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Arte que
encanta

Criativa e dedicada,
funcionária pública
aposentada revela talento
para os trabalhos artesanais

Dia dos Pais

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

Roupas e acessórios femininos e masculinos

Parcelamos suas
compras em até 5 vezes
pela ARESM

Telefone:
4318-3888

Rua Visconde de Inhaúma, 1037 - Nova Gerty - SCS
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O Dia dos Pais no Brasil é comemorado no segundo domingo de agosto.
Isso faz com que haja uma variação na
mesma, caindo em dias diferentes.
A história mais conhecida em comemoração ao dia dos pais é a de William
Jackson Smart, um ex-combatente da
guerra civil que perdeu sua esposa quando os seis filhos eram ainda bem pequenos, criando-os sozinho. Sua filha Sonora Smart resolveu homenageá-lo, no ano
de 1909, em razão da admiração que
sentia, por este ter dedicado sua vida
aos filhos e ter conseguido criá-los muito bem. Aos poucos a data passou a ser
difundida por todo país, até que o presidente Richard Nixon tornou-a oficial.
Porém, o primeiro registro de homenagem a um pai surgiu na antiga Babilônia, há mais de quatro mil anos, onde
um jovem modelou e esculpiu um cartão para seu pai, desejando sorte, saúde
e muitos anos de vida.
Nos Estados Unidos a data ficou estabelecida para ser comemorada no terceiro domingo de junho, assim como
África do Sul, México, Canadá, França,
Turquia, Venezuela, dentre outros.
A data passou a ser comemorada no
Brasil a partir de 1953. Várias entidades
da imprensa se juntaram a fim de promover um concurso onde homenageariam três tipos de pais: o pai com maior
número de filhos, o pai mais jovem e o
pai mais velho. Os vencedores foram um
pai com trinta e um filhos, um pai de 16
anos e um pai com 98 anos.
Ao se tornar pai, o homem passa a
ter responsabilidades com seus filhos,
devendo sustentá-los de forma digna,
dar-lhes atenção, amor, carinho e proteção. Segundo a Constituição Federal do
Brasil, de 1988, o pai tem direito a cinco dias de licença após o nascimento de
seus filhos, onde terá tempo para auxiliar a mãe do recém-nascido e fazer o registro do mesmo, em cartório.
O sucesso da comemoração dessa data é muito grande, movimentando
bastante o comércio, pois os filhos oferecem presentes aos seus progenitores.
Neste dia, os pais recebem atenção e carinho, tornando a data um dia diferente
e muito especial para todos.
Fonte: site www.brasilescola.com

Editorial
Credibilidade e respeito
a todas as opiniões
Rubens do DAE
Presidente

Rendeu

muitos comentários
e discussões a última edição da Revista ARESM. Também não faltaram elogios a algumas matérias e
artigos e, como não poderia ser diferente, recebemos também críticas. Tudo isso faz parte da rotina
de quem edita e mantém uma publicação que, na nossa humilde opinião, tem uma boa dose de credibilidade junto aos seus leitores. Quanto às criticas, entendemos que elas
são fundamentais para o processo
de melhoria continua do nosso trabalho e, mesmo não concordando
com algumas, aceitamos e respeitamos a opinião de cada um.
Um dos temas mais comentados
foi a matéria sobre as demissão dos
servidores com mais de 70 anos

Expediente

de idade, que pegou muita gente de surpresa. A lei que determina o desligamento compulsório ao
atingir o limite de idade já existe há
quase 25 anos e somente agora foi
colocada em prática no município.
Não concordamos com a lei, com
a sua aplicação e com a forma que
o processo de afastamento foi conduzido pela administração. Entramos com um pedido de reconsideração das demissões e ainda aguardamos uma resposta.
Esse posicionamento da diretoria da ARESM foi, inclusive, o motivo de algumas críticas que recebemos, por nos colocarmos contra a lei vigente. Pergunta: qual é o
problema de você ser contra uma
legislação que entendemos estar
em desacordo com a realidade?
Quantas são as leis que estão sendo discutidas sua alteração, porque elas não se enquadram mais
no que a sociedade deseja?. Só para citar uma, a redução da maioridade penal está na pauta do Congresso e nas discussões em todas
as esquinas. Há algo de errado em
defender sua mudança?

Outra questão que provocou
inúmeros comentários foi à utilização do refeitório do DAE por pessoas “estranhas” ao departamento.
Nesse caso, a direção da autarquia
mostrou sensibilidade e agilidade,
cancelando as autorizações e determinando que o local seja de uso exclusivo dos funcionários do DAE.
Assim, atendeu não uma reivindicação nossa, mas dos servidores que
desejavam ter seu espaço de volta.
Nesta edição, destacamos histórias de vida e de trabalho de quatro pessoas que contribuíram muito com o serviço público da cidade. Dois deles foram presidentes da
ARESM (Sebastião Francisco dos
Santos e Yoji Agata). Felícia Corrochano, com seus 84 anos de idade,
é um exemplo de dedicação ao que
faz. E a amiga Maria de Lourdes Negri Bueno, que descobriu o seu talento para o artesanato e é capa desta edição. Também, as novidades da
Rádio Peão, a dica de passeio para
as férias (Aquário de São Paulo), o
aniversário da cidade e a lembrança
do Dia dos Pais.
Boa leitura!

ARESM - Revista da Associação Recreativa e Esportiva dos Servidores Municipais de São Caetano do Sul

Sede Social: Rua Maranhão, 96 - Bairro Santo Antônio
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Presidente: Rubens Bernardo
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Diagramação: Leandro Formigari - 4221-6682

Edição e Reportagem: Paulo Rosa
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Horário de atendimento da ARESM: Seg à Sex - das 8 às 17 horas.
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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

• 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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Melhor

em qualidade de vida, em educação;
destaque nos esportes, na saúde, na economia. São Caetano do Sul é um município diferenciado. Possui os melhores indicadores
sociais e econômicos; é certificada como a
melhor cidade para se investir e reconhecida
como a número um para se fazer carreira.
O município, que ganhou destaque
na mídia nacional e internacional a partir do final dos anos de 1990, conquistou
o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano - ONU) dentre as cidades brasileiras. Também possui uma invejável coleção de títulos e certificações,
conferidos pelos mais variados institutos
de pesquisa e de ensino.
Tudo isso tem sido motivo de orgulho para a sua população, que faz questão
de ressaltar suas qualidades, onde quer que
seja, bem como a felicidade de morar aqui.
Orgulhosos de ver que a cidade continua
se desenvolvendo e investindo em todos os
setores e faixas etárias.
Mas, até mesmo este oásis de excelência, tem desafios para serem enfrentados. A inclusão social, certamente, é uma
das questões que entraram definitivamente na pauta da administração municipal, nos últimos anos, mostrando para
a sociedade que São Caetano do Sul também tem problemas para serem resolvi-

dos. Eles existem, sim, e precisam ser
enfrentados com seriedade e participação ativa da população.
Manter a qualidade dos serviços e
atender os anseios de uma população
cada vez mais exigente é, sem dúvida, o
maior de todos os desafios do atual Governo, que vem se esforçando e trabalhando em todas as frentes para “colocar a casa em dia” e retomar o ritmo de
desenvolvimento que marcou a cidade
desde sua emancipação.
Assim, São Caetano do Sul, a melhor
cidade do Brasil, chega aos seus 138 anos
sendo reverenciada por todo o país.
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Rádio Peão
Almoço

Na última edição, a coluna Rádio Peão destacou a utilização do refeitório do DAE – Departamento de Água e Esgoto por de servidores que não fazem parte da autarquia municipal. Ressaltou que a conduta dos “penetras” estava prejudicando os funcionários que têm o direito de fazer suas refeições no local. A publicação rendeu muitos comentários favoráveis e,
claro, também contrários. Evidente que os “bicões” espernearam e tentaram de todas as formas manter as “regalias”. Já os servidores ficaram
muito satisfeitos. E o resultado não poderia ser
melhor: a direção do DAE determinou que somente os servidores da autarquia podem utilizar o refeitório e cancelou todas as autorizações.

Postura

Com o caso solucionado, não podemos deixar de transmitir todos os agradecimentos feitos
por funcionários ao diretor do DAE. A agilidade para resolver a questão e a forma correta e segura com a qual ele conduziu o processo merecem todos os elogios. Sabemos que alguns “fi-

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

gurões” tentaram de todas as formas manter as
coisas como estavam, mas não tiveram sucesso.
Parabéns pra direção do DAE!

Aumento

Contra fatos, não há o que se argumentar.
A Prefeitura de São Caetano do Sul concedeu
o maior reajuste para os funcionários públicos
dentre as administrações da região. O índice,
que foi aplicado aos salários, a partir do mês de
maio, é de 9,15%. Sem dúvida que é um avanço
importante na relação com os servidores, pois
a categoria é, historicamente, desprezada pelos
governantes. O aumento também veio em boa
hora, pois são incontáveis os rejustes de preços
de todos os produtos e serviços desde o início
do ano. Vai ajudar a diminuir o impacto no bolso dos trabalhadores.

Segue

E continuam os desligamentos dos funcionários municipais que completam 70 anos de
idade. Mesmo tendo amparo legal, não dá para ficar alheio ao transtorno que a medida vem

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

trazendo para centenas de pessoas que dedicaram boa parte de suas vidas ao serviço público.
E não faltam histórias de dedicação ao trabalho
que estão sendo interrompidas de forma melancólica. Continuamos solidários a todos aqueles
que estão sendo desligados de suas funções.

Saúde

Próximo de completar dois anos da contratação do atual plano de saúde dos servidores públicos, a administração municipal poderia requerer à empresa que fornece os serviços a melhoria
no atendimento aos conveniados e seus familiares. Por exemplo, solicitar o pronto atendimento
no centro médico que funciona em São Caetano do Sul. Atualmente, o atendimento destinase somente às consultas agendadas. Se o segurado tiver uma emergência, precisa se deslocar até
Santo André (até às 19 horas) ou São Bernardo
do Campo (24 horas). O plano anterior disponibilizava pronto atendimento na cidade, inclusive em algumas especialidades e com enfermaria (até às 18h). Não deve ser tão difícil (nem caro) oferecer esses serviços. Fica a dica.

Censura?

Ainda estamos tentando entender a atitude
de alguns funcionários do Paço Municipal de recolher a última edição da Revista ARESM que
foi colocada à disposição do Gabinete. O que
tanto incomodou na publicação? De qualquer
forma, vale uma explicação: foram deixados 50
exemplares no Palácio, de um total de 4 mil. Ou
seja, as outras 3.950 revistas foram entregues diretamente ao servidores públicos, de quase todos os departamentos da Prefeitura, autarquias
e Câmara Municipal. Portanto, sem efeito prático a ação. No mais, continuamos sem saber o que
motivou a retirada das revistas. E temos a certeza de que tempos de censura já ficaram para trás.

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

Talento e
criatividade que
enchem os olhos
Há sete anos ela encontrou uma nova maneira de se distrair e ocupar a cabeça. Mas o que
era para ser somente um “passatempo” se transformou numa atividade prazerosa, que é motivo de orgulho pra ela, seus familiares e amigos,
que se impressionam com o resultado dos seus
trabalhos. Assim começamos a contar a história de Maria de Lourdes Negri Bueno, 79 anos,
aposentada no serviço público, que descobriu
seu talento para os trabalhos artesanais “quase
sem querer”, e hoje dedica boa parte do seu dia
ao patchwork, técnica conhecida pela sobreposição de pedaços de tecidos.
Sempre na companhia dos seus gatos, ela
passa horas medindo, cortando faixas de tecido, costurando e passando, tudo com muita
delicadeza e concentração. “Tem que ser tudo bem medido e cortado certinho, caso contrário, não fecha no final”, explica ela, ao mesmo tempo em que separa e mostra algumas
peças que estão em fase de criação. “É preciso ter paciência e atenção. Porém, o que conta

muito são as ideias e a criatividade na hora de
definir cada trabalho que será feito”, ensina.
O resultado de tanta dedicação são colchas, almofadas, centros de mesa, toalhas e revestimentos de cadeira que enchem os olhos,
numa mistura harmônica de cores e estilos.
Tudo perfeito. O encanto é tão grande que
uma pergunta se torna inevitável: quanto custa
cada peça? Maria de Lourdes sorri e responde:
“não faço para vender, é somente para o meu
uso e para presentear meus familiares e amigos”. E a explicação vem logo em seguida: “faço pra me distrair, ocupar minha cabeça, não
pra ganhar dinheiro”. Ela também revela que o
custo para montar colcha, por exemplo, é muito alto e acredita que as pessoas não estariam
dispostas a pagar o que realmente vale.
Sobre sua paixão pelo patchwork, Maria
de Lourdes faz questão de destacar o carinho
e empenho dos seus “mestres” Lourdes e Hugo Caperuto, casal que a incentivou fazer aulas e que a acompanha em todos os seus tra-

balhos. “São pessoas especiais que surgiram
na minha vida. Todos os meus trabalhos contam com a orientação deles, que estão sempre à disposição quando preciso”, ressalta.
Quanto ao talento para as artes, ela diz
que agradece todos os dias por suas mãos, seu
cérebro e a Deus, que lhe deu o dom e a oportunidade de descobrir essa nova habilidade.
E ainda dá a “receita” para viver bem: “confie
em você mesmo e faça tudo com decência”.

Quem é a artista?

Maria de Lourdes Negri Bueno é
funcionária pública aposentada pela
Prefeitura de São Caetano do Sul. Foi
admitida em 07 de janeiro de 1957.
Ocupou os cargos de Assistente de Direção e Chefe de Secção. Mãe biológica de três filhos e dois adotivos, que lhe
deram quatro netos.

Promoção Dia dos Pais

Um brinde especial para os pais sócios da ARESM, com
documento do filho. Retire o seu na secretaria da Associação
(rua Maranhão, 96), de 03 a 07 de agosto, das 08h às 16h.
#64 | 2015 | Revista ARESM |
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Saudades...

A Cidade
Mutirão da Saúde
José Valverde
Acchapa
07/10/2014

Maria
Rodrigues
25/08/2014

e da paz na cidade e integra pacote de ações
contra a violência no município. Segundo dados do governo do Estado, desde que o Programa Cidade Segura entrou em vigor, em
abril de 2014, o roubo de veículos despencou
46,2% em São Caetano. Já os homicídios recuaram 33,3%. As ações que propiciaram esta
nova realidade foram detalhadas no evento,
que contou com a presença do prefeito Paulo
Pinheiro, autoridades da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal.

Escola

Antonio Roque
de Oliveira
21/05/2015

Marcelo Ferreira
Coelho
21/06/2015

ATENÇÃO
ASSOCIADOS
DA ARESM

O saldo do 2º Mutirão da Saúde do Programa Fila Zero, da Prefeitura de São Caetano do Sul, realizado no dia 20 de junho, no
Hospital São Caetano, foi extremamente positivo. Mais seis especialidades médicas tiveram a fila de consultas zerada. Com os dois
primeiros mutirões, agora são 18 especialidades sem demanda reprimida, das 25 existentes. Atuaram 25 médicos, com o apoio de
auxiliares e técnicos do Instituto Paulista de
Enfermagem. Foram oferecidos serviços gratuitos de aferições de pressão arterial e glicemia, além de orientações de combate à dengue e da Ouvidoria da Saúde. Também foram
aplicadas 40 vacinas contra a gripe, dentro da
campanha de imunização. A meta é de zerar
todas as consultas em espera ao longo do segundo semestre deste ano.

Combate às drogas

PLANO
FUNERÁRIO

4221-6694
4227-6860

100% de desconto na
adesão ao Plano GS
Mais informações na Secretaria
da ARESM (4228-7888)
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O Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência (Proerd), promovido
pela Polícia Militar, formou mais uma turma
de estudantes de São Caetano do Sul que participaram do curso no primeiro semestre de
2015. Ao todo, 812 alunos de 12 escolas públicas e particulares receberam no primeiro
semestre deste ano orientações sobre danos
físicos e morais causados pelo uso de drogas e
os prejuízos psicológicos e neurológicos que
o vício provoca. O problema do bullying nas
escolas foi outro assunto tratado no curso.

Segurança

A Prefeitura de São Caetano promoveu,
no dia 1 de julho, a segunda edição do movimento São Caetano: Todos Contra o Crime.
A campanha foi lançada em 2014 para mobilizar a sociedade pela manutenção da ordem

Praticamente a construção de uma nova escola. Assim foi definida a reforma e
ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Fortunato Ricci, localizada no
Bairro Barcelona, entregue no dia 27 de junho, pela Prefeitura de São Caetano do Sul
aos alunos, pais e comunidade escolar – a
unidade atende 103 estudantes em período
integral e meio-período.
Entre as intervenções estão a substituição da cobertura; construção de cozinha,
despensa, área de serviço e administração;
instalação de novas caixas d’água e adequação da rede de alimentação de água e esgoto; substituição de caixilhos nas áreas reformadas; instalação de nova sala de aula e
sanitários adaptados; substituição da caixa de entrada, quadro de distribuição e rede energia elétrica; construção de guarita;
execução de cobertura de vidro; e instalação de ícones de comunicação visual.

Dívida

Alunos da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS) já podem renegociar seus débitos referentes ao exercício de
2013 e anteriores, inscritos ou não em dívida ativa. A medida permite que os pagamentos possam ser feitos sem a cobrança de juros e multa moratória. Ainda de acordo com a
lei, débitos de até 6 mil reais podem ser parcelados em 24 parcelas mensais sucessivas; de
6.001 até 9 mil, 36 parcelas e acima de 9 mil
em 48 parcelas. É importante ressaltar que o
atraso no pagamento igual ou superior a três
parcelas faz com que acordo seja cancelado,
voltando-se ao valor originário do débito, incidindo-se a atualização monetária, juros e
multa moratória. O prazo para a renegociação é até 31 de dezembro de 2015.

Uma história de
dedicação ao trabalho
Uma pessoa feliz e realizada no seu trabalho e com a sua família. É com essa simplicidade que Felícia Corrochano define os seus 84
anos de vida, sendo 34 deles dedicados ao serviço público municipal. Vestida com o tradicional
avental e apressada para tirar a touca do cabelo,
ela não escondeu a surpresa por ter sido convidada para falar para a Revista da ARESM sobre
o seus longos anos de serviços no Departamento de Água e Esgoto. E são muitas as histórias
vivenciadas em mais de três décadas de atuação
dentro do refeitório do DAE.
Já no início de conversa Felícia ressalta
que não é a única da família que seguiu a carreira de funcionário público. Seu marido, Silvio Aguirre, e outros três filhos (Sérgio, Gilberto e Irineu) também trabalharam na autarquia. Silvio chegou a ocupar o cargo de encarregado geral do DAE e sua trajetória lhe
rendeu algumas homenagens após o seu falecimento, em 1977, como ter uma sala com
seu nome no DAE e uma Travessa e uma Parada de Ônibus, no Bairro Barcelona, deno-

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

Parcelamos
em até

5x

Telefone:
4224-5243

minados Silvio Aguirre, além de uma matéria
especial na Revista Raízes (Ed. 33), na qual
Felícia também é personagem de destaque.
Felícia se empolga ao falar do seu trabalho. Orgulha-se de chegar sempre no horário
(6h40 da manhã) e dificilmente perder um
dia de serviço. “Venho andando para o trabalho todos os dias e procuro cumprir certinho minhas obrigações”, diz ela, que também
faz questão de elogiar os colegas de trabalho.
“Me dou bem com todo mundo e nunca tive
atrito com ninguém. O pessoal aqui me trata
com muito carinho”, conta.
Vida - Felícia Corrochano nasceu em Presidente Alves no dia 06 de dezembro de 1930.
Filha de imigrantes espanhóis, ela mudou-se
para São Paulo (Vila Alpina) ainda na metade
do século passado, junto com a mãe (viúva) e
os irmãos (nove no total). Foi lá que conheceu
Silvio Aguirre, com quem se casou em novembro de 1949. O casal teve cinco filhos: Sérgio,
Irineu, Ivone, Gilberto e José. (Fonte: Revista
Raízes, Ed.33, Julho de 2006).

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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Café da manhã

Associados da ARESM
com desconto em
folha de pagamento

Atendemos:

ARESM

4238-9206

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

Acordar e não fazer a primeira refeição
do dia, o café da manhã, não é nada saudável. Esta refeição é a mais importante, pois,
durante a noite, o nosso organismo continua trabalhando, por isso gastamos energia.
E uma simples combinação – bem brasileira
- de café com leite e pão com manteiga pode
contribuir muito com o desempenho do trabalhador durante o dia.
Por isso, servidores públicos de diversos setores da Prefeitura de São Caetano do Sul estão
solicitando à administração que ofereça o café
da manhã a todos os funcionários municipais.
Os trabalhadores lembram, também, que muitas pessoas ficam sem comer até o almoço, o
que pode ser prejudicial à saúde.
Os servidores ressaltam que o cardápio
pode ser o básico café, leite, pão e manteiga. Sem dúvida, um benefício de custo baixo
que pode ser melhor avaliado e, com certeza,
adotado em todos os departamentos.

Moda Feminina
Roupas, sapatos
e acessórios
Trabalhamos também
com tamanhos grandes
Segunda a sexta-feira
das 9h às 18h30
Sábado - das 9h às 14h.

Ultragaz São Caetano
Av. Presidente Kennedy, 3113
Telefone: 4220-1616
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Novo Endereço
Rua Oriente, 668
Bairro Barcelona
Telefone: 4232-5657

Aquário de
São Paulo é opção para
as crianças nas férias
Considerado uma referência em tratamento de animais e com um respeitado trabalho de conservação e educação ambiental o Aquário de São Paulo (maior aquário
da América Latina e único aquário temático do Brasil) vem encantando os mais diversos tipos de visitantes desde sua inauguração, em 2006. Isso se deve às espécies
exóticas e fascinantes que apresenta: mais
de 3 mil exemplares de, aproximadamente,
300 espécies de animais.
O ambiente, dividido em setores que reproduzem o habitat natural dos animais que abriga,
retrata as florestas brasileiras, onde são encontrados jacarés, lagartos, iguanas e serpentes; o
Vale dos Dinossauros, com réplicas e um museu
paleontológico; o Pólo Sul, com os sempre adorados pingüins; o oceanário, que imita um navio naufragado e apresenta espécies surpreendentes de tubarões e raias; e o Setor Mamíferos,
com espécies de macacos, tucanos, lontras, ta-

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

manduá e os famosos Tapajós (filhote de peixe
-boi) e Thunder (lobo-marinho).
Recentemente, o espaço inaugurou novos setores e ganhou ares de parque: seu novo
setor dedicado aos mamíferos aquáticos surpreende pelo tamanho do projeto arquitetônico, cenografia e também pelas espécies desconhecidos ao olhar brasileiro. Também, passou a abrigar novos moradores, com destaque para o casal de ursos polares Aurora e Peregrino. Novas espécimes de suricatos, cangurus, lêmures, colombus, entre outros animais de diversos pontos do globo, também

podem ser visitados.
Para cuidar de todas essas espécies adequadamente, o Aquário conta com equipes
de oceanógrafos, veterinários, biólogos e gestores ambientais, que garantem que os animais sejam sempre bem tratados.
Desde 2009, o local proporciona também
uma experiência nova e empolgante: as visitas noturnas. Com número limitado de participantes e aviso prévio através do site, o passeio apresenta para o visitante um novo ponto de vista da vida animal através da observação dos hábitos noturnos de alguns deles.

Serviço: Aquário de São Paulo

Rua Huet Bacelar, 407 – Ipiranga – São Paulo.
Horário de funcionamento: de segunda a domingo, inclusive feriados, das 9h às 18h.
Ingressos: R$ 60,00 (adulto); R$40,00 (crianças de 2 a 12 anos); R$ de R$ 30 (idosos acima
de 60 anos). Ingresso Promocional na ARESM: R$ 54,00 (adulto) e R$ 36,00 (crianças).
Gratuito para deficientes físicos cadeirantes e crianças menores de 2 anos.
Tel.: (11) 2273-5500 - www.aquariodesaopaulo.com.br

ótica

irion

Qualidade e bom gosto!

4232-0178
oticairion@gmail.com
Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 935
Bairro Nova Gerty - São Caetano do Sul
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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

Farmácia
Monte Alegre
Alopatia e
Homeopatia

Fone: 4224-7070
Fax: 4224-7073
Funcionamento:
Seg. a Sexta: 08hs às 18hs
Sábado: 08hs às 13hs

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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www.farmaciamontealegre.com.br

E-mail: farmaciamontealegre@terra.com.br

Farmácia Monte Alegre

Rua Amazonas, 944
Santo Antônio
São Caetano do Sul

Contradições
sobre a
aposentadoria
compulsória
O desligamento dos servidores
públicos de São Caetano do Sul com
mais de 70 anos de idade, destaque
na edição anterior, continua rendendo discussões e manifestações de descontentamento por parte dos funcionários. A maioria não concorda com
o afastamento de pessoas que estão
exercendo ativamente suas funções,
cumprindo seus horários e, principalmente, as obrigações para as quais foram destacados.
A questão legal também é motivo de discussão, pois a lei que obriga a aposentadoria compulsória tem
quase 25 anos e nunca foi aplicada
no município. Por que somente agora
estão dispensando os servidores que
atingem a idade limite?
No ofício que a diretoria da
ARESM encaminhou ao Prefeito
Municipal solicitando a reconsideração das demissões, o qual ainda
não foi respondido, a Associação
destaca as contradições da legislação vigente, que obriga os servidores efetivos com 70 anos a se aposentarem, mas permite que profissionais da iniciativa privada, que
ocupam cargos comissionados ou
que tenham mandatos eletivos possam continuar a exercer suas funções após completar 70 anos. Pura
discriminação.
O que também chama a atenção é
que ao mesmo tempo em que continua com o processo de desligamento dos servidores que completam 70
anos, a administração municipal abre
inscrições para a contratação de 800
pessoas com mais de 65 anos, dentro
do projeto Experiência em Ação. No
mínimo, uma incoerência.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA ARESM.
PARCELAMOS COMPRAS DE PERFUMARIA
COSMéTICOS E ACESSóRIOS.

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
#64 | 2015 | Revista ARESM |
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Forno & Fogão
Sopa de Mandioca e Carne
Ingredientes
500 g de mandioca
200 g de bacon
300 g de paleta ou costela de boi
1 cubo de caldo de carne
1 dente de alho
1 cebola picadinha
Cheiro verde e pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Óleo para refogar
Modo de Preparo
Pique a mandioca e a carne em cubos
médios. Corte o bacon em cubinhos e leve ao
fogo, em uma panela de pressão, para fritar.
Acrescente o alho e a cebola e deixe dourar

Adicione a carne e deixe refogar,
até secar a água. Coloque a mandioca e
acrescente água suficiente para cobrir os
ingredientes. Acrescente o caldo de carne, sal e pimenta
Tampe a panela de pressão e deixe cozinhar por 25 minutos, depois que começar a chiar. Retire a pressão e adicione
o cheiro verde. Dependendo do tipo de
mandioca, pode ser necessário um tempo maior de cozimento, então retorne ao
fogo com a panela tampada por mais uns
5 minutos, verificando antes o nível de
água para não queimar. O ponto correto
é quando a carne e a mandioca estão bem
molinhas e formam um caldo grosso.

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

Arroz Doce Tradicional
Ingredientes
1 litro e meio de leite
2 xícaras de arroz branco (já lavado)
3 xícaras de açúcar
Canela em pau (quantidade a gosto)
1 lata de leite condensado
Uma panela bem grande para que o leite ferva e não derrame
Modo de Preparo
Cozinhe o arroz no leite juntamente com a
canela por vinte minutos, mexendo de tempos em tempos. Acrescente o açúcar e deixe cozinhar por mais vinte minutos. Coloque o leite condensado e deixe cozinhar
por mais vinte minutos. Coloque em uma
travessa e sirva quente ou frio, de acordo
com o seu gosto.

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
#64 | 2015 | Revista ARESM |
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Espaço Mulher

Inverno: cuidados especiais co
Com a mudança da estação, é comum
aumentar os cuidados com a beleza e a saúde. O que muitos não sabem é que os cabelos também sofrem com as baixas temperaturas e merecem atenção redobrada, principalmente quando hábitos como lavar o cabelo com menos frequência, usar bonés e tocas
por longos períodos e aumentar a temperatura da água do chuveiro se tornam frequentes
deixando os folículos pilosos dilatados, facilitando a entrada das bactérias e fungos, impedindo a passagem de novos fios. As informações são da terapeuta capilar Sônia Mesquita.
Em geral, é no inverno que aparecem a
maioria das doenças capilares, como a seborreia e caspa, prejudicando a saúde do couro
cabeludo, o que impede a circulação sanguí-

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

om os cabelos
nea e causa o entupimento dos poros. Manter o couro cabeludo limpo e saudável é a melhor forma de proteger os fios contra as alterações climáticas. Isso deve ser feito com assepsia diária, ou seja, o cabelo deve ser lavado
todos os dias, independentemente do clima e
sempre fazer uso de pentes finos para desembaraçar e remover as impurezas. Para quem
faz uso do secador, a temperatura não deve
ser quente, e o ideal é usar o aparelho com pelo menos 15 cm de distância dos cabelos.
Prestar atenção à temperatura da água
na hora do lavar os cabelos nunca é demais.
Assim como o calor do secador é prejudicial, a alta temperatura da água do chuveiro
afeta a saúde capilar. A água fria ativa a circulação e melhora a nutrição do couro cabeludo, desmitificando a ideia de que água
quente limpa mais - o que realmente proporciona higiene é o xampu, de preferência
fitoterápico e bactericida.
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
#64 | 2015 | Revista ARESM |
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01 de julho
João Carlos Martinez Miari
Sérgio Rodrigues Gomes
Ivete Ferreira de Carvalho
Jacira Raimunda Capella
Adriano Pereira de Sousa
02 de julho
Izabel Cravo das Neves
Leticia Cesario Azevedo Azzi
Suzana Cristina F. X. Siqueira
João Paulo Paladino
03 de julho
Humberto Silva do Nascimento
Osvaldo Alves de Carvalho
Paulo Juarez dos Santos
Marcia Pires Campos
04 de julho
Maria de Lourdes P. Rodrigues
Débora C. da Silva Gualberto
Adriana R. Soares de Lima
05 de julho
Miriam Zambon Vilela
Lelces Prudêncio da Silva
Waldice Lino da Silva
Andréa Franco Munhoz
Jucimara Scoton
Fabiana Alves do Nascimento
06 de julho
Elizabete Oliveira dos Santos
Kelen Archilla Martins
Vanderlei de Mello
07 de julho
Luiz Celso Alves Escudeiro
Carlos Donizetti Cezário
Sonia Regina An. Pereira
José Pedro Braido
Elisleine Pavani
Maria Aparecida da Silva Costa
08 de julho
Maria José Marinheiro Silva
Cléber Jorge Oliveira da Silva
Solange Luzia Andre
Dilcelia Sabino Cruz
09 de julho
Claudeci C. Marques Maieski
Lucia Helena Pires
Vilma Maria Ferreira da Silva
Marcos Rodrigues
Carla Moraes dos Santos
Gerson Batista da Silva
Valdo Tadei Junior
10 de julho
Mario Rubens Sanches Prado
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Sonia Regina Monteiro
Sueli Dorotéia V. Calabro
Inês da Cruz Lozano
Maria das Graças Pereira
Helena Regina Setin Rodrigues
Sandra Souza Soares
Luiza Lima Leme da Silva
Marcella Maria Gomes Lima
11 de julho
Lucidalva Aires Lima Sequera
Odet da Silva Ferrante
Angela M. da Silva de Souza
Roseli Mourão Oliveira
Telma Zacarias de Lima
Anderson Gonçalves de Oliveira
12 de julho
Neide Capovila Sanches
Vilson da Silva Rezende
Vilma Ap. dos Santos de Sá
Gildete Pellizzer Serra
Selma Listan Moreno
Raimundo José de Carvalho
Rubenilda Cordeiro Pinho
Gabriela C. de Lima Taniguchi
13 de julho
Maria Izabel da Silva
Marcia de Almeida Mello Pires
Sandra da Silva
Telma Cristina de Souza Silva
Dalva Aparecida Azzi
Maria Navarro Rodrigues
Maria Helena de Castro
Marcio Carneiro Carrari
Maria Rosa Bento da Rocha
Mara Sauter
Silvia Helena Ananias G.Mendes
Adriana Maria Vicente
14 de julho
Lourdes Olzon Meira
Gilmar Pereira
Marli dos Santos Raphael
Giselle de Cássia Santos
Elaine Cristina Orvate
15 de julho
Flavia Dotta
Giane Sandra de Freitas Oriente
Solange Felizardo Francisco
Aparecida Agostino Rangel
Maria Helena da Silva
João Paulo de Moraes Leite
Rosa Aparecida da Silva
16 de julho
Sumara Albieri
Regiane Pereira da Cruz
Ana Lucia Iorla Delgado
Maria Ap. Munhoz Goncalez

Francisca das Chagas E. Silva
Ednaldo Domingos da Silva
Eliana Santos de P. da Silva
Eduardo Brancalion Salvagnini
17 de julho
Argemiro Francisco da Silva
Milton Soares da Silva
Agostinho Alberto C. Rodrigues
Natalie Cavalcanti de Araújo
18 de julho
Avani Leme Ferreira
Nara Mara Timpani
Valter Vilanova Avila
Regina Montanini Pilares
Rozemari Tosetti Mendonça
19 de julho
Angela Maria Lopes
Leda Gallo
Odair Mantovani
Rosana Aparecida Munhos
Fátima Roveri
Leandro Ferreira dos Santos
Djalma Carvalho da Rocha
20 de julho
Ivete Reda da Silva
Josiano Silva de Carvalho
Margarida Valério Soares
Sonia Maria dos Santos
Wilson Ferrari
Eunice Paolini
Marilia dos Santos Souza
Claudia Cristina O. Mesquita
21 de julho
Ida Ferreira Leite
Ester Chaves Mascaro Woth
Ester Elzon Esteves Galera
Sérgio Daniel Vecchi de Souza
Carlos Alberto Araújo
Norma Sueli Joaquim
Priscila Domingues Nascimento
22 de julho
Maria dos Prazeres Leal
Cícero José Nicácio da Costa
Neusa Zenaide Feria Pegoraro
Fabiano Henrique da Silva
Taisa Perna Cadioli
23 de julho
Silmara Maldonado A. Conte
Araci Oliveira D. do Nascimento
Maria do Carmo de Oliveira
Paulo Roberto da Silva
Rogério Gonçalves
Iara Sales
Balbina Ifran Feitosa
Damião Bozano Abrantes

Maria Aparecida Ros
24 de julho
Elizabeth de Oliveira
Geni Quinto
Mara Cristiane Pereira Wetter
25 de julho
Sérgio Cortez Galhardo
Antonio Spagnuolo
Tania Maria dos Santos Rocha
Miguel Jorge Miranda da Silva
26 de julho
Alexandre Jorge
José Edivaldo da Silva
Edelzuita Conceição Machado
Cilene Felippe
Ednaldo José Joaquim
Daniela Paula de Castro Buzato
27 de julho
Paulo Rubens da Silva
Renato Saraiva
Cleverson da Costa Lopes
Raimunda Maria de J. dos Santos
Ednete Galdino O. Torquato
28 de julho
Lucia Helena P. Freitas da Silva
Rosa Maria Conceição da Silva
Eleomar Vieira dos Reis
Gisele Eunia Lins F. Domingos
Jorge Luiz dos Santos
Moisés da Rocha
Marcos Domingues Paixão
Vanessa Barbosa Dall´Acqua Rodrigues
Lina Beatriz Sil T. R. Guerra
Silvaneide Gomes Costa
29 de julho
Angela Maria Ferreira
Carla Patricia M. F. de Moraes
Elizabeth de Lourdes Escher
José Luiz Martins Fiorio
Ana Paula do Nascimento Leal
Marcia Regina Vieira
30 de julho
Avanice Leme Ferreira
Sonia Aparecida Martins Furlan
Ieda de Freitas Aureliano
Vladimir Tomáz de Aguiar
Jacimara Santos Messias
31 de julho
Hanrriete de Paula Damazio
Edvan Marcos Alves dos Santos
Daiane Trevizani

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 a colaboração de todos.

Temos assados
em geral após
às 11 horas

“Orgulho de ter
sido presidente
da ARESM”
Com seu jeito simples de viver, o bom
humor e a humildade, Sebastião Francisco
dos Santos, o “Bastiãozinho”, conquistou o
respeito e a amizade dos colegas de trabalho, em mais de duas décadas como funcionário público de São Caetano do Sul.
Começou a trabalhar na Prefeitura
em 1968, no setor de Cadastro Imobiliário. Depois foi para o Departamento de
Água e Esgoto (DAE), aonde chegou a
chefiar a Secção de Água. Em 1984, Sebastião foi eleito presidente da ARESM.
“Foi um momento muito importante da minha vida, o qual tenho orgulho
de lembrar e, ainda, de poder contar para os amigos que presidi uma instituição
tão importante para os funcionários públicos”, disse ele em entrevista para o Informativo ARESM, em outubro de 2013.
Casado com Dona Sebastiana, por 58
anos, com quem teve três filhos (Mirna, Júlio
e Magda), “Bastiãozinho” decidiu aposentar
em 1993 para ter mais tempo com a família.
Dos tempos de serviço público, disse
ter apenas “saudades daquela época, pois
havia uma amizade sincera, sem ninguém
querendo ser melhor que o outro”. “Bastiãozinho” cumpriu sua missão em 16 de
abril de 2015. Deixou muitas saudades...

Delivery: 4232-7054 / 4232-9876
Rua Nelly Pelegrino, 550
(esquina com a Rua Marlene)

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
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01 de agosto
Laura Miranda Ferreira
Aparecida Garbin Padeti
Atevaldina Ferreira dos Santos
Maria Assumpta Rizzo Camargo
02 de agosto
Maria Teixeira de Castro
Aparecida Francisca da Costa
Simone Corsino de V. Manchini
Elcio Silva
Sonia Aparecida Lebante
Marcia Moreto de Lima
Fátima Aparecida Ataide
03 de agosto
Tania Regina da Silva
Sebastião Airton Pinheiro
Jadailton Ferreira da Rocha
Lourdes Cirino dos Santos
Giselle do Espirito S. Guimarães
04 de agosto
Anderson Rodrigues
Erivaldo Tavares da Silva
José Honorato de Souza
Paulo José dos Santos
Roseli Terezinha da Silva
05 de agosto
Sonia de Fátima Cintra da Cruz
Maria Quitéria da Silva Lira
Marcelo Bueno
Isabel Aparecida Baiotto Contti
Rosangela Collantoni de Souza
Celso César dos Santos
Mary Beatriz Ceccato
Maria Ineide da Silva Spada
Elaine Aparecida Franco
Neide Maria de Jesus Toledo
Juraci dos Santos Felix
Lucia Lopes Valim dos Santos
06 de agosto
Denise Fernandes Pinto Scavassa
Maria Nilza dos Santos Machado
Ivone Oliveira da Rocha
Geraldo Lucas Barros
Cleuza Bueno
Cristiane Garcia Aranha
Yolanda Zaparolli Larangeira
Patricia Ap. Santos Menegatti
07 de agosto
Sandra Francisca Jesus de Vivo
Valdira de Araújo Martins
Marilene Motta da Silva Cura
Marli de Fátima G. Verussa
Marilene Pimentel da Silva
Marisa Alves de Souza
08 de agosto
Maria Angélica T. de Oliveira
Esterval Batista de Souza
Vera Lucia Illes Pozzi
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Mario Atilio Antunes
Marinete Pinheiro Vicente
Rilda Lucia da Silva
Silvana Grando
Ricardo dos Santos Evangelista
Raquel Marchiori
09 de agosto
Margarida Onélia Tedeschi
Maria Christina Mora
Mirian Maria Candon Vieira
Solange Moreira A. dos Santos
Marli Ferraro
Eurípedes Antonio de Macedo
Maria Isabel C. da Silva Oliveira
10 de agosto
Deuzimar Teixeira de Morais
Maria Cristina Barral Hernandes
Lourenço T. de M. Sarmento
Marco Antonio Molina
Rosiani Spada
João Carlos Juarez Moreno
Carlos Roberto Dornelas
11 de agosto
Vera Silvia Neves Bento
José Alves Neto
Rosângela Aparecida D. Conto
Suely Alves Serodio Nogueira
Karen da Cruz Ferreira
12 de agosto
Paulo Higino Bottura Ramos
Benedicto Biscaro
Roseli Buttini da Silva
Deise Lima de Freitas
Severina Soares
Kelly Regina Florêncio Camatta
13 de agosto
Maria Aparecida Aleixo
Aurora Barboza Abreu
Natalia Cristina Vitor Vilcek
Douglas Aparecido Comelli
14 de agosto
Flavio Gandin Rodrigues
Mauricio Belo da Guarda
Elfride Grzyb Dyszy
Rosana Francisca de Jesus
15 de agosto
Maria Aparecida de Lima
Maria de F. dos Anjos Pereira
Lourival André da Costa
Valdir da Silva
Olimpio C. da Silva D. Junior
Magda Simone Martins
16 de agosto
Catia Cristina Achcar
Monica Viana Procópio
Sonia Cristina Garcez Antunes
Maria de L. Xavier Rodrigues

Valeria Ugolini
Sandra Ap. Gomes dos Anjos
Cleber José Bassalo
17 de agosto
Sidnei De Vietro
José Furtado Leite
Sonia Maria Reinaldo
Sandra Alaide Correa Brandão
Aparecida Martins de Souza
Magali da Silva Artiolli
Leticia Venâncio Pezenatto
18 de agosto
Claudia Spalla da Silva
Selma Salles Costa
Sonia Regina Cavalcanti da Silva
Izaura Lima Cavalcante
Carlos Nunes da Silva
Marcelo Cardoso
Marcos Donizetti de Souza
Maria Gorete Cruz
19 de agosto
Mariella de M. Ranaudo Rufato
Swami Gomes dos Santos
Robson Marcos da Silva
Marina Ap. Bassanetto Gaister
Magali Pretel Viana
20 de agosto
Dalva Fernandes Estevão
Valtencir Cardoso
Maria Aparecida Paulino
Maria do S. de Lima Melati
Clóvis Zane de Oliveira
Marcia Costa Baranski
Simone Santos da Silva
Suely Martinez do Rosário
Elis Aparecida Rio Barbosa
21 de agosto
Sandra Bina
Roseli de Fátima Garcez Okochi
Emilia Vicente
Maria Delma dos Reis Cunha
Marcia Akiko Maruo Moreira
22 de agosto
Paulo Joaquim da Silva
Antonio Pinheiro dos Santos
Vera Lucia Silva de Vietro
João Eudes Leal
Erica Cristina Esteves Fantini
Janpaulo Urzi Haramina
Maria Daniela Silva Forca
23 de agosto
Olga Maria Varani Saes
Maria Luiza Volner
Serafim da Silva Jesus
José Antonio
Maria Cristina Feitosa
Marli Marciano da Silva
Carmen de Angeli Mantuanelli

Antonia O. Pedrosa de Oliveira
24 de agosto
Graziella Colucci
Fernando Araújo Barbosa
Sandra Aparecida Zerneri
25 de agosto
Carlos Rodrigues Costa
Sérgio Francisco da Cunha
Cacilda Buttini Da Cruz
Vera Cruz das G. Silva Tamoio
Francisco Petrucy Alves Dantas
Luis Diniz Mendonça
Karina Fernanda Gomes
Edeni Gomes Xavier Dantas
Renata Araújo Bosco
Edson Araújo de Azevedo
26 de agosto
Tyrone Antonio Garcez
Marly Rosa F. Teixeira Coelho
Darlene Nunes Branco
Maria de Lourdes N. Rosa
José Kuniyoshi
Neusa Maria dos Santos
Daniele Aparecida Sisti
Josenilda Nunes de Lima
Fabiana Suelen Eustachio Silva
27 de agosto
Maraci Moretto
Jurandir Bernardo Ferreira
Adriana Iatalesi
Regina Celly Sousa Sales
Luiz Aida
Larissa de Farias Jancauskas
Asenate Minhava
28 de agosto
Vera Lucia dos Santos Cunha
Roberto Pires
Raquel Pereira
29 de agosto
Gilson Cirino dos Santos
Marilene Neves Malheiro
Antonia Soares Pereira
Maria Sallete Santana Luchon
Adriana Batista dos S. Ferreira
Fernanda Nogueira Rocha
30 de agosto
Suely Barbosa Arizza
Silvia Regina R. de Carvalho
Sonia Valverde de Camargo
Sirco Aparecido da Silva
31 de agosto
Cleunice Fernandes Nogueira
Berenice Da Silva Paulino
Elias Cunha Alves
Isaias Ferreira Santiago
Sonia Maria Velinho
Rosiclei Lichzenthler

E a fotografia
perdeu um pouco
de suas cores

A fotografia de São Caetano do Sul perdeu um pouco das suas cores no dia 22 de
abril. Yoji Agata, ou simplesmente Jorginho
Fotógrafo, cumpriu sua missão. Mas nos deixou uma bela história de trabalho, amizade,
respeito, solidariedade e carinho com as pessoas. Suas lentes retrataram a cidade por mais
de quatro décadas. Suas fotos ilustraram centenas de publicações e fazem parte da história de milhares de pessoas que, em algum momento da vida, foram fotografadas por ele em
casamentos, bodas, batizados, solenidades
públicas e tantos outros eventos.
O talento e a sensibilidade para a fotografia
fizeram de Jorginho um profissional reconhecido e respeitado. Suas fotos eram especiais, pois
sabia como poucos registrar o que cada um tinha de melhor. E não era seu equipamento,
sempre o mais moderno, que captava o melhor
sorriso ou o melhor ângulo, era o seu olhar.
Participou da cobertura de inúmeras
competições esportivas. Registrou a ascensão da AD São Caetano. Esteve presente em
dezenas de festividades de aniversário da cidade. E, nos últimos anos, acompanhou as
sessões da Câmara Municipal.
Jorginho também escreveu seu nome na
luta pela valorização do servidor público. Foi
presidente da ARESM e contribuiu para que
a Associação tivesse sua sede própria.
Jorginho nasceu em 30 de junho de 1938,
na cidade de Pereira Barreto, interior de São
Paulo. Casou-se com dona Inês, com que teve
três filhos: Alberto, Márcia e Marisa.
Colega de trabalho dedicado e solidário,
seu maior legado, no entanto, é a sua generosidade. Jamais será esquecido.
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Água

O bêbado entra em casa cambaleando, erra a porta e vai direto pro banheiro. Sua mulher acorda com o barulho, joga o bebum debaixo do chuveiro e começa a xingá-lo de tudo quanto é nome.
Ensopado, ele diz: - Tudo bem... (hic) Eu
sou tudo isso que você tá falando mas, pelo
amor de Deus, me deixa entrar que tá chovendo pra caramba aqui fora!

Casamento

Um homem e uma mulher recém-casados estão chegando em sua nova casa. Quando o homem diz: - As regras são as seguintes: segundas e terças à noite vou ao jogo
com os amigos, quartas, cinema com o pessoal, quintas e sextas, cerveja com os colegas,
sábados pescaria com a turma e nos domingos gosto de ir dormir cedo para descansar.
Se quer, quer, se não quer azar o seu! Então
a mulher responde: - Pra mim só existe uma
regra: Aqui em casa tem sexo todas as noites
quem tá, tá! Quem não tá... azar!!!!!

Máquina

Os japoneses criaram uma máquina de
pegar ladrão. Foi o maior sucesso em alguns
países. No Japão, em 5 horas a máquina pegou cinco ladrões. Nos EUA, em 4 horas pegou quatro ladrões. Na Coreia, em 3 horas
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pegou três ladrões. No Brasil, em uma hora
roubaram a máquina.

O remédio da loira

Uma loira foi ao médico porque não estava se sentindo bem, o médico disse: - Tome
esse remédio e se sentirá melhor.
Depois de uma semana a loira voltou com
os mesmos sintomas. O médico questiona: Mas você tomou o remédio que eu receitei?
E ela responde: - Impossível, doutor! No
vidro dizia: “Conserve fechado”

Garçom cínico

O garçom fala com o freguês: - O prato da
casa hoje é língua de boi ao molho madeira.
- Não, língua não! Tenho nojo de qualquer coisa que sai da boca de um animal.
E o garçom cínico: - Então que tal uma
omelete?

Presente

O cara, vendo o vizinho do prédio ao lado
na varanda, puxou conversa:
- Ô vizinho! Quando é seu aniversário??
- Em maio, por quê?
- É que eu vou te dar uma cortina de presente pra você colocar no seu quarto. Não
aguento mais ver você e sua esposa na cama
em plena luz do dia!
E o outro perguntou: - E quando é o seu

aniversário?
- Em setembro, por quê??
- Vou te dar um binóculo, pra você ver direitinho de quem é a esposa.

O paraíso completo

Dois homens do censo chegam em uma
casa e perguntam:
- Qual seu nome?
- Adão.
- E o nome de sua mulher?
- Eva.
Um dos homens não aguentando aquela situação, com um sorriso no rosto, pergunta: - Incrível! Por acaso a cobra vive aqui também?
- Só um momento: “Sogra, estão querendo falar com você!!! “

Limpeza

Polícia conversando no rádio: - Sargento,
chegamos no local do crime.
- Passe o relatório...
- Uma mulher matou o marido. Foram 35
facadas, dois tiros, depois de asfixiar e decapitá-lo e, por fim, queimou corpo...
- Nossa, qual foi o motivo do crime?
- Ele pisou onde ela estava passando o pano...
- E conseguiram capturar a mulher?
- Não, Sargento, estamos esperando o piso secar!

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

Promoções de Medicamentos
Variedade e grande
estoque em perfumaria

4224-2957

Av. Conde Francisco Matarazzo, 386
Bairro Fundação - SCS

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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VENHA PARA A NOVA GERTY,

DOE um agasalho
e aqueça o inverno
de quem precisa!
DELIVERY

Farmácia

Rua Visconde de Inhaúma, 1128 - São Caetano do Sul

4233.3000

