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Amor sem limite

Editorial
Idade não pode ser
sinônimo de incapacidade
Rubens do DAE
Presidente

A cada nova edição da Revista da
ARESM que concluímos, sentimos orgulho em poder manter uma publicação voltada exclusivamente para os
funcionários públicos e seus familiares.
Desde as primeiras reuniões para definirmos as pautas (matérias) que farão
parte dela, até a sua retirada na gráfica
e a entrega aos servidores municipais,
vivenciamos experiências únicas. Algumas são muito boas, já outras, nem
tanto. Mas, certamente, todas elas nos
ajudam a compreender a real situação
do funcionalismo público, conhecer os
seus anseios, entender suas dificuldades e, assim, podemos valorizar ainda
mais o trabalho de cada um.
Mas, também é verdade, que nosso
otimismo e o desejo de falar de coisas
positivas, de trazer boas notícias, muitas
vezes esbarra em fatos e acontecimentos

Expediente

que não nos trazem nenhuma alegria. E,
mesmo contrariados, nos sentimos na
obrigação de levar ao conhecimento dos
nossos leitores. É o que acontece nesta edição, com a notícia do desligamento de 137 servidores, que foram demitidos simplesmente porque completaram
70 anos de idade.
Difícil, muito difícil, entender que
ainda vivemos em um país, e em um
município, em particular, em que as
pessoas ainda são discriminadas pela
sua idade. E que, por mais incrível que
pareça, isso aconteça com o respaldo
de uma legislação absurda, arcaica e
sem nenhuma relação com a realidade. Como pode o Poder Público presumir que um servidor é incapaz para
exercer sua função somente em virtude da sua idade? Desde quando a idade é fator para decretar a invalidez de
uma pessoa para o trabalho?
O mínimo que podemos dizer é que
foi uma atitude lamentável da administração municipal, que conduziu o processo de afastamento dos servidores da
pior forma possível. Esse é um caso muito simbólico de como os funcionários
públicos são vistos pelas autoridades da
cidade: com descaso total. Em nenhum

momento alguém pensou no quanto cada um desses 137 trabalhadores se doou
para o bem do serviço público. Alguns
somam mais de 50 anos (isso mesmo!)
de serviços prestados ao município. Isso
não vale nada?
Triste ver colegas que estavam desempenhando suas funções, de forma honesta, cumprindo horários, sem
perder um dia de serviço no mês, serem colocados para fora, sem aviso
prévio, sem nenhuma preparação, sem
qualquer compensação financeira ou
agradecimento por tudo que fizeram
pela cidade e a população que utiliza
os serviços públicos.
A diretoria da ARESM não se conforma com as demissões e já protocolou
Ofício pedindo a reconsideração dos
desligamentos, pois entende que se trata de uma lei discriminatória e que penaliza o servidor público exclusivamente pela sua idade. O afastamento compulsório precisa ser amplamente discutido com as autoridades, com os políticos e com aqueles que estão no poder.
Afinal, uma sociedade só se desenvolve
quando valoriza a sua história e as pessoas que a ajudaram a escrever.
Uma boa leitura a todos!
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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

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

Ser Mãe

• 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
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Ser mãe é não esquecer a emoção do primeiro
movimento do bebezinho dentro da barriga. O instante maravilhoso em que ele se materializou ante os
seus olhos, a boquinha sugando o leite, com vontade,
e o primeiro sorriso de reconhecimento.
Ser mãe é ficar noites sem dormir, é sofrer
com as cólicas do bebê e se angustiar com os choros inexplicáveis: será dor de ouvido, fralda molhada, fome, desejo de colo? É a inquietação com
os resfriados, pânico com a ameaça de pneumonia,
coração partido com a tristeza causada pela morte
do bichinho de estimação do pequerrucho.
Ser mãe é ajudar o filho a largar a chupeta e a
mamadeira. É levá-lo para a escola e segurar suas
mãos na hora da vacina. Ser mãe é se deslumbrar
em ver o filho se revelando em suas características
únicas, é observar suas descobertas.
Sentir sua mãozinha procurando a proteção
da sua, o corpinho se aconchegando debaixo dos
cobertores. É assistir aos avanços, sorrir com as vitórias e ampará-lo nas pequenas derrotas. É ouvir
as confidências.
Ser mãe é ler sobre uma tragédia no jornal e se
perguntar: E se tivesse sido meu filho? E ante fotos de crianças famintas, se perguntar se pode haver dor maior do que ver um filho morrer de fome.
Ser mãe é descobrir que se pode amar ainda
mais um homem ao vê-lo passar talco, cuidadosamente, no bebê ou ao observá-lo sentado no chão,
brincando com o filho. É se apaixonar de novo pelo marido, mas por razões que antes de ser mãe
consideraria muito pouco românticas.
É sentir-se invadir de felicidade ante o milagre
que é uma criança dando seus primeiros passos,
conseguindo expressar toscamente em palavras
seus sentimentos, juntando as letras numa frase.
Ser mãe é se inundar de alegria ao ouvir uma
gargalhadinha gostosa, ao ver o filho acertando a
bola no gol ou mergulhando corajosamente do
trampolim mais alto. Ser mãe é descobrir que, por
mais sofisticada que se possa ser, por mais elegante, um grito aflito de mamãe a faz derrubar o suflê
ou o cristal mais fino, sem a menor hesitação. Ser
mãe é descobrir que sua vida tem menos valor depois que chega o bebê.
Que se deseja sacrificar a vida para poupar a

do filho, mas ao mesmo tempo deseja viver mais não para realizar os seus sonhos - para ver a criança realizar seus sonhos.
É ouvir o filho falar da primeira namorada, da primeira decepção e quase morrer de apreensão na primeira vez que ele se aventurar ao volante de um carro.
É ficar acordada de noite, imaginando mil coisas, até
ouvir o barulho da chave na fechadura da porta e os
passos do jovem, ecoando portas adentro do lar.
Finalmente, é se inundar de gratidão por tudo que
se recebe e se aprende com o filho, pelo crescimento que
ele proporciona, pela alegria profunda que ele dá...

Associados da ARESM
com desconto em
folha de pagamento

Adaptação do texto: Ser Mãe de Sharon Nicola Cramer
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Rádio Peão
Comida

Se tem um setor que funciona, e bem, na
administração municipal, é o refeitório dos funcionários do DAE – Departamento de Água e
Esgoto. E não é de hoje que ele é motivo de elogios por parte dos servidores da autarquia. Porém, o “sucesso” do espaço tem atraído “pessoas
estranhas ao setor”, que estão, literalmente, confundindo o refeitório destinado exclusivamente aos servidores com uma famosa churrascaria
da Avenida Goiás. O número de “penetras” aumenta a cada dia, prejudicando as pessoas que
têm o direito de utilizar o local e aumentado, e
muito, o trabalho daqueles que são responsáveis
pelo preparo das refeições.

Folga

Os “penetras”, segundo os funcionários da
Autarquia, são, invariavelmente, servidores comissionados do Paço Municipal, que chegam
sempre em grupos e ocupam boa parte do refeitório. Mais: demoram muito para sair e, como se
não bastasse, já estão fazendo “pedidos especiais”
para a equipe de cozinha. O resultado da presen-

• Banho
• Tosa
• Vacinas
• Consulta
Av. Paraíso, 723
São Caetano do Sul

ça de tantos “não convidados” é que até mesmo o
prato do dia e as sobremesas podem faltar para os
funcionários que chegam um pouco mais tarde
para almoçar. Claro que o pessoal da cozinha dá
sempre um jeito de atender a todos.

Nomes aos bois

Antes que algum “iluminado” sugira medidas de controle e restrição de acesso ao refeitório do DAE, seria interessante que a administração pedisse para os comissionados
(ou não) do Paço Municipal procurarem outro lugar para fazer suas refeições. E mais: os
funcionários estão atentos e prometem entregar os nomes dos “folgadinhos” que passam
diariamente pelo local, o qual, lembramos
mais uma vez, é de exclusividade dos servidores do DAE. E nós, com certeza, vamos publicar a lista dos “penetras”. Estamos de olho.

Mal explicado

Mais uma vez a culpa é do Tribunal de
Contas do Estado (TCE)...e os servidores
maiores de 70 anos de idade foram demitidos

Promoção:
Limpeza de
tártaro R$ 100
Retirada de
verrugas
Castração

sem mais explicações. Então tá certo, é preciso cumprir a lei. Mas duas questões ainda estão sem uma resposta convincente. A primeira, porque somente agora (a lei é de 1990 –
25 anos) a administração municipal teve que
aplicar a lei? Segunda: não dava para fazer de
outra forma, respeitando o direito daqueles
que tinham benefícios para receber, como licença-prêmio vencida? E inegável que faltou
habilidade da administração municipal para conduzir o processo. Mais ainda: faltou repeito com aqueles que dedicaram décadas de
suas vidas ao serviço público.

Perguntar, não ofende.

Só para não fugir do assunto...porque a administração pública de São Caetano do Sul tem
tanta dificuldade para conceder (pagar) o benefício da licença-prêmio aos servidores? Não é de
hoje que ouvimos inúmeros relatos de funcionários que fazem o pedido, mas o mesmo é negado.
Falta de caixa para o pagamento é o motivo mais
alegado para justificar a negativa. Difícil acreditar... Daí acontece o que estamos vendo agora
com os servidores maiores de 70 anos, que vão
embora sem receber o que tinham direito.

Tensão

O clima continua tenso em alguns departamentos da Prefeitura por conta da instabilidade vivida pelos funcionários da empresa terceirizada de prestação de serviço e mão de obra. As
demissões – e não foram poucas – ocorridas no
início do ano deixaram muita gente apreensiva
quanto à manutenção do seu emprego. O medo de ser demitido tem prejudicado o desempenho de alguns servidores e, por consequência, refletido no ambiente de trabalho. Isso sem
falar na falta de empenho presenciada por outros funcionários e usuários do serviço público.

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

GCM de São
Caetano tem nova
subcomandante

Farmácia
Monte Alegre
Alopatia e
Homeopatia

Desde o mês de janeiro, a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Caetano do Sul tem nova subcomandante. É Vanessa Herrera Pacheco, que está
há 16 anos na corporação. Ela substituiu a GCM
Tatiana Paula Garcia, a primeira mulher a ocupar a
função. “Estou honrada pelo convite. Quero colaborar com toda a população, suprir as necessidades
da Guarda e desempenhar o melhor trabalho possível”, afirmou Vanessa, ao assumir a nova função.
Assim como Tatiana (que permanecerá na corporação), Vanessa integra a primeira turma de mulheres da Guarda da cidade e é graduada GCM - 1ª
Classe. Tem o respeito da tropa e conhece suas atribuições. Confira a entrevista exclusiva que ela concedeu para a Revista da ARESM.
Revista ARESM - Quando você entrou na
GCM (Guarda Civil Municipal) e em quais setores já atuou dentro da corporação?
Subcomandante Vanessa – Ingressei na
Corporação em 1999. Atuei 12 anos na ROTAM
(Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas),
sendo que nos dois anos últimos desempenhei a
função de Encarregada do Pelotão. Em 2012, fui
convidada a exercer o cargo de Encarregado Inspetoria da GCM Francisco Everaldo de Oliveira, no Bairro Mauá, onde está baseada a ROMU
(Rondas Municipais). Ocupei o cargo durante um
ano. Depois, fui chamada para ser Supervisora de
Plantão. Dois anos nessa função, o Secretario Municipal de Segurança me convocou para assumir o
posto de Subcomandante da GCM de São Caetano do Sul, no qual me sinto muito honrada.

Revista - Você é a segunda mulher a assumir o Subcomando da GCM. Acredita que esse
fato sirva como motivação para as demais guardas mulheres?
Subcomandante - Com certeza. Temos excelentes profissionais femininas e precisamos
desse incentivo para seguir em frente.
Revista - O que você considera como
maior desafio nessa nova função?
Subcomandante - A busca pela Justiça. “A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça
em todo o lugar". Temos que dar o exemplo.
Revista - Você se sente preparada para comandar uma tropa formada, em sua maioria,
por homens?
Subcomandante - Sim. Sempre existirão
preconceitos, mas a realidade de hoje é bem diferente e a aceitação tem sido bem satisfatória.
Trabalhamos em conjunto, em prol de um único objetivo.
Revista - Como você avalia sua relação como atual comando da GCM e com os demais
colegas de farda.
Subcomandante - Tenho uma relação
de confiança e liberdade com o Comandante
Douglas, onde compartilhamos opiniões e nos
apoiamos em prol do bem estar geral. Quanto
aos demais colegas, eu sou um deles e continuo
vestindo a farda. E temos uma relação de lealdade. Estou sempre pronta para receber, ouvir e,
se possível, ajudar cada um deles, e acredito que
a recíproca é verdadeira.

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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Saudades...

A Cidade
Bicas são reabertas

Maria Alice
Minussi
02/02/2015

Leonte
Konstantinovas
01/01/2015

José Antipa
Ward
26/11/2014

Enoema Paredes
Brajato
21/12/2014

Cinco bicas públicas de São Caetano do
Sul foram reabertas para a população. A entrega fez parte da celebração pelo Dia Mundial da Água. As bicas que voltaram a funcionar são as denominadas Juruá, Capivari, Conde de Porto Alegre, Ivaí e Ceará. A revitalização das bicas, executadas para garantir a alta qualidade na distribuição do recurso hídrico, consistiram nas substituições das
torneiras (para proporcionar economia); colocações de temporizadores; modernizações
dos revestimentos; instalações de iluminação para uso noturno; e elaborações de novas fachadas aos espaços. As obras foram executadas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) da cidade. As demais bicas continuam em processo de manutenção.

Tributos

A Prefeitura de São Caetano está concedendo descontos nas multas e juros decorrentes do atraso no pagamento de tributos
municipais, como o Imposto Sobre Serviço
(ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano

Célio Nunes da
Silva
16/02/2015

Pedro de
Andrade
19/02/2015

Atenção:
cobrar mais caro do
associado da ARESM não é Legal.
Não aceite preço diferenciado e
informe à diretoria da Associação.
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ATENÇÃO
ASSOCIADOS
DA ARESM

(IPTU). A ação tem como objetivo facilitar a
regularização da situação fiscal dos moradores com dificuldades financeiras e, ao mesmo
tempo, aumentar a arrecadação municipal. O
Programa de Incentivo de Pagamento de Débitos Inscritos em Dívida Ativa ou Ajuizados
terá vigência até o dia 31 de março de 2015 e
só pode ser acessado por contribuintes cujos
débitos foram inscritos até o dia 31 de dezembro de 2014 na Dívida Ativa. O telefone
para informações é 4227-7600.

Emprego

O Centro Municipal de Emprego e Qualificação (Cemeq) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho, de
São Caetano do Sul, realiza um importante papel junto aos cidadãos que buscam vaga no mercado de trabalho. Desde o início de 2013, o Cemeq recebeu 3,3 mil currículos, com 1,9 mil encaminhamentos para entrevistas. Para se inscreverem, os moradores devem levar o currículo
atualizado, com os dados pessoais e experiência
profissional, ou apenas o RG na sede do Cemeq
no Atende Fácil (Rua Major Carlos Del Prete,
651, Centro) de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h. Ainda podem entrar em contato pelo email cemeq@saocaetanodosul.sp.gov.br ou pelos telefones 4227-7662/7791.

Asfalto Novo

A Prefeitura de São Caetano iniciou o Programa Asfalto Novo. A ação visa oferecer aos
pedestres e motoristas melhores condições de
mobilidade e acessibilidade, promovendo a recuperação asfáltica completa de diversas ruas,
totalizando mais de 50 km de vias.

PLANO
FUNERÁRIO

4221-6694
4227-6860

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

O minuto que passa!!!
A única certeza, o poder que em mim reside está contido neste exato minuto! E, assim, o
milagre acontece! A boa notícia é saber que podemos mudar totalmente o rumo do presente e
também do futuro! Bastam alguns instantes de
reflexão e novas escolhas asseguram o direito
de reescrever nossa história, mudar sentimentos, seguir adiante ou parar estagnada sob o peso das lamentações! É tempo suficiente para esquecer uma mágoa, decidir pelo perdão! Mandar uma mensagem de apoio a alguém que luta na solidão! Ligar para o amigo, pois embora a correria de cada dia, ele mora em meu coração! Esses minutos têm todas as horas, todinhas a meu dispor. Posso assumir o compromisso de fazer o curso sempre adiado, decorar
a música que faz tão bem cantarolar, ler o livro
na estante abandonado. Cuidar ainda mais de
quem amo, estar mais próxima de Deus e também praticar mais a fé! Importante ensaiar de
novo aquele sorriso dos tempos de menina, ser
mais constante na alegria que no passado precisava de muito pouco para estar presente. E, foi
assim! Aquele, seria mais um dia comum, igual
a tantos outros! A tarde findava quando recebi
a inesperada visita. A pergunta formulada naturalmente... Aceita escrever um texto? Eu??? Sur-

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

Parcelamos
em até

5x

Telefone:
4224-5243

presa e envaidecida, decidi aceitar! Logo após,
bateu a dúvida. Não seria ousado demais materializar minhas idéias, pensamentos e maneira de enxergar a vida? Mas, naquele mesmo minuto ponderei... um pouco de atrevimento não
faz mal a ninguém! Recordei o dia em que deixei a insegurança de lado e timidamente compartilhei meus textos quase diários com quantos amigos tivessem tempo e disposição para
me acompanhar! A partir daí, ganhei coragem!
Passei a observar fatos, frases e situações que dariam o que falar, no meu caso, o que escrever!
Desenvolvi o desejo de dialogar com meus sentimentos. Reconheci que a vida, apesar de algumas asperezas é muito maior em seu contexto. Ela é bonita! Cheia de incentivo, sabedoria e
oportunidades! Os reveses, a dor, nossos maiores mestres! Ocorrem para testar nossa capacidade de superação, para conscientizar sobre a
força que carregamos na alma. Ao contrário da
fugaz alegria que muitas vezes passa despercebida, não marca, nada ensina! A felicidade real reside sempre nas escolhas acertadas, na atenção
ao tempo que temos agora. Importante valorizar o bem, em toda forma de amor! Pensando
no minuto que passa, nas escolhas contidas em
uma fração de tempo, aqui estou, escrevendo,

para muitos, resultado de uma decisão tomada
em um dia comum, de um sim contido em um
minuto que já passou, mas que traz uma nova
experiência que ficará marcada e com certeza
fará toda a diferença!!!
Edna Gomes Bezerra

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)
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Dia da Água

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 Escola de Ecologia Presidente Jânio da
Silva Quadros, de São Caetano do Sul, comemorou o Dia da Água (22 de março) com atividades lúdicas demonstrando a importância
de se preservar e promover o uso consciente deste que é considerado um dos bens mais
valiosos do Planeta.
Cerca 170 alunos, entre quatro e nove anos
de idade, de duas escolas municipais de educação infantil (EMEI) participaram de diversas atrações, como as exposições Eco Cidadão,
do Centro de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e a de animais
aquáticos, do Museu de Oceonografia da USP,
atividades de plantio, demonstração de filtro
ecológico feita pelo Grupo Escoteiro João Ramalho, e assistiram à palestra ministrada pela
Sabesp sobre o uso racional da água.

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

Moda Feminina

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

Roupas, sapatos
e acessórios
Trabalhamos também
com tamanhos grandes

disk ULTRAGAZ

Segunda a sexta-feira
das 9h às 18h30
Sábado - das 9h às 14h.

4220-1616

Novo Endereço
Rua Oriente, 668
Bairro Barcelona
Telefone: 4232-5657
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SABINA
Diversão e conhecimento para todas as idades
A Sabina Escola Parque do Conhecimento, um dos principais centros de ciências interativos de educação contemporânea do Estado de São Paulo, é um grande laboratório para estudantes, mas que desperta, também, a
curiosidade dos visitantes de todas as idades.
Durante a semana, e local é aberto somente
para escolas agendadas e, nos finais de semana e feriados, ao público em geral.
O espaço foi idealizado pelo premiado arquiteto Paulo Mendes da Rocha e abriga em
seus dois pavimentos simuladores, pinguins,
serpentes e peixes. Além de inúmeros equipamentos e experimentos na área da física, química e biologia, exposições temporárias, conta ainda com laboratório musical, biblioteca,
auditório e salas de aula.
Entre as atrações mais admiradas pelos visitantes estão os dinossauros, principalmente a única réplica da América Latina
do esqueleto de um Tyrannosaurus rex, com
12,8 metros de comprimento, e um Ceratosaurus animatrônico (robô) que se movimenta e emite sons. O grupo de Pinguins de Magalhães é uma atração à parte. Além dos seus
23 moradores vindos da Patagônia Argentina, tem agora dois filhotes nascidos no último mês de dezembro.
Outra atividade muito procurada é a nave
simuladora, que dá aos visitantes a sensação

de estar sobrevoando Santo André até o litoral paulista, terminando o ‘passeio’ com mergulho também simulado no fundo do mar para ver os habitantes da área marinha preservada, conhecida como Laje de Santos. Outro simulador, chamado Fúria da Natureza,
possibilita ao visitante o contato com fenômenos como furacões, vulcões e terremotos,
por meio de plataforma móvel bem segura. A
Sabina possui mais de 150 experimentos nas
áreas de química, física e biologia, incluindo
o famoso Gerador de Van Der Graaf, que deixa os cabelos em pé.
PLANETÁRIO – A Sabina Escola Parque abriga o mais moderno planetário do
Brasil. O Planetário e Teatro Digital Johannes
Kepler, com capacidade para 230 pessoas, é o
único com sistemas de projeção ótico e digital funcionando de forma sincronizada para
reproduzir quase 6 mil estrelas pontuais, com
brilho, cores e cintilações semelhantes aos da
natureza. A sessão dura cerca de 40 minutos
com imagens produzidas por dois projetores
Sony integrados para exibirem imagens em
360º (full dome) com altíssima qualidade.
As sessões são realizadas aos finais de semana
e feriados, às 13h30, voltada principalmente
para o público infantil, e às 16h, com conteúdo mais indicado para adultos.
SERVIÇO - Sabina Escola Parque do

Conhecimento - Rua Juquiá, s/nº, Vila Eldísia (entrada na altura do nº 135). Horário
de funcionamento: das 12 às 18h, com fechamento da bilheteria às 16h45. Estacionamento gratuito. Ingressos: grátis para alunos
e professores das escolas municipais de Santo André, para crianças menores de 5 anos e
pessoas com deficiência. Demais visitantes:
R$ 10, com meia-entrada para estudantes,
professores, servidores públicos andreenses,
aposentados e idosos acima de 65 anos. Interessados em assistir a as sessões do Planetário: R$ 15, a inteira. Formas de pagamento:
dinheiro e cartão de débito (Visa e Master).
Não há lanchonete no local. Mais informações pelo telefone 4422-2001.
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Julieta Modas
Promoção:
Peças da coleção com
descontos especiais
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
12
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ARESM pede reconsideração das
demissões dos servidores maiores de 70 anos
No mês de fevereiro, 137 funcionários
públicos de São Caetano do Sul, com mais de
70 anos, foram pegos de surpresa com a notícia do seu desligamento compulsório em virtude da idade. Segundo a administração municipal, a medida foi necessária para atender a
legislação vigente.
A Diretoria da Associação Recreativa e
Esportiva do Servidor Municipal de São Caetano do Sul – ARESM – encaminhou Ofício (09/15) ao Prefeito Municipal solicitando a reconsideração da demissão dos servidores, destacando que, mesmo a lei tendo entrado em vigor há quase 25 anos, “a Prefeitura nunca aplicou tal medida em administrações anteriores”. O texto também ressalta que
a aposentadoria compulsória do servidor que
completa 70 anos é uma “aberração jurídica”,
pois presume a invalidez e a incapacidade da
pessoa em função da idade.
“É uma presunção de incapacidade para o
serviço público do servidor considerado idoso.
Presumir que um servidor é incapaz somente
em virtude de sua idade é no mínimo desarrazoado, uma vez que a idade, por si só, não reflete
na lentidão do serviço público, além de não demonstrar que o servidor seja inválido para atividades laborais”, alega a ARESM.
No Ofício, a Associação lembra que já tramita no Congresso Nacional a Proposta de
Emenda Constitucional nº 457/2005, que busca elevar para 75 (setenta e cinco) anos a idade
-limite para a aposentadoria compulsória.
Por fim, a ARESM destaca manifestação
Ministro do STF Marco Aurélio Mello sobre
o tema, por ocasião da aposentadoria compulsória do Ministro Néri da Silveira. "A propósito, por que profissionais da iniciativa privada não são obrigados a se aposentar com
70 (setenta) anos; Por que servidores públicos ocupantes de cargos comissionados (que
têm natureza de direção, assessoramento e
chefia) podem continuar trabalhando depois dos 70 (setenta) anos e servidores efetivos não; Seriam os servidores públicos efetivos menos aptos (mental e fisicamente) para exercer função pública após os 70 (setenta) anos do que os titulares de mandato eletivo (presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores) que exercem os mais altos cargos da República? Sinceramente, para todos esses questionamentos não encontrei resposta legítima no ordenamento jurídico que autorizasse a discriminação, a quebra da isonomia".

Protocolo do ofício enviado pela associação

Cópia da 1ª página do documento

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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Forno & Fogão
Pãozinho de milho com catupiry
Ingredientes
1kg de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite morno
60g de fermento biológico fresco
1 colher (sopa) de açúcar
1/2 colher (sopa) de sal
3 ovos
2 latas de milho verde escorridos
Farinha de trigo para enfarinhar
2 gemas para pincelar
100g de queijo parmesão ralado para polvilhar
Recheio
400g de requeijão tipo catupiry
2 gemas para pincelar
100g de queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo
Peneire a farinha de trigo em uma vasilha
e reserve. Bata o restante dos ingredientes da
massa no liquidificador, despeje sobre a farinha e misture com uma colher de pau. Transfira para uma superfície enfarinhada e sove. Cubra e deixe descansar por 40 minutos.
Abra a massa na palma das mãos, recheie com
o catupiry e feche, formando bolinhas. Coloque em uma assadeira, cubra e deixe descansar mais 20 minutos. Pincele as gemas e polvilhe com o parmesão. Leve ao forno médio,
preaquecido, por 30 minutos ou até dourar.
Culinarista: Mariana Maluf Boszczowski
Foto: André Fortes (Reprodução)

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

Nova Vitória

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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Fones:
4238-8721
4232-6025

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

Pudim de leite condensado
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (medida do leite condensado)
3 ovos inteiros
Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras de água
MODO DE PREPARO
Pudim: Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador. Acrescente o leite condensado e
o leite e bata novamente.
Calda: Derreta o açúcar na panela até ficar
moreno, acrescente a água e deixe engrossar.
Montagem: Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima.
Asse em forno médio por 45 minutos, com a
assadeira redonda dentro de uma maior com
água. Espete um garfo para ver se está bem assado. Deixe esfriar a desenforme.

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
Cuidados essenciais com a pele
A pele é um tema que está sempre em
alta no universo feminino. Entre as medidas que garantem o bem estar desse órgão, algumas são unânimes e essenciais para mulheres de todas as faixas etárias. De
acordo com a dermatologista Dra. Anelisa
Lamberti, a hidratação e proteção solar são
atitudes importantes desde a primeira infância até a velhice.
“A pele não é apenas um revestimento
do corpo. Os cuidados para mantê-la protegida e hidratada começam no banho. O
primeiro passo é a limpeza. Quando feita
incorretamente, pode causar alterações em
toda proteção natural. O ideal é utilizar sabonetes neutros, próprios para cada região.
Use água morna, evite esponjas e use ape-

nas a espuma do sabonete massageando levemente a região do rosto com as mãos”,
explica a dermatologista.
Por outro lado, também existem pontos
de atenção especiais para cada idade.
Mulheres de 20 a 30 anos: hidratação
leve e uso de proteção solar.
Mulheres de 30 a 50 anos: Além da hidratação, é o início do cuidado com o envelhecimento da pele com produtos adequados, sem esquecer de utilizar o protetor solar.
Mulheres de 50 a 80 anos: É preciso fazer
hidratação intensa e reposição de ativos que a
pele já não produz por causa da idade.
Embora o jovem tenha uma pele naturalmente mais saudável, por outro lado, a dermatologista explica que é a faixa etária que
está mais exposta e em diferentes ambientes. Nesse sentido, podem ferir a pele com
mais facilidade. Para esses casos, o processo

de cura e cicatrização é essencial para garantir
um futuro mais saudável desse órgão.
“Sempre digo que ao tratar da pele o jovem precisa pensar no futuro, bem como os
adultos e idosos se preocuparem com o presente. Por isso, seja uma espinha, queimaduras leves ou pequenos ferimentos, é preciso
ter a consciência dos primeiros socorros e
cuidados para cada caso. Em qualquer situação de machucado, por exemplo, indico lavar
o local com água e sabonete neutro, usar pomadas antibióticas e proteger com curativos
adesivos as áreas de atrito ou que são expostas ao sol e poluição”, diz a dermatologista.
Ela ainda reforça que uma vida saudável
e com alimentação adequada são hábitos que
contribuem para o bem estar da pele. Além
disso, faz um alerta: “O que você pratica hoje
vai gerar consequências à pele em longo prazo. Por isso, evite atitudes danosas como o fumo, álcool, drogas e estresse”, finaliza.

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

Antiga Galluzzi Calçados

Mudamos de nome, mas o padrão de atendimento
e a qualidade dos produtos continuam os mesmos

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

Karin Modas

Sempre com você

Temos convênio com estacionamento ao lado da loja

Rua Baraldi, 1075 - Centro - São Caetano do Sul

Telefone: 4221-9088
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Mais de 30 anos de
bom atendimento
e qualidade
comprovada
Rua Silvia, 1360
Fone: 4238-6974

DISK PIZZAS:
2376-4937 / 2376-4926

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
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01 de março	
Elisabeth Melnik da Silva
Rinaldo Zamai
Manoel Joaquim da Silva
Adilson Pereira Ferraz
Lilian Soares Ituassu
Matilde Gabriel dos Santos
Elaine Flores
02 de março
Antonio Maurilio Dornelas
José Geraldo Lira
Odair Aparecido Venâncio
Luciana Maria Bordim Antunes
Valquiria Maria Martins Silva
Renata Oliveira Drudi
Adriana Mazzo
03 de março
Raimundo Mariano de Souza
Ana Paula Assi Ramos
João Aparecido Gabiati Firmino
Viviane Alevi
Arlete Galucci
José Aluizio Soares
Nanci Ferreira
Silvana F. da Conceição
04 de março
Joaquim Lamaneres
Maria Lucia Manzutti
Maria Carmen G. Rey Campos
Izidoro Goldfarb
Lindsey da Costa Cardozo
05 de março
Rosa Palma
Maria Inês Rodrigues da Costa
Lourival Lopes
Nilza Firmino Oliveira David
Iara Cristiane de Oliveira
Maria Carmo F. P. da Silva
06 de março
Mauro Pinto da Silva
João Ambrózio dos Santos
Zilda Mariano da Silva
Everaldo Bernardes de Souza
Vanessa Aragon Santana
Verônica Maria Santos Silva
Zenaide Batista de Souza
07 de março
Lilian Aparecida da Silva Rey
José Aquino de Andrade
Paulo Alves da Silva
Carlos Alberto Scavassa
Silangela Aparecida Agunda
Robson Luiz dos Santos
Geraldina P. Rodrigues
Gislene Jacob
Mauro Rocco Antenor
Maria Betania da Costa
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08 de março
Neusa Franca Domingos
João de Souza Batista
Solange Maria Stelmaszczyk
09 de março
Maria Rita de Souza Carvalho
Ione Maria da F. Nascimento
Fabiana Romano Augusto
Ana Maria Luiz Rumy
10 de março
Maria Elizabete Chaparim
Sonia Regina Toledo Moreira
Eva Alexandrina de Oliveira
Sueli dos Santos
Silvia Regina Vianna da Rocha
Eva Idalino Rodrigues Coutinho
11 de março
Magda M. de S. do Nascimento
Maria José Paolini
Helena Maria da Luz
12 de março
Amauri da Silva
Misael Demétrio de Sant´Anna
Carlos Alberto Valverde
Quitéria Corsino de Lira
13 de março
Rosangela Sartori Martins
José Marciano dos Reis
Dulcineia Medeiros Belao
Benedito Ferreira da Silva Junior
Cristiane Carreira
Mirian Cheroto
Heron Domingos Maturana
Jonathas F. Ribeiro de Jesus
14 de março
Jubahyr Sanches Mayo
Maria Cristina Dias Sabino
Reinaldo Mattes
Catia Regina Martinez da Silva
Rute Sueli Valente
15 de março
Marcilio Aparecido Alves Ladez
Marcos Goncalves Pereira
Francisco Vicente
Emanuel Adilson B. Dos Anjos
Mario Sergio Albano
16 de março
Nilza Candido Ferreira
Marcio da Silva Gouveia
Daurea Butarelo Fujita
Maria Aparecida A. Gandolfi
Iara Santos de Novais
Dionisio Stefan R. Pereira
Larissa Pretel
17 de março

Viviane Bueno da Cunha
Diogo Cáceres Dias
Gloria Valquiria Vieira Giorgetti
Idalino Lopes de Souza
Charles dos Santos
Ana Angélica A. dos Santos
Barbara Barbosa Dall´Acqua
Vera Priscila Marques
Nilza das Graças Toledo
Grazielle dos Santos Cunha
18 de março
Elzira Montilha Kennez
Sonia Regina P. Pinto
Maria José Cesaretti
Maria Raquel V. do Nascimento
Rosendo Batista do Nascimento
Lucia Helena Alves
Liene de Cássia Moura
19 de março
Matheus Paulino Cruz
José Agostinho da Silva Leal
Maria José da Silva Rezende
José Marques Junior
Thiago Camargo Gomes
Marilu Garrido Lorenço
Thaise Benetti Murcia
20 de março
Rose Vania Ap. Peres Cobo
Dalva Aires Lima Santos
Maria de Lourdes Almeida
Mara de Cássia C. de Carvalho
Vanessa Martos Gasquez
21 de março
Vaverlei Ap. Vitalli Pacheco
Magali de Carvalho Mendes
José Florêncio da Silva
Marta Angela Pan Gobbi
Elisabete Toni
22 de março
Verônica Alves dos S. Lamarca
Ana Paula Perim Saad
Margarete de Fátima Tropardi
Regina Ap. Martinez dos Santos
Alysson Gilioli
Sandra Rita Rodrigues Teixeira
Mercia F. Della M. V. Ferreira
Paulo Panucci
Deise Silva do Nascimento
Oriowaldo Capatto
23 de março
Elizabeth Saab Vicenzi
Maria do S. Guedes de Macena
Marcio Aparecido Antonio
Nicomedes Nogueira Junior
Simone M. F. de Souza Cecato
24 de março
Cleonice Xavier de Assis

Ana Maria Battaglia Gonçalves
Osmar Silva Filho
Maria Eliza Felicio
Fernanda Lara
Simone Martins de Souza
Bruna Nunes Grechi de Souza
Ana Paula Lotti Rodrigues
25 de março
Karen Roberta da Silva
Matilde Nunes dos Santos
Adnea das Neves Gomes
José Gazetto
Nair da Conceição Lopes Buci
Yolanda Filietaz Martins
Maria de Freita Borges
Maria Drumond de Souza
Ana Marschal
Marcia Máximo da Fonseca
Cintia Pispico da Silva
26 de março
Maria Socorro Pereira do Amaral
Solange Poczekwa M. Servulo
Emilio José Boltes
Marcia Ap. Bruno dos Santos
Natalia Ormeneza Ramos
Jaqueline da Silva R. Svetlauskis
27 de março
Elizabeth Mariano Schuenck
Iliana Cristina Rosa Farias
Reginaldo Pereira da Silva
Rosalina Ramos da Costa Rossi
Elsa Rodriguez Gonçalves
Cristiano Pablo Moraes
Rafael do Nascimento Lima
Juliana Bahov Shinnishi
28 de março
Monica N. Xavier de Mendonça
Eliane Rosalino
Magali de Souza Colli
Jeorgia Cristina Marenda
Marlene A. da Silva Marques
29 de março
Regina de Lourdes Fuzinello
Débora Berrio Zonta de Souza
José Lourival de Almeida Rocha
Maria Cleonice de Lima
Wilson Joaquim da Silva
Neusa Galindo Marino
Claudinei da Silva Magalhães
Jeane Oliveira Santos Chiapetta
Milena Pansa de Almeida Santos
30 de março
Cristiane Soares Pereira
Silvia Regina Barbosa Brito
Josué Satiro da Silva
Raimunda Silva Santos Antonio
Cinthia Solidade Feitoza
31 de março
Sueli Gallo
Anesia Rodrigues Torres

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

“É assim que ela gostaria de ser lembrada, sorrindo! Dona de um sorriso ímpar, minha mãe, Telma Sílvia, levava alegria onde chegava. Seu sorriso era sua marca. Tinha alegria de viver, vontade de ajudar, era uma líder
nata. Tinha também muito orgulho de
ter participado, de alguma forma, da
história de São Caetano do Sul, cidade que amava tanto quanto a seus amigos e sua família. Formadora de opinião, contribuiu de maneira honrosa
com o crescimento do município, primeiramente como professora, posteriormente como diretora, sempre no
bairro Fundação. Liderou uma equipe
por 27 anos, dirigindo a EMI Alice Pina Bernardes, pela qual também nutria
um sentimento de amor e cuidado que
levou com ela. Por quase 40 anos enriqueceu o Serviço Público e a Educação
Municipal com sua bagagem de vida,
sua experiência profissional, seu o envolvimento a tudo que se propunha fazer e sobretudo com sua alegria contagiante. Por isso eu afirmo, minha mãe
não morreu, descansou nos braços do
Senhor. Estará viva por todo ensinamento que transmitiu aos que tiveram
o privilégio de conviver com ela. Repito o versículo bíblico que estava entre
os seus preferidos: “Quero trazer a memória o que me pode dar esperança.”
Lamentações 3:21 – Bíblia Sagrada.
Espero o dia em que nos reencontraremos mãe. Te amo para sempre!”
Andréia Carla

Moda Feminina
Lançamento da Moda Outono-Inverno
PROMOÇÃO SURPRESA
Brindes e vales-compras de até R$ 150,00*
Para funcionários da Prefeitura - associados da ARESM
ATÉ O DIA 30/04/2015
*nas compras acima de R$ 60,00

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

NOVO ENDEREÇO
Rua Boa Vista, 59 (em frente ao terminal Praça da Figueira)
Telefone: 4232-0143
#63 | 2015 | Revista ARESM |
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01 de abril
Elizabeth dos Santos
Sandra Maria Celso
Janice Paulino Cesar
Izilda Aparecida dos Santos
Elisabeth de Queiróz
Marlene Moreira Chierico
Rosana Eufrasio R. Aguiar
Luci Ferreira Dias
02 de abril
Rita de Cássia Silva Zancanaro
Alaide dos Reis
Dorgival Benvindo Candido
Rogério Pereira da Silva
Cristiane Pedroso de Paula
Kelly Cristina da Silva
Carlos Alberto Agostino
Gilberto Aparecido Marques
Ariana Sprovidello
03 de abril
Maria Cristina Teofilo Souza
Maria Ap. Ferreira Del Bianchi
Maria Angelica H. dos Santos
José Benedito Hoft Prates
Carolina Maria de Oliveira
Cleide Maria Viana
Dalmo José dos Reis
Manoel Cardoso Neto
04 de abril
Maria José Cajaiba da Silva
Fernando de Oliveira Leme
Caue Eduardo Riera
05 de abril
Vilma Aparecida da Silva
Sandro Fortunato Casini
Daniela Aragãoao Porto
Verenice e Jesus Romao
Leandro Martins Salgado
06 de abril
Damiana Sousa Lourenço
Ernesta Helena Gaudencio
José Freo
Diva Stabile Gonçalves
Edineuza de Souza Freire
Edleuza dos Santos de Jesus
Elisabeth Lutz
Rosemeire Navarro Dias
Elizabeth Bezerra de Oliveira
07 de abril
Helena Fontes Lisboa
Claudete Duarte da Costa
Ana Paula Lourençano Braz
Dilamar Oliveira de Matos
Maria Ap. Menezes A.Silva
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Elisabete Malerba Momesso
Edna Regina Rodrigues Silveira
Marlucia Angela Santos Almeida

Maria Ilza Brasil Ramalho
Thais Fernanda Malheiro Lima
Rogeria Aparecida Ferreira

08 de abril
Zuleide Furlan
Luiz Carlos Seguera
Claudete Risco Saab
Gabriel Aparecido Gardini
Kelly Cristina Vaz Montenegro
Carla Pinheiro Justi
Marcia Maria Flores Silva

15 de abril
Raimunda Pereira Lima
Lydia Rochelli do Amaral
Maria de Lourdes de Lima
Sheila Guarizzo Pedreira
Guaira Ap. Paolini Madruga

09 de abril
Edna Moretti
Angela Maria Manilli
Denise de Souza
Carlos Alencar de Almeida
Tertuliano da Silva
Tatiana Costa
Fabiana Soler Amaral
Fabio Scarponi de Souza
José Eduardo do Amaral Mello
10 de abril
Carlos Ribeiro da Luz
Vanda Helena Gomes
11 de abril
Maria Wany Netto Louzada
Darcio Claudio Blanco Galhego
Regina Pinheiro Boaventura
Wilma Verônica dos Santos
Alex Franco Palermo
Jaqueline Assis dos Santos
12 de abril
José Ivanildo da Silva
Cicera Maria de Menezes
13 de abril
Angela Maria Simoes
Maria do Carmo Chagas Feitosa
Luis Carlos D. dos Santos
Adriana Ramos Rosa
Rosangela F. Magri Fernandes
Célia Marinho de Oliveira
Rosana Pimenta Neves
Marta Gomes de Souza
Eunice Aparecida Catirsi
Iriam Ferreira da Silva
Cristina Sisti Gomes Pedroso
14 de abril
Maria de Lourdes Vecchi
Tania Aparecida Ferreira Pinto
Antonio Ramos Lombardi
Silvano Rodrigues Gomes
Mônica P. de Souza Melim
Sirlene do Carmo Scarin Piai

16 de abril
Maria Chimati de Paiva
Vania Bernardete Maschio
Angela Goncalves
Marcos Souza Maciel
Claudinei Amaral da Silva
Irma Travaglini Girardi
Janio Gomes d Souza
17 de abril
Maria de Lourdes C. Trevisan
Josefa Francisca da Silva Mielo
Claudio Cardozo Filho
Marizete Alves Nunes Ladeia
18 de abril
Sandro Aires de Lima
Rosemari Franza da Silva
José Sacucci Filho
Ana Maria Batista F. Czech
Claudio Roberto Rossi
Neide de Agostino
Vera Alves Brito de Andrade
Rosemeire Barros da Silva
19 de abril
Maria de Lourdes Negri Bueno
Luiz Nogueira da Silva
Erika Taveira da Costa
20 de abril
Antonio Leca Pauleiro Neto
Carmen Valério Bastos
Sirlene Buzzo Garsetta
Paulo Elias Ferreira
Rosana Cristina Jungton
Neusa Batista Alves de Melo
Isabel Pacheco
Daniela G. de Macedo Fraga
21 de abril
Adriana da Silva G. Rodrigues
Valter Pinto Ribeiro
Janaina Barbosa Dall Acqua
Claudete Sales de Paula
Orfina M. de Almeida Alves
22 de abril
Lourinete Gama Pereira

Oswaldo Maciel de Oliveira
Maria A. A. de Souza Farias
Sueli A. Pereira dos Santos
Camila Ramos Caires
Luiz Carlos Sena
Tiago Araújo da Silva
Wender Charles do N. Gomes
23 de abril
Bianca Hidalgo F. Rodrigues
Carlos Gomes da Fonseca
Ana Rita Pereira
Moisés Mariano da Silva
Ivete Ferreira Agostinho
24 de abril
Roseli Aparecida de Oliveira
Jorge Antonio Reis Sena
Denise Righeto Ramos
José Roberto de Lima
Aparecida Ramos Lustoza
Daniel Silva Damião
Maurino Pereira Carvalho
Iara Aparecida Valim
Geraldo Rufino Goncalves
Josefa Maria Carvalho Franco
Sonia Aparecida Parisoto
25 de abril
Virgilio Gomes Soares
Pedro Dimas Ferreira
Luiza de Freitas Silva
Karina Aparecida C. Broesdorf
Claudemir de Sousa Santos
26 de abril
Bernadete Rosa Lira
27 de abril
Marluce da Silva
Edson Rodrigues Silveira
Tatiane Cristina de Moura
Maria Vanilda Lima Garcia
Fabio Pereira
28 de abril
Antonio Severiano Furtado
Luiza Maria Trindade da Costa
Vania Aparecida Fernandes
Benedita Maria dos Santos
29 de abril
Paulo Celso Aureliano
Celso de Aguiar
Valter dos Santos Silva
Bianca Albenzio Comitre
30 de abril
Florisa Siorilli Maximo
Paula Regiane B. dos Santos

O peso das
mochilas

Os pais devem redobrar a atenção na
hora de fazer a mochila das crianças. A
indicação de especialistas em saúde é não
exagerar na quantidade de livros, cadernos e outros materiais, pois o excesso de
peso pode acarretar problemas de saúde.
Por isso, se o peso da mochila não estiver adequado, ou seja, se não for o equivalente a até 15% do peso da criança, a
sobrecarga pode causar, em longo prazo, um problema crônico, como a escoliose (deformidade da coluna). As queixas mais comuns de crianças e adolescentes são de dores na lombar (parte de baixo da coluna) e cervical (parte de cima) e
nos ombros. Os pais devem ficar atentos
e procurar sempre ajuda médica.
Levar a mochila de forma que as alças
fiquem apoiadas nos dois ombros, deixando a bolsa na região mais alta e central das costas, é a maneira mais correta.
As opções com rodinhas são uma boa alternativa para o problema de sobrepeso,
mas também devem ser utilizadas com
cautela, pois puxar a mochila somente
com um braço é algo que costuma forçar
o ombro e torcer o corpo. O correto é alternar os lados para conduzi-la ou levá-la
na frente do corpo.
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Cirurgião Dentista

Rua Rafael Correia Sampaio, 497
Telefone: 4221-9361
#63 | 2015 | Revista ARESM |

21

Três num só

Uma velhinha vai ao cemitério visitar o
túmulo de seu falecido esposo. No caminho
lê as lápides que vai encontrando. Para diante de uma que diz: “Aqui jaz um político, um
homem honrado, um homem íntegro”. A velhinha imediatamente faz o sinal da cruz e diz
assustada: - Virgem Santíssima! Só podem ter
enterrado três homens na mesma cova!

Bêbado contando
Um bêbado perguntou ao outro:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Uma rodelinha de limão.

Infarto da esposa

Ao chegar mais cedo em casa o marido encontra sua esposa nua, deitada na cama e respirando ofegantemente. - O que houve, querida? Você está passando mal? - Acho
que estou tendo um ataque cardíaco. O marido corre como um louco para pegar o telefone e chamar a ambulância. Enquanto tentava
desesperadamente discar o filho diz: - Papai,
tem um fantasma no banheiro. O marido vai
até o banheiro, abre a porta e encontra uma
pessoa coberta por um lençol. Ele puxa o pano e dá de cara com seu melhor amigo. Indignado o marido diz: - Pelo amor de Deus, Ri-
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cardo! Minha mulher tendo um infarto e você fica aí assustando as crianças.

Regime

O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação: Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal-educado,
e me chamou de gorda. E a senhora acha que
vai emagrecer batendo nele?

Regime 2

Doutor, como eu faço para emagrecer?
Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.
Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que
lhe oferecerem comida.

Acidente

Um pedreiro, no meio do serviço, liga para casa e diz para a esposa, todo ofegante: Mulher, você nem queira saber... Escapei de
uma boa, caí de uma escada de quinze metros
de altura.
- Ai, meu Deus. E você está muito machucado?
- Não... Nem um pouquinho. Eu ainda estava no primeiro degrau.
Seguro
Eu e minha vizinhança sofríamos de assaltos regularmente... eu já estava cheio disso!
Então, desativei meu sistema de alarme, dei-

xei de pagar o guarda noturno e dispensei a
vigilância do bairro. No jardim de casa hasteei três bandeiras: uma do Afeganistão, outra da Arábia Saudita e no meio a do Estado
Islâmico. Agora, somos vigiados pela Polícia
local, Federal, pela Segurança Pública, Interpol, etc. 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano. Meus filhos são seguidos quando vão para a escola, minha esposa quando sai de casa, e me seguem quando
vou e volto do trabalho. Ninguém mexe com
a gente. Nunca me senti tão seguro. Já me disseram que se eu botar uma de Cuba ainda ganho um dinheirinho da Dilma.

Conversa de Amigas

Uma amiga pergunta pra outra: - Amiga, eu acho que estou engordando. Você acha
que eu estou gorda?A outra amiga responde:
- Não, amiga, você está redondamente enganada.

Bêbados na Ponte

Dois bêbados andando em cima da ponte de repente um deles cai na água e morre
afogado. Quando o bêbado estava sendo retirado da água pelos bombeiros, o outro bêbado, chorando e lamentando a morte do outro diz:
– Tantos anos bebendo cachaça, na primeira vez que bebe água morre!

Contas em dia
Caro associado,
A diretoria da ARESM vem, mais
uma vez, pedir a colaboração dos associados para que, caso tenham suas
férias programadas 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
Aplicação de injeção
em domícilio
Cartão Viver Melhor
Fones: 2759-1521

2759-1522
2759-1523

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

