público. Ela ocorre a cada dois anos,
intercalando com comemoração oficial, quando os servidores público são homenageados em
Sessão Solene, no Plenário do Legislativo.

Cacharrel
agora faz parte
da ARESM
Siga-nos: facebook.com/lojacacharrel

Fone: 4224-7070
Fax: 4224-7073

Roupas e acessórios femininos e masculinos

Funcionamento:
Seg. a Sexta: 08hs às 18hs
Sábado: 08hs às 13hs
www.farmaciamontealegre.com.br

E-mail: farmaciamontealegre@terra.com.br

Farmácia Monte Alegre

Rua Amazonas, 944
Santo Antônio
São Caetano do Sul

Parcelamos suas
compras em até 5 vezes
pela ARESM

Telefone:
4318-3888

Rua Visconde de Inhaúma, 1037 - Nova Gerty - SCS
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Memória

A Cidade
Proteção Animal

estão em ronda, patrulhando o município, tanto para atender as denúncias recebidas quanto
as constatações pessoais. Os moradores poderão denunciar pelo Disque Combate Desperdício 24 horas: 2181-1888 ou pelo e-mail denuncia@daescs.sp.gov.br.

Zona Azul

Construído pela Prefeitura de São Caetano do Sul no Centro Integrado de Vigilância
à Saúde Dr. Oswaldo Cipullo (Civisa), Bairro Mauá, o Gatil Municipal foi inaugurado no
mês de novembro. O espaço pode abrigar até
25 felinos abandonados, com todo o conforto e cuidados necessários. A entrega do equipamento público coloca a cidade definitivamente como referência no bom trato animal.
A associada Elizabeth Oliveira, destaque na
última edição da Revista ARESM, em dois momentos especiais de sua vida, ao lado de Reinaldo Ribeiro, o seu grande amor. No primeiro, em
instante de descontração durante os passeios
dominicais e, no segundo, em fotografia tirada
no estúdio no dia do seu casamento.

Saudades...

Água

Inspirada em exemplo americano, praticado em Los Angeles, São Caetano do Sul lançou a Patrulha DAE - Pela Proteção da Água
e o Disque Combate Desperdício. A patrulha
não terá a função de punir os moradores, mas
sim orientar sobre métodos para evitar o desperdício de água. Segundo o diretor do DAE,
ouve um aumento no número de reclamações,
por parte da população, quanto ao desperdício
de água, por isso foi necessário criar mais um
canal de comunicação com os moradores. Para auxiliar no uso racional da água, veículos já

ATENÇÃO
ASSOCIADOS
DA ARESM
José Godim
Torres
03/11/2014
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O serviço de estacionamento rotativo pago,
popularmente conhecido como Zona Azul, voltou a funcionar em São Caetano do Sul no último dia 17 de novembro. A tarifa para estacionar
em uma das 2.896 vagas demarcadas será de R$
2 por uma hora e de R$ 4 por duas horas, tempo máximo em que o carro poderá ocupar o espaço. A Zona Azul vigorará de segunda a sextafeira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às
13 horas. A principal novidade é a possibilidade
de compra e utilização de créditos virtuais via
smartphone, com cadastro prévio no aplicativo
Fácil Estacionar, disponível para download gratuito nas lojas virtuais App Store e Google Play.

Bolsa USCS 100%

A Prefeitura de São Caetano do Sul apresentou os detalhes do Programa Bolsa USCS
100%. A Administração vai conceder, a partir
do ano que vem, bolsas de estudos integrais
para a Graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), nos cursos presenciais ou à distância, e bolsas parciais para a Pós-Graduação. As inscrições se
iniciam no dia 28 de janeiro e seguem até 6 de
fevereiro. O interessado deve estar matriculado na universidade e estar dentro dos critérios para a concessão do benefício. Serão cerca de 500 bolsas de estudos por ano.

PLANO
FUNERÁRIO

4221-6694
4227-6860

100% de desconto na
adesão ao Plano GS
Mais informações na Secretaria
da ARESM (4228-7888)

Novos
cipeiros
tomam
posse na
cidade
A cidade de São Caetano do Sul empossou, no mês de novembro, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs)
de diversos departamentos da Prefeitura e da
Fundação Municipal de Saúde (Fumusa). Ao
todo, foram empossados cipeiros de 44 comissões. A cerimônia foi realizada no Teatro
Santos Dumont e contou com a presença de
autoridades e representantes de entidades de
defesa dos trabalhadores.
O secretário municipal de Planejamento e
Gestão, Lázaro Leão, ressaltou a importância do
trabalho realizado pela CIPA. “A responsabilidade dos cipeiros é muito grande. Vocês devem
ser agentes de cobrança de melhorias nos lo-

• Numeração até 48
• Atendimento personalizado
• Marcas do Sul e de Minas

Parcelamos
em até

5x

Telefone:
4224-5243

cais de trabalho”, aconselhou. Leão aproveitou
o evento para elogiar a atuação de Célia Ramon
à frente da CIPA da Prefeitura nos últimos anos.
Para o presidente da Federação Nacional
dos Técnicos de Segurança do Trabalho, Armando Henrique, a cidade se torna exemplo
para o Brasil. “Eu nunca ouvi falar de uma cidade que empossou 44 CIPAs. No máximo,
vi a posse de seis comissões. Os envolvidos

neste feito estão de parabéns”, disse.
O presidente do Sindicato dos Servidores (Sindserv) do município, Miguel Parente,
também participou da posse dos novos cipeiros. “Essa é a coroação de um trabalho de longos anos de valorização da CIPA”, avaliou. “Mas
a CIPA não pode atuar sozinha. Ela necessita da
colaboração de todos os servidores para minimizar o risco de acidentes de trabalho”.

Troca de óleo
Funcionamento 24 horas
Caixas eletrônicos
Lojas de conveniência
Gasolina aditivada com
o mesmo preço da comum

postos
Leandrini

4232-6179
4232-8280

Estacionamento conveniado
Rua Goitacazes, nº 70
(em frente ao Coutry Beer)

Rua Rio Grande
do Sul, 244 - Centro
São Caetano do Sul

Rua Ingá, 28 (esq. Osvaldo Cruz)
#62 | 2014 | Revista ARESM |
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Rua Pará, 22 - Centro
São Caetano do Sul - SP
www.facebook.com/yannimodasfemininas

Atendemos:

ARESM

4238-9206

Rua Senador Fláquer, 302 - Vila São José
São Caetano do Sul - SP

A ULTRAGAZ está fazendo
muito mais por você!
Agora, a LOJA ULTRAGAZ - SÃO CAETANO
esta à sua disposição até às 22 HORAS,
de segunda a sexta; e aos SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS, até às 18hs.
Temos Convênio
com a ARESM

Venha retirar seu ULTRAGAZ na
Avenida Presidente Kennedy,
3113, esq. com a Rua Madeira e
economize no preço.

disk ULTRAGAZ

4220-1616
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s férias estão chegando! E uma
boa sugestão para aproveitar esse período do ano são os parques
temáticos de São Paulo. Apresentamos
os cinco parques mais conhecidos pela criançada (e adultos, também). Todos
eles mantêm convênio com a ARESM,
que oferece passaportes com preços e
condições especiais de pagamento para os associados. Agora, é só escolher
um (ou mais) e aproveitar. Mas antes de
agendar seu passeio, não se esqueça de
confirmar os dias e horários de funcionamento, pois os parques têm programação especial nessa época do ano.
Hopi Hari – Considerado o maior
parque temático da América Latina, o
parque temático Hopi Hari (localizado em Vinhedo, interior de São Paulo),
oferece diversão para todas as idades. O
parque criou uma mitologia própria para encantar os visitantes, inclusive com
idioma e expressões engraçadas, que são
utilizadas pelos funcionários. O Hopi
Hari conta com uma grande variedade de
brinquedos radicais (outros, nem tanto),

Curta as férias
nos parques

que atraem adultos e crianças. Em 2012, o
espaço também ganhou áreas temáticas,
com personagens conhecidos, como Pernalonga e sua turma, e Liga da Justiça, para
quem curte aventuras com heróis e vilões.
Saiba mais no site www.hopihari.com.br
ou pelo telefone 4007-1134.
O Mundo da Xuxa - o Parque Temático
O Mundo da Xuxa está localizado dentro
do shopping SP Market, na Zona Sul de
São Paulo. O Parque foi criado especialmente para que as crianças entrem em um
mundo de sonhos e fantasias, onde não
existe lugar para a tristeza. Todo o cenário e as atrações são personalizados com
a marca da apresentadora Xuxa Meneghel,
proporcionando um ambiente colorido,
alegre e encantador. Agentes de Encantamento e os personagens da Turma da Xuxinha interagem com o público, tornando
o passeio ainda mais divertido. Informações pelo telefone 5541-2530 ou no site
www.omundodaxuxa.com.br/
Aquário de São Paulo - o Aquário de
São Paulo é o maior aquário da América Latina. O local conta com aproximada-

mente 3 mil exemplares de cerca de 300
espécies de animais. As florestas brasileiras são retratadas no primeiro setor, dedicado à água doce, e onde é possível conhecer os famosos filhotes de jacarés albinos, que projetaram o Aquário internacionalmente, por serem os únicos em exposição no mundo. Outros espaços mostram
espécies dos oceanos, que encantam os visitantes; réplicas gigantes de dinossauros;
e espécies de mamíferos da fauna brasileira. Tudo isso torna o Aquário de São Paulo um passeio inesquecível para toda a família. Mais informações: www.aquariodesaopaulo.com.br. Telefone: 2273-5500.
Wet´n Wild - um dos maiores parques
aquáticos temáticos do Brasil, o Wet´n Wild
está localizado a apenas 30 minutos de São
Paulo. O espaço exibe área total de 160 mil
m², com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, além de contar com 7 milhões
de litros de água tratada e reciclada e diversão para todas as idades, em uma belíssima
área com lago natural e mata nativa. O parque é uma ótima opção para os dias de calor. No local oferece 25 atrações, como to-

boáguas variados, uma área com cobertura
retrátil, atração para crianças chamada Ilha
Misteriosa do Cascão e o toboágua Rally,
que conta com quatro pistas paralelas e 16
metros de altura. Contatos: 4496-8000. Site: www.wetnwild.com.br/.
Cidade das Crianças – a Cidade da
Criança de São Bernardo do Campo é o
primeiro parque temático da América Latina. Opção de lazer e entretenimento para
toda a família, reúne brinquedos tradicionais, como Xícara Maluca, a Roda-Gigante, o Barco Viking, o Minhocão e o Carrossel. Reaberto em novembro de 2010, o
parque voltou com novas brincadeiras, como Space Jump, Submarino, Vale dos Dinossauros, Trem Fantasma, Elevador, Tele-Combate, Cinema 4D e atração inspirada no corpo humano. Também foram revitalizados o Simulador, o Planetário, o Teleférico, o Circuito de Arborismo e a Tirolesa. Uma das maiores atrações é um submarino de verdade, submerso em uma piscina gigantesca e que está aberto para a visitação.Telefone: 4122-1116. www.cidadedacriancasbc.com.br.
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Julieta Modas
Promoção:
Peças da coleção com
até 20% de desconto
Rua Manoel Coelho, 600 - Loja 62 - Centro - SCS

4221-4612 - julietamodas@gmail.com

Convênio com a ARESM

Facilidade no pagamento com desconto
em folha e parcelamento em até 3x

Loja 1: Rua V. de Inhaúma, 781 - Fone: 4239-5352
Loja 2: Rua Santa Catarina, 41 - Fone: 4224-6639
Loja Extra São Caetano - Fone: 4221-2332
Loja Carrefour São Caetano - Fone: 4226-1930
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ARESM

promoção de Aniversário da ARESM
e Dia do Funcionário Público superou,
mais uma vez, as expectativas da diretoria, com um grande número de associados participantes. Este ano, a Associação sorteou três
presentes: um Smartphone e dois Tablets.
O associado Paulo José dos Santos teve seu cupom sorteado e levou para casa o
Smartphone. Rita de Cássia Ribeiro e Gerson
Batista da Silva foram os felizardos ganhadores dos Tablets.
Rita de Cássia, funcionária aposentada,
ficou surpresa quando foi avisada que havia
sido sorteada. “Fiquei muito feliz, pois nunca
ganhei nada nessas promoções”, disse. O que
vai fazer com o presente? Ela diz que pretende usar muito e que já pediu ajuda ao filho para aprender a mexer no Tablet.
A entrega dos prêmios aos vencedores contou com a presença do presidente da ARESM,
Rubens Bernardo, diretores e funcionários. Ele
ressaltou o sucesso da promoção. “Ficamos felizes com a grande participação dos associados.
Mais ainda, porque os ganhadores representam diversos setores da administração, o que incentiva as pessoas a participarem, cada vez mais
mais, das nossas promoções”, destacou.

entrega presentes para associados

#62 | 2014 | Revista ARESM |
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Forno & Fogão
Peru de Natal com
cachaça e cerveja
Ingredientes
01 colher (sobremesa) de sal grosso
500 ml de cachaça
01 peru
01 cenoura
07 folhas de sálvia
01 ramo de alecrim e tomilho
06 dentes de alho
500 ml de cerveja
250 ml de água
300 g de cebola calabresa (pequenas)
1/2 kg de batata bolinha

MODO DE FAZER
Pegue o peru e esfregue bem o sal grosso por
todo ele. Coloque-o dentro de um saco plástico ou
recipiente dê sua preferência. Acrescente a cenoura cortada em rodelas, as folhas de sálvia picadas
grosseiramente, o ramo de alecrim e tomilho debulhados (sem os galhos, somente as folhas) e os
seis dentes de alho cortados em lâminas.
Regue com a cerveja e a cachaça. Deixe
marinar por, no mínimo, 12 horas.
Forre uma assadeira retangular com as cebolas calabresa e as batatas bolinha. Coloque

Para voce
que gosta
de estar
sempre
na moda
• vestidos casuais e baladas
• blusinhas • saias • saias longas

2376-1902
Rua Niteroi, 20 - Centro
Sao Caetano do Sul
ADICIONE A LOJA NO FACEBOOK

Nova Vitória

&
agora são uma loja só!

Telefones:
4232-0864 / 4231-2155

Rua Silvia, 1430 e 1438
Bairro Nova Gerty
Trabalhamos com todos
os tipos de carnes

Bovina - Suína - Aves - Frios
Temos tudo para seu churrasco

Fones: 4228-2564 • 4228-4331 • 4221-7522
Rua Amazonas, 935 (esq. com a rua Piauí) - São Caetano do Sul
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o peru, a marinada, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus
por mais ou menos uma hora e meia. Retire
o papel alumínio e asse por mais ou menos 1
hora para dourar.

Enxoval para Bebê
Roupas para Bebê
Infanto Juvenil e Adulto
Peças Íntimas e Calçados

Fones:
4238-8721
4232-6025

Rua Eng. Armando de
Arruda Pereira, 1345
Bairro São José
São Caetano do Sul

Rabanada especial
ingredientes
01 lata de leite condensado
03 latas de leite
04 ovos
04 (ou mais) pães franceses dormidos ou
próprios para rabanadas
01 xícara de chá de açúcar refinado
04 colheres (sopa) de canela em pó
Óleo para fritar

tia de pão o seguinte:
Encharque ambos os lados da fatia na
mistura de leite e deixe escorrer naturalmente numa peneira. Em seguida passe no

ovo e frite imediatamente. Para finalizar é
só misturar o açúcar e a canela, passar a rabanada pela mistura e servir de preferência ainda quente.

MODO DE FAZER
Corte os pães para rabanadas em fatias de dois centímetros aproximadamente e reserve. Misture bem o leite e o leite
condensado em uma vasilha, também reserve. Em outra tigela, adicione os ovos e
bata com um garfo até ficar bem homogêneo. Aqueça o óleo em fogo alto numa panela ou frigideira.Agora faça com cada fa-

Materiais para:
Informática
Escritório Escolar
Comércio de Suprimentos
para Escritório
Fazemos convênio com
empresas e escolas

SERTELA
CALÇADOS

4221-6459
Rua Manoel Coelho, 371 - Centro
São Caetano do Sul - SP
E-mail: sertelacalçados@hotmail.com

Fones:

4220-3307
4220-2813

email: peritus.papelaria@terra.com.br

Rua Silvia, 490
Bairro Santa Maria
São Caetano do Sul
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Espaço Mulher
Exercícios ao ar livre
Faltam poucos dias para o final do ano.
Com a chegada do verão, parte da população
brasileira corre atrás para perder os quilos adquiridos no ano e ficar em forma ao colocar
um biquíni ou uma sunga. Para quem não
tem tempo ou logística para ir à academia, as
atividades físicas em casa ou ao ar livre são
uma alternativa prática e barata. Para a fisioterapeuta Priscila Gonçalves, consultora da
Shopfisio - (www.shopfisio.com.br) empresa
especializada em saúde e bem-estar - é necessário tomar alguns cuidados para o exercício
não se transformar em uma lesão.
Não tome água apenas quando sentir sede - quando você sente sede é sinal de que o
organismo está precisando de água e que algo
já não está funcionando bem. Por isso não espere a sede bater para tomar água. Consuma

antes, durante e principalmente após o exercício para se manter hidratado.
Cuidado com a musculação - é preciso cuidado redobrado ao praticar exercício com peso. Evite fazer sem supervisão de um profissional que lhe orientará o modo de executá-los.
Dê preferência aos exercícios aeróbicos ou opte
por faixas elásticas, que permitem exercícios de
acordo com a resistência do praticante.
Equipamentos de qualidade - muitas pessoas apostam em comprar acessórios fitness para potencializar as atividades físicas em casa ou
ao ar livre. É uma ideia muito bem-vinda, mas
para Priscila Gonçalves, é necessário tomar cuidados na hora de escolher os produtos.
Bola suíça - a bola suíça é um grande parceiro para quem faz exercício em casa. Ela ajuda
tanto no alongamento, quanto nos exercícios de
força. Entretanto, é preciso tomar cuidado em
como usá-la. A bola precisa estar sempre cheia e
firme para evitar lesões e mau jeito no pescoço
e costas. O ideal é que, ao colocar o peso, a bola

não ceda mais que 15 cm.
Abdômen contraído - em qualquer exercício é necessário contrair o abdômen. É uma
forma de proteger a região lombar e estabilizar a coluna enquanto a pelve e os outros
membros do corpo se movem. Com o abdômen contraído, temos um melhor posicionamento da caixa torácica, o que evita lesões.
Check-up esportivo - independente do
exercício - seja ele de pequeno ou grande esforço - é preciso saber se o seu corpo está preparado e se existem limitações do seu organismo. Por isso, é importante realizar um
check up antes de iniciar qualquer prática.
Roupas - existem alguns mitos sobre usar
roupas justas para potencializar a perda de
gordura corporal. Isso é apenas mito. Atividades físicas devem ser realizadas com roupas confortáveis e que permitam suar naturalmente. As roupas com algodão e linho, que
são fibras naturais, absorvem o suor rapidamente e deixam a pessoa mais confortável.

Angotti
Moda Feminina
Cel. 96199-4630
Fixo: 2875-8779
Alameda São
Caetano, 265

Studio
Premium
Instituto de Beleza
Rua Taipas, 400 E - Bairro Barcelona
São Caetano do Sul

Corte Megahair
Progressiva
Tintura, luzes e mechas...
Av. Vital Brasil Filho, 87 - Sala 02F

Fones: 4226-2675

98151-0082

studiopremium2011@hotmail.com
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Belíssima São Caetano

Tel.: (11) 2376-6188
Rua Visconde de Inhaúma, 955 - Nova Gerty
São Caetano do Sul - SP
facebook.com.br/belissimasaocaetano

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Peças a partir de R$ 19,90

Telefone
4238-6565
Tendencia Moda Feminina

Rua Visconde de Inhaúma, 967
São Caetano do Sul
#62 | 2014 | Revista ARESM |

17

01 de dezembro
Nilce Ribeiro Pol
Salvador Rocha da Silveira
Neusa Solidade
Edileusa Rosa Robles
Sérgio Aparecido Nunes|
Maurilena Fonseca Binotto
02 de dezembro
Silvia Fernanda de A. Belmonte
José Carlos Conceição Santos
Nair Lombardi
Therezinha Louzada
03 de dezembro
Elaine Frignani
Maria Conceição Ferreira
Nilza Ap. Fernandes Farias
José Air de Souza
04 de dezembro
Helena Paulo
Marcia Feller
Carlos dos Santos
Angelo Higino Poli Ramos
Eva Martins Gamba
Clayton Carvalho Costa
Francisca M. de Souza Ferreira
05 de dezembro
Maria Angela dos S. Escribano
Maria Neide de S. Rodrigues
Débora Silva de Mello
Melena Maria Xavier
Angela Maria Silva dos Santos
Mazile Meliana de Souza
Marcia Aparecida Nunes Grechi
06 de dezembro
Lourdes Aparecida Limao
Felicia Corrochano Aguirre
José Roberto Rodrigues da Silva
Solange de Natali Padovan
07 de dezembro
Virginia Aparecida Nalin
Rivaldo Felix da Silva
Claudete de Vivo Garcia
Altair Antonio da Silva
Jenifer Cristina de Oliveira
Maria do S. Batista Alves Balco
08 de dezembro
Soraia Lasso Caram Muratt
Conceição Aparecida Deolindo
Evandro Soares de Souza
Tania Conceição R. Bulchi
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Nilres Neres da Silva Souza
Maria Aprecida Rabetti
09 de dezembro
Marcelo Palagano
Monica Bischachim Nascimento
Rozangela G. Cruz Fazanela
Edmilson Ribeiro
Marcia Maria da Silva
10 de dezembro
Maria Aparecida F. Cardoso
Angela Aparecida da Silva
Robson Andrei de Oliveira
Ana Cristina Lentulo
Sebastiana M. de Miranda
Jorge da Silva Filho
Mauricio Franco Ramos
11 de dezembro
Elizabete Roseli da Silva
Selma Toniatti
Valdomiro Modesto de Souza
Karlos Henrique Oesterwind
Benedito Eduardo Fernandes
Aline Botini de Baco
12 de dezembro
Ana Maria Quintieri de Castro
Daniel Jaime Nunes de Freitas
Thais Mariano Sepulveda
13 de dezembro
Ester Conrado Wiesmann
Denise Graciute
14 de dezembro
Emerson Rossi
Sidneia Freire de Carvalho
Maria de Lourdes da Silva
Alzira Maria Lambiasi
José Francisco B. de Oliveira
Janailda dos Santos Pereira
Jaqueline Garcia
15 de dezembro
Cacilda Dias Damasio
Genaldo Monteiro da Silva
Matutina Leite de Almeida
Maria Aparecida Pereira Garcia
Lucy Rosa Craveiro Perretti
José Paulo Chanhi Militao
Claudemir dos Santos
Jorge Henrique Pereira Coelho
Irineia Alves
Cintia Bordini Chagas

16 de dezembro
Carmem Delgado
Neusa Maria Timpani
Maria Ap. Morales Perrela
Luis Inacio da Silva
Celia Maria Grosso Salis
17 de dezembro
Maria José Marcolino Gomes
Judith Moreira Biazolla
Eliane Aparecida de Souza
18 de dezembro
João Carlos Moreno
Nadir Pompilio da Silva
19 de dezembro
Terezinha Santos Sampaio
Rodnei Gonzalez Rey
Claudio Adalberto B Manoel
Zelina Simone R. da Silva
20 de dezembro
Maria do Carmo de Oliveira
Aparecido Donizete dos Santos
Gerssen Assoni
Aparecida de Sá Conde
21 de dezembro
Andrea Defillo Vieira do Carmo
Luzia dos Santos Macedo
Antonio Carlos de Sá Torres
Fatima Aparecida dos Santos
Clayton Martinez da Silva
Eurides Alves Mota Pinho
Roberta Moreno Clementino
Tatiane Cristina N. dos Sanos
Ivani Alaide de Sousa Dinis
Marcelo Guerreiro de Oliveira
22 de dezembro
Maria Amélia Soares da Silva
Wilson Guardia
Gildo Vieira R. de Vasconcelos
Dirceu Gabriel Couto
Simone Contessotto Tonetto
Alexandre Adorno
23 de dezembro
José Wilton Orestes
Joaquim da Silva Sousa
Yolanda Ascencio
Fabio Segura Ribeiro
Rosilene Ap. da Silva Quintino
24 de dezembro
Gisleine Aida Galanti

Rosana Jesus de S. Goncalves
Monica Faggi
Ana Lucia Teixeira da Silva
Elania Paula de Melo Silva
25 de dezembro
Natal José Pires
Bernardete Aparecida Cimenti
Mamor Sugo
Paulo Roberto de O. Batista
Gisleina Sartori Pellizzer
Tatiana Paula Garcia
Manoel Cipriano de Lins
Arnaldo Azevedo Leite
Neiderames C. da Silva Santos
Fernanda N. C. C. Bedani
Sandra Regina Bassani Gouveia
26 de dezembro
Luiz Carlos Ferreira da Silva
Marcelo Ferreira Coelho
José Donizete Ferreira
Ilza Maria Pedrao Morais
Rita de Cassia Domingues
27 de dezembro
Marcelo Francisco Soledade
Sebastiana E. Rossi da Silva
Zarife Kacem
Adriana Cerqueira Cesar Pagano
Maria de L. E.Lopes Meitzem
28 de dezembro
Jorge Speltri
Gleide Marinho Lucas
Lucimar Santos Valente
Paulino Carfaro Neto
Renata Maria dos Santos Correa
Eliana Bernardino
29 de dezembro
Maisa da Silveira
Roberto Brito Coelho
Eliana Simioni
Gabriela Souza dos Reis
Valter Otávio de Oliveira
30 de dezembro
Ana Maria Ferreira Reis
Janir Ambrósio da Silva
Maria Aparecida Reis
Adriana Fatima Garcia Basilio
31 de dezembro
Ana Maria Paiva Palmieri
Danielle Luisa da Silva

Boas Festas
Mais um Natal se aproxima e mais
um ano chega ao fim… É tempo de,
mais uma vez, desejar ao próximo um feliz Ano Novo.
É tempo de renovar a esperança, de
procurar ouvir os sons dos pássaros nos
bosques, de agradecer a Deus cada um
dos raios de sol que Ele envia para nos
iluminar.
É tempo de acreditar no futuro e na
paz, apesar de tantas imagens tristes que
fomos obrigados a assistir no ano que
passou… Chegou a hora de acreditar
num radiante amanhã, amigo!
Chegou a época de fazer um balanço
de tudo o que aconteceu, de tudo o que
nos acompanhou no ano que passou…
Chegou o momento de lembrar das
perspectivas que surgiram e, principalmente, das lições que pudemos aprender
a partir de qualquer episódio que tenhamos presenciado.
O próximo ano será melhor, certamente! Que as dificuldades passadas nos
inspirem a caminhar com mais firmeza,
que os problemas nos incentivem a procurar soluções e a lutar por bons ideais,
sem nunca perder a ternura!
Que o amor prevaleça sobre todas as
coisas… Que as eventuais lágrimas expressem e reflitam apenas a alegria de viver e de poder brindar a cada momento
de convívio, a cada momento de comunhão e solidariedade.

Feliz Natal,
feliz
Ano Novo!

O Rei do Óleo
super troca de óleo
Fone: 4221-2100

Fax: 4221-1945
Óleo Multimarcas
Limpeza no sistema de arrefecimento
Filtros: ar, óleo, combustível e ar condicionado
Higienização do ar condicionado www.reidooleosaocaetano.com.br
Óleos industriais
email:mwetrocadeoleo@ig.com.br

Rua José Paolone, 210 - Centro - São Caetano do Sul

Moda Feminina
Elegância e requinte
Vestindo a mulher como ela merece
Alpha 7 - Delta 57 – Gaya – Joemy - Nova Tricot
e produtos de marca própria

Orçamentos via fax ou e-mail
contato@formulaessencial.com.br

Unidade I - Manipulação e Homeopatia
4227-5390 / 3593-8476
Av. Presidente Kennedy, 1170
Bairro Santa Paula
Unidade II - Manipulação e Drogaria
2311-5358
Rua Heloísa Pamplona, 400
Bairro Fundação

A Chaves Store oferece, também, diversas opções
em acessórios, bijous, cintos, bolsas e lenços

Rua Visconde de Inhaúma, 1.196 - São Caetano

Telefone: 4232-0143
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01 de janeiro
Neuza Fagundes de A. Assoni
Carla Mercia Ferreira D. Berti
Joaquim Pinto Ribeiro
Laercio Caires de Nóbrega
Maria do Carmo da Silva
Vandira Roque Faula
Agenilson Luiz dos Reis
Antonio Giovanni Franzin
José Raimundo Soares da Silva
Maria Aparecida Mion
Douglas Davi Alconchel
Simone Cristina Marques Alencar
Emerson José da Costa
02 de janeiro
Sebastião da Silva
Marcelo Nunes Viana
Rozana Cristina da Silva
Severino Batista Pereira
Rosilene Gonçaales dos Santos
Gustavo dos Santos Bezerra
Rita de Cássia Leite Baptista
03 de janeiro
Vanderley Rodrigues Espelho
Egmar de Almeida Miron
04 de janeiro
Ignnocêncio Siconello Netto
Neurisa Castro Silva de Souza
05 de janeiro
Antonia Galacci Moreno
Francisca Maria de M. Gomes
Renilda Eustáquia da Silva
Antonio José Braido
Rosimar Nardelli Torreglosa
José Francisco da Cunha
Jacira Jorge
Ademir Lopes Rodrigues
Silvana Maria de Sousa
06 de janeiro
Zenilda Franco
Manoel dos Reis Serafim
Adilson Vial Moreira
Asael Gomes Claro
Lucia Regina N. de Vasconcelos
Rosangela Aparecida Vida
José Reis de Lima Pereira
Cintia Pompilio da Silva Sarti
07 de janeiro
Ana Regina Santos de Carvalho
Joséfa Maria da Conceição
Theodoro Pessoti
Sidnei dos Reis de Melo
Edemir Edinor da Silva
Marcia Aparecida Vieira Bugada
Humberto Moura Leite
Maria Aparecida da Silva Cruz
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08 de janeiro
Solange Martins Alexandre
Viviane Luisa Franca
Lydia de Oliveira Sartori
Emerenciana Redoval da Silva
Paulo Pereira
Gisele Gomes Ramires Medrado
Noemi Lucia Nunes da Silva
Marcella Evelyn da Silva
09 de janeiro
Nuri Morelli Serna Alves
João Soares Guimarães
Gilberto Aguirre
Simone Lopes de Almeida
Wilson La Torre
Tatiana C. da Rocha da Silva
Natalia Cavalcanti de Araújo
10 de janeiro
Antonio Donizete da Silva
Florisvaldo Moreira Rocha
Lilian Silmara Xavier de Queiróz
Antonia Vitor Hermann
Takahisa Otomo
Marcio Manoel da Silva
Elisa de Assis Maramatsu
Alexandra de Oliveira Amoroso
Anna Cristina Mezadri Leme
11 de janeiro
Rosana Patricia de Oliveira Basso
Andrea Duarte de A. Camargo
Patricia Facioli Lunardi
Enia Lurdes da Silva Correia
12 de janeiro
Dinora Stlader
Cristina Soares Pereira
Renato Prado Garcia
Sonia Maria Romero de Abreu
Marina de Agostino
Denise Reis de Azevedo
13 de janeiro
Glaucia Ribeiro da Silva
Aparecido f. do Nascimento
João Carlos Zambom
João Dilo da Silva
Maria Aparecida Ayres
Cristina Caires Clemene
Valmir Lossilla
14 de janeiro
Adailton Paulo de Araujo
Margarete Rose Abate
Liliane Ap. Castagna Fernandes
15 de janeiro
Maria Ap. da Silva Rodrigues
Vilani Leonel Pereira da Silva
Alessandra Justini Rodrigues

16 de janeiro
Reginaldo Daltio
Renata Ligia de Carvalho Bosso
Ana Gazzi Pinheiro
Elma Dias de Sousa
Neusa Pereira de Souza
Robson Araújo de A. Lima
17 de janeiro
Cleonice Lopes
Alexandre Scoss Nicolai
Guaraciaba Ferreira Moretto
Gilberto José da Silva Filho
Maria Raimunda da Silva
Eliane De Almeida

Flavia Helena da Silva
Edna Gueiros Gouveia
24 de janeiro
Odilia Ap. de Carvalho
25 de janeiro
Vania Barbieri
Lourdes Catalano Dompieri
Adriana Aparecida da Silva
Claudia Regina da Silva
26 de janeiro
Leonardo da Silva Ambrosio
Vanessa de Mattos Saconi

18 de janeiro
Ricardo Barbosa
Aline Emilia de Oliveira
Cintia Fonseca Serra
Giovani Zago Camoles

27 de janeiro
Clovis Alves Santiago
Sonia Maria Montini
Maria José Teixeira Viesa

19 de janeiro
Moacy Nicácio da Costa
Ana Paula Pereira dos Santos
Rosemari H. Beraldo Jimenez
Flavio Godoy Bueno Junior

28 de janeiro
Rosileide Lira Maia
Barbara Cristiane Lira
Ana Carolina de O. Figueiredo
Angelina Cerda Espin
Benedito Coelho Santos Junior

20 de janeiro
Rita Benedita Pereira
Geni de Campos
Maria Sebastiana Pivanti
Moacir Rodrigues
Argentina dos Santos
Odair Goncalves Mendes
Marcelo Tadeu Silva
Priscila Proença Jung
21 de janeiro
Terezinha Nogueira de Castro
Maria Lucia de Franca Soares
Isabel Morato Rodrigues
Adriana Alves Maia
Patricia Serqueira G. Evangelista
Rosimere Maria da Silva
22 de janeiro
Adriana Marques Cricca
Maria Lucia Molck
Fatima dos Santos Venâncio
Edelma de Mello Salmazo
José Ricardo de Carvalho
Edilson Vicente da Silva
João Carlos de Azevedo
23 de janeiro
Catia Magali B. Mazzolim
Lina Maria Barletta Assi
Marilena Duarte da Cunha
Antonia Rodrigues Freire Dodo
Crislane Cleria de Abreu
Glaucio Leite Ferreira

29 de janeiro
Edemilsom Máximo da Cruz
Elizabeth Margarida Zanatto
Mirna Santos da Silva
Antonio Carlos T. Cavalcanti
Francisca Flavia B. de Lima
Luciane Vinha Machado
Maria do Carmo Gomes Lorenzini
Sheila Roberta M. Ribeiro da Silva
Simone Bueno de Godoy
Juliana Aparecida Costa Lins
30 de janeiro
Maria de Fatima Pereira Vilar
Daniel Gomez Gutierres
Vander Prudêncio da Silva
José Pedro de Lima
Delvair Almeida de Souza
Quitéria Emilia Ferreira
Ana Maria Franco de Moraes
Fabiana Chagas
Lucivone Rodrigues dos Santos
Regina Ayres Franca Fernandes
31 de janeiro
José Erivan Dantas Silva
Maria A. C. Ramos Vasconcelos
Wanderley Manoel de Campos
Luiz Leandro da Silva
Ana Maria P. de A. Tarapanoff
Leila Maria Moledo Menao
Joedson Marques de Souza

Raízes lança
edição de
número 50

A próxima edição da revista Raízes, editada pela Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, chega ao seu número 50, alcançando mais de 25 anos de publicação semestral ininterrupta. Desta vez a música foi escolhida para ocupar as páginas da principal seção da revista, Em Foco, que já abordou, em
edições anteriores, temas como fotografia,
dança e outras manifestações artísticas.
Com enfoque voltado à formação musical
na cidade, a publicação apresenta a trajetória de
personagens e entidades responsáveis pelo ensino dessa arte, como a Fundação das Artes, a
Associação Cultural e Artística de São Caetano
do Sul e o Conservatório Musical do município. Ganha destaque ainda o projeto de bandas
e fanfarras desenvolvido nas escolas municipais
e estaduais de São Caetano.
As demais seções de Raízes vêm recheadas
de histórias, memórias e lembranças. Os inspirados articulistas nos brindam com textos que
rememoram assuntos como família, trabalho,
diversão e o cotidiano da cidade, por exemplo
o tocar dos sinos da igreja - que serviam como
verdadeiros relógios, avisando a hora do almoço ou da saída do trabalho -, a paixão por carros
de dois irmãos nascidos em São Caetano e a trajetória da família ucraniana Voloshyn.
Entrevistas resgatam o percurso de vida
de pessoas apaixonadas pelo que fazem, como o palhaço Cavadinha, o patriota Jorge
Vianna e o artesão Décio Caparroz. A seção
Homenagem faz um tributo à ex-vereadora Olga Montanari de Mello. Outros artigos
exaltam o trabalho de instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae), que completa 50 anos de atividades
em São Caetano, e, entre outras, da congregação dos estigmatinos que chega aos 90 anos
de história de fé no município.

Rua Oswaldo Cruz, 669 - Tel: 4318-5590
www.academiaagilis.com.br

Dr. Rogério Hernandes
Cirurgião Dentista

Rua Rafael Correia Sampaio, 497
Telefone: 4221-9361
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Castigo

Uma mulher estava cansada de receber
broncas do marido! Então ela ligou para sua
mãe: - Mãe, não sei o que fazer, meu marido só
me dá broncas! Eu acho que vou passar uma semana aí com a senhora para castigar ele. A mãe,
muito esperta, respondeu: - Se é para castigá-lo,
deixa que eu vou passar uma semana aí.

Preso

O bêbado passou a noite toda ligando
pra casa do dono do bar. - Que hora você vai
abrir o bar? O dono, já cansado, respondeu: mais rapaz, você já ligou mais de 100 vezes...
só vou abrir às 9 horas. O que você quer essa
hora? O bêbado: - É porque você me deixou
preso no bar e não tem mais nenhuma pinga
pra mim tomar.

Motivo

Altas horas da madrugada, dois sujeitos
estão num boteco tomando a saideira. - O
que a sua mulher diz quando você chega em
casa a essa hora? - pergunta um deles. - Minha
mulher? Eu não sou casado! - Ué, então por
que vai para casa assim tão tarde?

Colega

Uma loira em sua Mercedes estava dirigindo acima do limite quando foi parada por
uma policial, também loira.
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Disse a loira policial:
- Por favor, sua carteira de motorista.
- Carteira de motorista, o que é isso? perguntou a loira motorista.
- Como pode ser burra assim, é um documento que tem a sua foto.
A loira motorista pega a sua bolsa e começa a procurar o documento com sua foto,quando acha um estojinho de maquiagem
com espelho, abre e vê seu rosto.
- Haaaa, achei!
- Deixe me ver- disse a loira policial.
A motorista lhe entrega o espelho ela
olha e disse:
- Porque não me disse antes que você
também era policial?

Emprego novo

A loja do turco pegou fogo. Ele acabou
perdendo tudo o que tinha. O negócio dele
sempre foi comércio, mas um amigo conseguiu arrumar-lhe um emprego na Receita Federal.
Foi trabalhar na alfândega, como fiscal.
Ficava o dia todo revistando as bagagens das
pessoas que chegavam do exterior.
Um dia, chegou um sujeito com uma mala grande e o turco perguntou:
- Tem gravador?
- Não, senhor...
- Tem micro system?
- Não...não tenho...

- Tem filmadora?
- Lógico que não...
E o turco chegou mais perto do sujeito e
perguntou:
- Gostaria de comprar?

Nomes

Um homem passa pela porta de um plenário político e escuta uma gritaria que saia
de dentro:
“Ladrão, salafrário, assassino, traficante,
mentiroso, pedófilo, vagabundo, sem-vergonha, preguiçoso, vendido, assaltante…”
Assustado o homem pergunta ao segurança parado na porta:
- O que esta acontecendo ai dentro? Estão brigando?
- Não, responde o segurança. Para mim
estão fazendo a chamada.

A festa

Conversa entre pai e filho antes da festa:
- Pai tô indo na festa.
- Cê vai bebe?
- Não.
- Vai fuma?
- Não.
- Vai usa drogar?
- Não.
- Vai transar?
- Não.
- Então fica em casa.

Contas em dia
Caro associado,
Nos meses de dezembro e janeiro,
muitos funcionários estarão aproveitando
as suas merecidas férias. Por isso, a diretoria da ARESM vem, mais uma vez, pedir a
colaboração dos associados para que, caso
tenham suas férias programadas para esse período, procurem quitar suas dívidas
junto à Associação.
Importante lembrar que quando o
funcionário vai sair de férias o seu salário é antecipado, portanto ele fica sem saldo para quitar suas dívidas no mês seguinte. Nesse caso, quem paga os conveniados
que forneceram produtos e serviços ao associado é a ARESM.
Por isso, pedimos a todos que entre em
contato com ARESM para negociar seus débitos, evitando o acúmulo da dívida, bem
como o bloqueio de suas compras.
Contamos com colaboração de todos.
Boas Férias!

IVONE

Calçados
4238-1291

calcadosivone.2@terra.com.br
Rua Visconde de Inhaúma,
1100 - São Caetano do Sul

Dr. Renato
Moura Braga
Cirurgião Dentista
Associados da ARESM podem
pagar de 5 a 10 parcelas

Cantinho da Moda
Roupas Masculinas e Femininas
Moda Jovem e Senhoras
Tamanho do 38 ao 62
4221•7721
Rua Oswaldo Cruz, 378
São Caetano do Sul

Fique de bem
com seu sorriso
e o seu bolso.
Parcele seu tratamento*
É mais fácil e rápido.
* Sujeito a aprovação de crádito e cadastro.

Temos estacionamento

Rua Manoel Coelho, 100 - (ao lado dos Correios)
Bairro Centro - Fone: 4226-4780 - São Caetano do Sul

Drogaria e
Perfumaria

Central
Medicamentos e
Perfumaria em geral

Trabalhamos com as melhores marcas de calçados feminino,
masculino, infantis, tênis, bolsas e acessórios

Aplicação de injeção
em domícilio

No feminino temos
até o tamanho 43 e no
masculino até o 48

Cartão Viver Melhor
Fones: 2759-1521

2759-1522
2759-1523

Rua Visc. de Inhaúma, 935
Bairro Nova Gerty - SCS

Consulte nossos
gerentes para o
parcelamento
Temos convênio com
estacionamento ao lado da loja

Rua Baraldi, 1075 - Centro - São Caetano do Sul

Telefone: 4221-9088
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HOPI HARI

Ingressos com preços e condições especiais
para associados da ARESM.
Informações pelo telefone

4228-7888

Secretaria: Rua Maranhão, 96 - Bairro Santo Antonio

