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Boas
Festas!

Sessão Solene
homenageia
funcionários
públicos
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 do Funcionário Público
foi comemorado, em São Caetano
do Sul, com a realização de uma Sessão Solene, na Câmara Municipal,
no dia 28 de outubro. Ao todo, onze servidores foram homenageados,
entre funcionários públicos do Legislativo e da Prefeitura. A iniciativa
está prevista na resolução nº 986, de
22 de junho de 2011.
Representando os homenageados da Câmara Municipal, Dra.
Maria Cristina Chekin, Diretora Legislativa da Casa, agradeceu
a cada um dos colegas, assessores,
vereadores e, principalmente aos
presidentes da Casa “que nos deram condições de realizar um serviço público de qualidade que, em
última análise, visa a atender o interesse da população”. Pela prefeitura Municipal, a porta-voz foi a
Dra. Suzete Consulini, Coordenadora do Centro Odontológico.
Os funcionários públicos que foram homenageados são: Prefeitura José Ferreira da Silva, Lídia Zózima
Sampaio, Lourinete Gama Pereira,
Marco Antonio Lobue, Maria Neide
Burkhardt Ventura, Sueli Bimbachi
e Suzete Consulini. Câmara - João
Carlos Martinez Miari, Maria Cristina Caminotto Chekin, Maria Socorro Pereira do Amaral Chaves e Roseli Gutierrez Carmona.

Editorial
Renovando nossas
esperanças para 2016
Rubens do DAE
Presidente

Estamos chegando ao fim de mais
um ano, encerrando um ciclo em nossas vidas, e outro novo já está chegando, renovando as esperanças de dias
melhores. E é essa expectativa de mudança que nos move e nos faz acreditar que o novo período será de transformações e de boas notícias.
Importante, agora, é aproveitar a
pausa de fim de ano para renovar as
nossas energias e nos prepararmos
para o próximo ano. O tempo não para, tudo passa muito rápido e não podemos deixar de viver cada momento com fé, entusiasmo e felicidade. É
preciso celebrar as conquistas, os instantes de alegria ao lado da família e
dos amigos, das pessoas que estão
sempre ao nosso lado.
Também é hora de aproveitarmos a pausa para refletirmos sobre

Expediente

o ano que está terminando, relembrar os bons momentos e, também,
aqueles que nos desagradaram ou
poderiam ter sido melhores. Jamais
esquecer que a vida é feita de coisas boas e ruins, de alegrias e tristezas, de vitórias e de derrotas. Nosso
maior desafio é saber enfrentar e superar cada etapa, lutando e acreditando em dias melhores.
E o que podemos dizer do ano
de 2015? Com certeza temos muitos motivos para afirmar que foi um
ano difícil, de recessão econômica,
falta de dinheiro, aumento de preços, escândalos de corrupção, alta
do dólar, turbulência política, desemprego, inflação, estagnação. Tudo isso junto afetou diretamente a
vida de todos nós. Um pouco mais,
um pouco menos...todos sentimos
os efeitos das crises econômica, ética
e moral pela qual país está passando.
E as expectativas para 2016 não são
nem um pouco promissoras.
Mas, também, não podemos deixar que o pessimismo tome conta de
nossas vidas. Vamos continuar trabalhando para que possamos superar,
novamente, esses contratempos. A

esperança de mudanças continuará a
ser o nosso combustível na busca pelos nossos ideais. Continuamos lutando e fazendo planos todos os dias.
Para os servidores públicos da
nossa cidade, continuamos acreditando em dias melhores. O otimismo nos faz crer que ainda seremos
verdadeiramente reconhecidos pelo
nosso trabalho e pela nossa contribuição no desenvolvimento do município. Mais ainda: que as questões
dos funcionários serão prioridade
para a administração municipal.
Aproveito a oportunidade para
agradecer os funcionários públicos
da nossa cidade, colegas que continuam honrando a profissão que escolheram para exercer valorizando
o serviço público. Também, quero
agradecer a todos aqueles que estiveram ao nosso lado e contribuíram
para que terminássemos bem mais
essa temporada. À nossa equipe de
colaboradores da ARESM, parceiros conveniados, prestadores de
serviço e, principalmente, aos nossos associados, desejo um Ano Novo de muito sucesso, paz, saúde e felicidade. Boas Festas!
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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

Fot
o ilu
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tiva

Aresm vai s
Tablets para o
• Enxoval de Bebê • Calçados
• Moda Infantil
(Feminina e Masculina)

Telefone:
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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A promoção de Natal da ARESM vai dar
três Tablets para os associados. Assim, a Associação mantém a tradição de presentear os servidores públicos em datas importantes do ano.
O sorteio acontece no dia 18 de dezembro e será aberto ao público. A forma de participação
também foi ampliada. Agora, os associados poderão preencher o cupom no site da Associação: www.aresm.com.br. Após o recebimento, eles serão impressos e depositados na urna para o sorteio. Quem preferir, poderá retirar
os cupons na secretaria da Associação, na Rua
Maranhão, 96 – Bairro Santo Antonio, onde os
mesmos poderão ser preenchidos.
“A ideia é ampliar a participação dos associados a cada ano, por isso decidimos aceitar
também os cupons preenchidos no site. Assim,
aqueles que, por qualquer motivo, não puderem
vir até a sede da ARESM, terão a mesma oportunidade de ganhar os presentes”, avalia a diretora da ARESM, Roseli Oliveira.

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

sortear três
os associados

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

A participação na promoção é gratuita e permitida somente para associados da
ARESM. Será aceito apenas um cupom por
sócio preenchido no site ou na sede da Associação. Se houver mais de um cupom com a
mesma matrícula, será descartado.
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Rádio Peão
Sem festa

Mais uma vez passou em branco o Dia do
Funcionário Público, em São Caetano do Sul.
Para não dizer que não houve nenhuma comemoração específica, a data foi lembrada na Câmara Municipal, com a realização de uma Sessão Solene. Muito pouco. Os servidores da cidade merecem todas as homenagens, afinal eles
são parte fundamental no “padrão de qualidade” dos serviços oferecidos à população. Infelizmente, uma categoria que não é valorizada pelo
tamanho da sua importância. Uma pena...

Abertura

O bom senso deve estar presente na vida
das pessoas em todos os momentos. Quando se
trata de serviço público, então, ele deve ser praticado diariamente, pois, assim, é possível reduzir as críticas e evitar problemas futuros. Um
bom exemplo são as escolas municipais onde
a direção busca sempre o diálogo com os pais,
troca informações e está sempre aberta para ouvir sugestões. Fechar as portas ou querer ser “a
dona da verdade” não parece ser o melhor caminho. A boa conversa é sempre melhor que qual-

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

quer discussão. E, ainda, evita ter que ficar “lembrando” que não se pode desacatar funcionário
público. Apenas uma dica para alguns servidores. Os colegas de trabalho agradecem.

Comida

Segundo os funcionários públicos de São
Caetano do Sul as refeições deixaram de ser
servidas, em alguns setores, por apenas um
dia. Mas foi o suficiente para que a discussão
se ampliasse em outros departamentos e nas
redes sociais. Seja qual for o motivo, problema foi solucionado no mesmo dia. Portanto,
não há razão qualquer para esticar o assunto. Claro que é preciso ficar atento para que
a situação não se repita, mas chega da mesma
conversa. É só a nossa opinião.

Prato

Por falar em alimentação dos funcionários, não custa lembrar que os servidores estão
sem refeitório desde o incêndio da antiga Garagem Municipal, em 2012. Os locais para as refeições continuam improvisados, alguns completamente inadequados. É sempre bom ressal-

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

tar que esse é um dos itens fundamentais para o
bom desempenho do trabalhador na realização
das suas funções. Por isso, merece mais atenção
da Administração. Já passou da hora de construir ou adaptar um espaço digno para que os
funcionários possam fazer suas refeições.

Proteção

Também queremos fazer uma referência
sobre a questão da segurança na cidade. Primeiro, é preciso deixar claro que é competência
do Governo Estadual oferecer segurança à população. Segundo, se há falhas nas políticas publicas municipais, a culpa não deve recair sobre
os Guardas Civis Municipais. Mais uma vez, estão confundindo as coisas. Os GCMs da cidade
cumprem muito bem suas funções e colaboram
muito além do que seria sua obrigação. Sua presença nas ruas é indispensável para a tranquilidade dos moradores e, também, para os comerciantes. Não se pode desqualificar um trabalho
bem feito, aprovado pela população, por questões meramente políticas ou preferências partidárias. Mais respeito por esses servidores que
estão fazendo a sua parte.

Risco

Compartilhar o mesmo espaço nunca foi
tarefa fácil para motoristas e pedestres. Assim, é preciso buscar sempre formas de diminuir os “atritos”, melhorar a convivência e, por
fim, evitar os acidentes. Um lugar que precisa
urgente de intervenção da Administração é o
Parque Chico Mendes, no acesso ao Paço Municipal. Carros e pedestres (que correm ou caminham no local) vivem se estranhando. Uma
ideia seria a abertura de uma pista nas laterais
para os usuários do Parque, evitando que eles
utilizem o mesmo espaço dos veículos. Uma
medida que parece simples e pode prevenir
atropelamentos no Parque. Fica a dica.

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

Agosto

de 1963. Uma data que
permanece viva nas lembranças de Maria Amélia Soares da Silva, afinal
marca o início de uma longa trajetória de trabalho e crescimento profissional na Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul. Mais que o
salário, no dia 16 daquele mês e ano, ela vislumbrava uma grande oportunidade de carreira no
serviço público. Assim, construiu uma história
de desafios e conquistas.
Sua primeira função foi de escriturária do
Departamento Jurídico e da Fazenda. Em seguida, foi transferida para o Setor de Cobrança de Débitos da Dívida Ativa, onde cresceu profissionalmente, recebeu promoções
e chegou ao cargo de Chefe de Setor, onde
permaneceu até sua aposentadoria, em 1992.
Maria Amélia, moça bonita, chamava
muito mais a atenção pela sua competência
no trabalho. A concentração e a dedicação fizeram dela uma funcionária pública diferenciada. Lembra que sempre chegava no horário, afinal morava na Rua Goitacazes, ao lado do antigo prédio da Prefeitura (onde hoje
funciona a Câmara Municipal). “Não precisava nem atravessar a rua. Por isso, não tinha
motivos para atrasos”, conta ela.
No mesmo ano em que ingressou no serviço público, Amelinha, como é carinhosamente chamada pelos amigos mais próximos,
participou da fundação da ARESM. “Eu participava das reuniões, mas não assinava a lista de presença, pois era nova no trabalho e tinha medo de ser demitida”, recorda. Porém,
sua história com a Associação ganhou um capítulo especial quando, em 1971, integrou a
Diretoria da ARESM formada somente por
mulheres, exercendo a função de Tesoureira.
Na vida pessoal, Amelinha viveu momentos de muita alegria, como o seu casamento
e o nascimento do seu único filho, Claudio
Rogério da Silva, e de perda também, com a
morte prematura do seu marido, Wilson da
Silva, aos 42 anos.
Mas os contratempos aumentaram ainda mais sua coragem para trabalhar, crescer
profissionalmente e, ainda, estudar. Formouse em Direito na Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo. “Tinha um filho de três
anos e meio para criar e foi isso que me motivou a continuar lutando para conseguir meus
objetivos”, diz ela.
Hoje aposentada, Amelinha fala com alegria da convivência com a família e, mais ainda, com os dois netos. Recorda com satisfação
dos bons momentos que vivenciou no serviço
público, das amizades duradouras e dos companheiros que já se foram. “Foi um época muito feliz. Tenho saudades, sim, mas acho que
cumpri o meu papel, pois comecei de baixo e
consegui chegar onde sonhava”, diz.

Uma trajetória de
desafios e conquistas

Momentos - Maria Amélia em (ao centro) participa de evento da Prefeitura Municipal, em 1970
(imagem acima); foto tirada em 1968; e Amelinha atualmente (abaixo).
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Saudades...

A Cidade
Posse
Elisabeth dos
Santos
28/07/2015

Adnea das
Neves Gomes
07/09/2015

Isabella R.
Alves Bezerra
23/07/2015

Maria Norma de
Souza Oliveira
18/07/2015

A cidade de São Caetano do Sul empossou as Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPAs) de diversos departamentos da Prefeitura, da Fundação Municipal de
Saúde (Fumusa) e da Câmara Municipal – ao
todo foram empossados 256 cipeiros de 45
comissões. Os integrantes da CIPA têm como função zelar pela segurança do ambiente de trabalho e dos colegas. A diretora de Recursos Humanos da Prefeitura, Cilene Felippe, saudou os novos cipeiros e elogiou o trabalho dos antigos integrantes das comissões.
“Os servidores das CIPAs cujos mandatos se
encerram agora lutaram e se empenharam na
defesa da qualidade de vida dos colegas. Que
tenhamos cada vez melhores condições de
trabalho para todos”.

Remédio

Maria Socorro
R. Gomes
19/05/2015

Wilson Ferrari
24/07/2015

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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A Secretaria de Saúde da Prefeitura de
São Caetano do Sul inaugurou no dia 08 de
novembro, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566,
Bairro Cerâmica), a Farmácia no Parque,

ATENÇÃO
ASSOCIADOS
DA ARESM

que funcionará aos sábados, domingos e
feriados, das 8h às 17h. Aos fins de semana, cerca de dez mil pessoas circulam pelo local. A iniciativa é mais uma alternativa aos moradores, que também têm acesso aos medicamentos da cesta básica de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), durante o dia e dentro
do Programa Terceiro Turno à noite, até as
23h. O novo equipamento é um dispensário que ofertará 26 tipos de medicamentos
da Atenção Básica, como antibióticos, anti-inflamatórios, remédios específicos para
diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e contraceptivos.

Dívida

A Prefeitura de São Caetano do Sul lançou o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) de Débitos Inscritos em Dívida Ativa ou Ajuizados até o exercício de
2015. Os pequenos devedores também serão atendidos pela ação da Prefeitura, com
a remissão das dívidas de até R$ 700. O
prazo para a renegociação encerra-se no dia
28 de dezembro deste ano. O pagamento à
vista das dívidas resultará em um desconto de 100% dos juros e da multa moratória,
além de exclusão dos honorários advocatícios. Outras condições de parcelamento e
descontos no site www.saocaetanodosul.
sp.gov.br. Os interessados devem comparecer pessoalmente ou através de representante legal munido de procuração com firma reconhecida no Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro). O telefone para informações é 4227-7600.

PLANO
FUNERÁRIO

4221-6694
4227-6860

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

Inovação: ARESM substitui
carteirinhas por cartão magnético
No mês em que completou 52 anos de atividades, a ARESM apresentou mais uma novidade para os seus associados: o Cartão Convênio da ARESM, que irá substituir as atuais carteirinhas utilizadas para
compras na rede conveniada. Os novos cartões já estão sendo entregues na secretaria da Associação.
A mudança no sistema de compras sempre foi uma das principais reivindicações dos associados e dos conveniados. O motivo: a falta de agilidade nas autorizações, o que ocasionava demora na efetivação da compra. Em épocas do ano em que o movimento do comércio é maior, as queixas eram ainda maiores quanto
ao tempo de espera.
O novo Cartão Convênio da
ARESM vai simplificar o processo de compra, uma vez que
os associados terão apenas que
apresentar seu cartão e digitar
sua senha pessoal nas maquininhas que serão disponibilizadas
em toda a rede credenciada. Esse sistema traz facilidades também para os conveniados, pois
trará mais rapidez no atendi-

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

Parcelamos
em até

5x

Telefone:
4224-5243

mento no momento de efetivar as compras.
“O Cartão da ARESM vai funcionar igual a um cartão de crédito, trazendo mais rapidez e segurança para os associados quando
forem fazer suas compras na rede credenciada”, explica o presidente da Associação, Rubens Bernardo, que ressalta a necessidade de
se investir em informatização. “Nosso sistema de autorizações foi
muito bom por um determinado período. Porém, já não atende de
forma eficiente, devido ao aumento no número de associados, empresas conveniadas e, principalmente, no volume de compras feitas com as carteirinhas”, destaca Rubens.
Outra vantagem dos novos
cartões é que os associados poderão consultar, de forma simples e
prática, seus saldos e extratos diretamente no site da Associação:
www.aresm.com.br (quando estiver valendo o cartão magnético).
A previsão da diretoria da
ARESM é de que o novo sistema
entre em funcionamento a partir
de Janeiro de 2016. Até lá, estão
valendo as atuais carteirinhas.

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)
#65 | 2015 | Revista ARESM |
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Associados da ARESM
com desconto em
folha de pagamento

Atendemos:

Que o sentido do Natal
esteja sempre presente
em nossos dias e que
a esperança seja um
objetivo concretizado.
Que em 2016 seus
sonhos lhe sirvam
de inspiração para
realizar seus desejos e
sentir que a vida é um
presente iluminado
que Deus nos deu.
Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!

ARESM

4238-9206

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

ARESM

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
10
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Novo Endereço
Rua Oriente, 668
Bairro Barcelona
Telefone: 4232-5657

Pais e
filhos
brincam
juntos no
No Parque da Mônica pais e filhos podem brincar juntos no mundo mais incrível das histórias em quadrinhos do desenhista Mauricio
de Sousa. Localizado no Shopping SP Market (Av. das Nações Unidas,
22.540), na Zona Sul da cidade de São Paulo, é o maior parque coberto
da América Latina, com área superior a 12 mil m² e com inúmeras novidades e experiências inesquecíveis. A Turma da Mônica recepciona e
se diverte com todos nas atrações desenvolvidas com base em conceitos temáticos, interativos e educativos.
O Parque da Mônica foi idealizado pela Mauricio de Sousa Produções
em parceria com o Grupo Empresarial São Joaquim, empresa proprietária
do Shopping SP Market e do Parque da Mônica.
O parque tem ótima infraestrutura, segurança, equipe treinada para
atender ao público e atrações que encantam os visitantes e que atendem a
todas as famílias.
ATRAÇÕES - O novo Parque da Mônica oferece 20 atrações para entreter toda a família. Ao entrar no parque, os visitantes passam pela Vila da Mônica, o lugar mais aconchegante do local. A vila é composta por diversas atrações
e lojas de alimentação. Um dos cartões postais do Parque, a Roda-Gigante da
Turma oferece uma visão privilegiada do ambiente temático.
As atrações destacam os diversos personagens criados por Mauricio de Sousa, como a Casa da Mônica, o Quarto do Cebolinha, a Cozinha da Magali, a Piscina de Bolinhas do Cascão, o Brinquedão da Turma do Chico Bento, a Escalada do Piteco, o Posto do Bidu e o Atelier
da Marina. Os visitantes ainda se divertem na Montanha-Russa do Astronauta e o Horacic Park proporciona uma aventura a bordo de barquinhos que percorrem o ambiente pré-histórico dos personagens da
Turma do Horácio. Ainda, o Parquinho, tematizado com os personagens da Turma da Mônica Baby, há atividades para crianças menores
de 3 anos, que estimula habilidades motoras e cognitivas; e o Castelo
de Príncipes e Princesas: o local ideal onde as crianças se transformam
em personagens de histórias de contos de fadas. Atração paga à parte.

Serviço: Parque da Mônica - Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas 22.540 – São Paulo. Segunda a sexta das 11h às 18h e finais de semana e feriados das 11h às 19h. Passaportes: Pacote para duas pessoas: R$ 178,00. Três pessoas: R$ 264,00. Quatro pessoas: R$ 348,00. Cinco pessoas: R$
430,00. Individual meia entrada: R$ 64,50. Promocional da ARESM: R$ 67,00 (individual).
#65 | 2015 | Revista ARESM |
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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
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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

“Foram os
melhores
anos da
minha vida”
Foram quase 50 anos de dedicação ao serviço público. Faltou pouco, bem pouco, para
que ela completasse meio século de trabalho na
Administração Municipal. Ela bem que queria,
mas foi incluída na lista de funcionários que foram afastados por terem mais de 70 anos. Ficou
um ressentimento, mas é preciso continuar, afinal Maria Odete Jiunta ainda tem muito o quê
aproveitar da vida, ao lado da família e do muitos amigos que conquistou em quase cinco décadas de Prefeitura.
Admitida em 26 de junho de 1967, ele
foi trabalhar na Escola Estadual Maria Trujilo Torloni, no Bairro São José. Depois, passou
pela Diretoria Jurídica e Diretoria da Fazenda,
setor que permaneceu até o se afastamento, no
primeiro semestre de 2015. Orgulho é pala-

ótica

irion
Qualidade e bom gosto!
Email
oticairion@gmail.com
Rua Manoel Augusto
Ferreirinha, 935
Bairro Nova Gerty
São Caetano do Sul
Cep: 09580-020

4232-0178

vra que melhor define o sentimento de Maria
Odete quando fala do seu trabalho. “Adorava o
que fazia. Me dedicava de corpo e alma. Nunca tive problemas com ninguém e jamais fui
advertida por algum serviço mal feito”, conta
ela, que lembra as muitas vezes em que chegava mais cedo para adiantar o serviço. “Era mais
tranquilo. Ficava sozinha, sem telefone tocando, e o serviço fluía melhor”.
Maria Odete fala com alegria o fato de ter
sido funcionária pública. “Eu me aposentei,
mas continuei trabalhando porque adorava o
que fazia. Posso dizer que o meu trabalho fez
parte da minha vida, pois foi através dele que
criei minha filha e ajudei a criar os meus netos e, agora a minha bisneta”, diz orgulhosa.
Os colegas de trabalho também são lembra-

das com felicidade. “Fiz muitos amigos, amizades que duram até hoje. Sempre tiveram
muito carinho por mim”, destaca ela, que ganhou festa surpresa em sua despedida do setor em que trabalhava.
Em 50 anos de Prefeitura, Maria Odete foi homenageada duas vezes com placa de
prata em reconhecimento por sua competência e dedicação ao trabalho. Por isso, talvez,
o seu descontentamento por ter sido afastada compulsoriamente. “Sinto muita falta do
meu trabalho. Gostaria de ter ficado um pouco mais”, diz.
Mas a vida segue, e ela prefere lembrar dos
bons momentos que vivenciou. “Foram os anos
mais felizes da minha vida. Só guardo boas recordações. Valeu muito a pena”, finaliza.

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
Frango com azeitonas
Ingredientes

Modo de Preparo

1 frango médio assado
2 colheres de sopa de óleo
2 dentes de alho
Sal
Pimenta
½ xícara de vinho branco seco
1 colher de sopa de vinagre de vinho
100 gr. de azeitonas verdes recheadas com
anchovas
1 lata de ervilhas

Aqueça o azeite com os dentes de alho
descascados e amassados, acrescente o frango picado, bastante pimenta e deixe aquecer
por 5 minutos, virando os pedaços algumas
vezes. Adicione o vinho e o vinagre, uma colher de sopa de água e, em seguida, as azeitonas recheadas; cozinhe por mais 10 minutos, sem tampar, virando os pedaços de frango ocasionalmente. Sirva com as ervilhas refogadas na manteiga, ou adicione-as diretamente para a preparação.

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

Mousse de Chocolate
Ingredientes
3 claras em neve
2 colheres de sopa de açúcar
1 barra de chocolate meio amargo picada
1 lata de creme de leite

Modo de Preparo
Esquente o creme de leite, mas não deixe
ferver. Adicione o chocolate amargo e mexa até que ele dissolva completamente. Junte o açúcar às claras em neve e misture devagar. Em seguida, acrescente a mistura ao
creme de leite com chocolate. Coloque em
taças individuais e por cima decore com
raspas de chocolate, morangos, cerejas ou
suspiros e leve para gelar.

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
#65 | 2015 | Revista ARESM |

15

Espaço Mulher
Preparando a pele
para o verão
O verão está chegando e é hora de pensar
nos cuidados com a pele. Se preparar para a estação mais quente do ano não é tão difícil e dispendioso quanto parece, mas é mais importante do que se imagina. As altas temperaturas, a
combinação de sol, mar, piscina e areia, aliadas
ao suor, aumentam os riscos de algumas doenças como câncer de pele, queimaduras solares,
micoses no couro cabeludo e pele, brotoejas, acne solar, manchas e sardas brancas.
Por isso, é preciso redobrar a hidratação
oral e tópica, evitar exposição solar entre 10
e 16hs, abusar do protetor solar (que deve ser
aplicado 30 minutos antes da exposição solar e reaplicado a cada 2 horas), além de usar
chapéus com aba de 7,5 a 12 cm e roupas de
algodão nas atividades ao ar livre.
O ideal é lavar o rosto todos os dias pela

manhã, de preferência com água fria e um sabonete antisséptico. Além disso, hidrate a pele com bom hidratante que contenha vitamina C. O protetor solar é item obrigatório todos os dias. Ele deve proteger contra os raios
UVB e UVA, conter um fator de proteção solar (FPS) maior que 30 e devem ser adequados de acordo com cada tipo de pele. A hidratação diária também é uma questão muito importante. No verão é fundamental redobrar os esforços para beber, no mínimo, dois
litros de água por dia, para manter seu organismo sempre nutrido e saudável.
Esfoliar a pele uma vez por semana também é importante, assim você retira o excesso
de células mortas e permite que a pele respire. Você pode fazer a esfoliação em casa, com
produtos faciais específicos ou buchas espe-

ciais durante o banho.
No hora do banho é importante manter
a água em uma temperatura mínima, mesmo durante os dias mais frios. A água quente, apesar de trazer muitos benefícios relaxantes, pode danificar ou queimar a pele, mesmo
que você não sinta. Procure lavar o rosto ao
menos uma vez ao dia. O ato renovará e hidratará a sua pele, tirando o excesso de poluição dos poros. Antes de dormir, retire totalmente a maquiagem.
A alimentação também conta muito. Tente incluir na dieta alimentos que possuam carotenóides, como cenoura, maça, abóbora,
beterraba, maçã e mamão. Estes alimentos,
além de serem mais frescos e leves, ajudam na
prevenção de doenças como o câncer e ainda são ótimos para manter a pele bronzeada.

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
#65 | 2015 | Revista ARESM |
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01 de dezembro
Edileusa Rosa Robles
Maurilena Fonseca Binotto
Neusa Solidade
Nilce Ribeiro Pol
Salvador Rocha da Silveira
Sérgio Aparecido Nunes
02 de dezembro
José Carlos Conceição Santos
Nair Lombardi
Silvia Fernanda de A. Belmonte
Therezinha Louzada
03 de dezembro
Elaine Frignani
Jorcilei Pires Varoto
José Air de Souza
Maria Conceição Ferreira
Nilza Ap. Fernandes Farias
04 de dezembro
Angelo Higino Poli Ramos
Carlos dos Santos
Clayton Carvalho Costa
Eva Martins Gamba
Francisca M. de Souza Ferreira
Helena Paulo
Marcia Feller
05 de dezembro
Débora Silva de Mello
Marcia Aparecida Nunes Grechi
Maria A. dos Santos Escribano
Maria Neide de Santana
Mazile Meliana de Souza
Melena Maria Xavier
06 de dezembro
Lourdes Aparecida Limao
Solange de Natali Padovan
07 de dezembro
Altair Antonio da Silva
Claudete de Vivo Garcia
Jenifer Cristina de Oliveira
Maria do S. Batista Alves Balco
Rivaldo Felix da Silva
Virginia Aparecida Nalin
08 de dezembro
Conceição Aparecida Deolindo
Maria Aprecida Rabetti
Nataly Conceição dos Reis Hary
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Nilres Neres da Silva Souza
Soraia Lasso Caram Muratt
Tania Conceição R. Bulchi
09 de dezembro
Edmilson Ribeiro
Marcelo Palagano
Marcia Maria da Silva
Monica Bischachim Nascimento
Rozangela Gomes Cruz Fazanela
10 de dezembro
Ana Cristina Lentulo
Angela Aparecida da Silva
Jorge da Silva Filho
Maria Aparecida F. Cardoso
Mauricio Franco Ramos
Robson Andrei de Oliveira
Sebastiana M. de Miranda
11 de dezembro
Aline Botini de Baco
Elizabete Roseli da Silva
Rogério da Silva
Selma Toniatti
Valdomiro Modesto de Souza
12 de dezembro
Ana Maria Quintieri de Castro
Daniel Jaime Nunes de Freitas
Thais Mariano Sepulveda
13 de dezembro
Denise Graciute
Ester Conrado Wiesmann
14 de dezembro
Alzira Maria Lambiasi
Emerson Rossi
Janailda dos Santos Pereira
Jaqueline Garcia
José Francisco B de Oliveira
Maria de Lourdes da Silva
Sidneia Freire de Carvalho
15 de dezembro
Cacilda Dias Damasio
Claudemir dos Santos
Daiane Cristina Vaz Olivio
Genaldo Monteiro da Silva
Irinéia Alves
Jorge Henrique Pereira Coelho
José Paulo Chanhi Militao
Lucy Rosa Craveiro Perretti

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

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

Personagem
Ele nasceu na
cidade de Santa Lúcia, distrito de Araraquara, interior de
São Paulo, no dia 05
de agosto de 1922.
Na década de 1940
mudou-se com a família para a capital
paulista, onde o pai
abriu uma casa lotérica. Não demorou
muito, Odilon de Souza Mello se mudou
para São Caetano do Sul, no auge do movimento autonomista, em 1948, estabelecendo-se na Rua Baraldi, no Centro da
cidade. Formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP) e atuou durante muito tempo ao lado do irmão Ulisses, também advogado, e do amigo Paulo Wolf.
Casou-se com Ivone Tiacci em
1953. Dessa união nasceu o filho Odilon, porém Ivone morreu durante o
parto. Conheceu, então, Maria Tereza
do Amaral Pinto. Os dois começaram a
namorar e se casaram no dia 15 de novembro de 1959. Eles tiveram dois filhos, José Frederico e Luiz Henrique.
Odilon sempre foi engajado em
ações que envolviam a política sulsão-caetanense e nas atividades rotarianas. Também foi presidente da
Guarda Infanto-Juvenil da cidade,
atual Patrulheiros Mirins.
Em 1967 foi eleito presidente do
Rotary e sua esposa, Maria Tereza, assumiu a Casa da Amizade. Durante a
gestão do casal, teve-se início a construção do Lar Menino Jesus e aconteceu a primeira Feira das Nações, dentre outras ações sociais.
Em 1965, Odilon foi eleito vice-prefeito de São Caetano do Sul, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foi o último vice-prefeito eleito com votação
própria, independente dos votos recebidos pelo prefeito eleito, Hermógenes
Walter Braido, fazendo parte da quinta
legislatura municipal (1965-1969).
Odilon de Souza Mello também
foi membro da Academia de Letras da
Grande São Paulo e, com o amigo Mário Del Rey, fez parte do Instituto Astronômico de São Caetano. Após isso,
seu trabalho voltou-se para a preservação do meio ambiente, despoluição e
limpeza da Represa Billings.
Faleceu no dia 13 de março de
2003, com 80 anos, deixando esposa,
três filhos e seis netos.
Fonte: Revista RAÍZES

Odilon de Souza Mello

Foto: ACERVO/FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL

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 janeiro	
Agenilson Luiz dos Reis
Antonio Giovanni Franzin
Carla Mercia Ferreira D. Berti
Douglas Davi Alconchel
Emerson José a Costa
Joaquim Pinto Ribeiro
José Raimundo Soares da Silva
Laercio Caires de Nóbrega
Maria Aparecida Mion
Maria do Carmo da Silva
Neuza Fagundes de A. Assoni
Simone Cristina M. Alencar
Vandira Roque Faula

Emerenciana Redoval da Silva
Gisele Gomes Ramires Medrado
Lydia de Oliveira Sartori
Noemi Lucia Nunes da Silva
Paulo Pereira
Viviane Luisa Franca

02 de janeiro
Rosilene Goncales dos Santos
Rozana Cristina da Silva
Sebastião da Silva

10 de janeiro
Anna Cristina Mezadri Leme
Antonia Vitor Hermann
Antonio Donizete da Silva
Elisa de Assis Maramatsu
Florisvaldo Moreira Rocha
Lilian Silmara Xavier de Queiróz
Marcio Manoel da Silva
Takahisa Otomo

03 de janeiro
Egmar de Almeida Miron
Eliane Pessoa Cruz
Vanderley Rodrigues Espelho
04 de janeiro
Neurisa Castro Silva de Souza
05 de janeiro
Ademir Lopes Rodrigues
Antonio José Braido
Francisca Maria de M. Gomes
Jacira Jorge
Katia Regina V. Silva
Renilda Eustáquia da Silva
Rosimar Nardelli Torreglosa
Silvana Maria de Sousa
06 de janeiro
Adilson Vial Moreira
Asael Gomes Claro
Cintia Pompilio da Silva Sarti
José Reis de Lima Pereira
Lucia Regina N. de Vasconcelos
Manoel dos Reis Serafim
Rosangela Aparecida Vida
07 de janeiro
Ana Regina Santos de Carvalho
Cibele Telma Monteiro
Edemir Edinor da Silva
Humberto Moura Leite
Marcia Aparecida Vieira Bugada
Maria Aparecida da Silva Cruz
Sidnei dos Reis de Melo
Theodoro Pessoti
08 de janeiro
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09 de janeiro
Gilberto Aguirre
João Soares Guimaraes
Nuri Morelli Serna Alves
Simone Lopes de Almeida
Tatiana C. da Rocha da Silva
Wilson La Torre

11 de janeiro
Andrea Duarte de A. Camargo
Enia Lurdes da Silva Correia
Patricia Facioli Lunardi
Rosana Patricia de O. Basso
12 de janeiro
Cristina Soares Pereira
Denise Reis de Azevedo
Dinora Stlader
Maria Luisa Zanzin de Franca
Marina de Agostino
Renato Prado Garcia
13 de janeiro
Aparecido F. do Nascimento
Cristina Caires Clemene
Glaucia Ribeiro da Silva
João Carlos Zambom
João Dilo da Silva
Maria Aparecida Ayres
Valmir Lossilla
14 de janeiro
Adailton Paulo de Araújo
Margarete Rose Abate
15 de janeiro
Alessandra Justini Rodrigues
Vilani Leonel Pereira da Silva
16 de janeiro
Ana Gazzi Pinheiro

Elma Dias de Sousa
Reginaldo Daltio
Renata Ligia de Carvalho Bosso
Robson Araújo de A. Lima
17 de janeiro
Alexandre Scoss Nicolai
Cleonice Lopes
Eliane de Almeida
Gilberto José da Silva Filho
Guaraciaba Ferreira Moretto
Maria Raimunda da Silva
18 de janeiro
Aline Emilia de Oliveira
Cintia Fonseca Serra
Giovani Zago Camoles
Ricardo Barbosa
19 de janeiro
Ana Paula Pereira dos Santos
Flávio Godoy Bueno Junior
Moacy Nicácio da Costa
20 de janeiro
Argentina dos Santos
Marcelo Tadeu Silva
Maria Sebastiana Pivanti
Moacir Rodrigues
Odair Gonçalves Mendes
Priscila Proença Jung
Rita Benedita Pereira
21 de janeiro
Adriana Alves Maia
Isabel Morato Rodrigues
Maria Lucia de Franca Soares
Patricia S. Guizzardi Evangelis
Rosimere Maria da Silva
Terezinha Nogueira de Castro
22 de janeiro
Adriana Marques Cricca
Edelma de Mello Salmazo
Fátima dos Santos Venâncio
João Carlos de Azevedo
José Ricardo de Carvalho
Maria Lucia Molck
23 de janeiro
Antonia Rodrigues Freire Dodo
Catia Magali Baptista Mazzolim
Crislane Cleria De Abreu
Edna Gueiros Gouveia
Flavia Helena da Silva
Glaucio Leite Ferreira
Lina Maria Barletta Assi
Marilena Duarte da Cunha

24 de janeiro
Odilia Aparecida de Carvalho
25 de janeiro
Adriana Aparecida da Silva
Lourdes Catalano Dompieri
Vania Barbieri
26 de janeiro
Leonardo da Silva Ambrosio
Vanessa de Mattos Saconi
27 de janeiro
Clóvis Alves Santiago
Edvaldo Feitosa
Maria José Teixeira Viesa
Marilia Barbosa da Silva
Sonia Maria Montini
28 de janeiro
Ana Carolina de O. Figueiredo
Angelina Cerda Espin
Bárbara Cristiane Lira
Rosileide Lira Maia
29 de janeiro
Antonio Carlos T. Cavalcanti
Edemilsom Máximo da Cruz
Elizabeth Margarida Zanatto
Francisca Flávia B. de Lima
Juliana Aparecida Costa Lins
Luciane Vinha Machado
Maria do Carmo G. Lorenzini
Mirna Santos da Silva
Sheila Roberta M. Ribeiro da Silva
Simone Bueno de Godoy
30 de janeiro
Ana Maria Franco de Moraes
Daniel Gomez Gutierres
Delvair Almeida de Souza
Fabiana Chagas
José Pedro de Lima
Leandro Formigari
Lucivone Rodrigues dos Santos
Maria de Fátima Pereira Vilar
Quiteria Emilia Ferreira
Regina Ayres Franca Fernandes
Vander Prudêncio da Silva
31 de janeiro
Ana Maria P. de A. Tarapanoff
Joedson Marques de Souza
José Erivan Dantas Silva
Leila Maria Moledo Menao
Luiz Leandro da Silva
Maria A. C. Ramos Vasconcelos
Wanderley Manoel de Campos

Eleição na
ARESM
A Associação Recreativa e Esportiva dos
Servidores Municipais (ARESM) elegeu os
novos membros que farão parte do Conselho
Deliberativo e da Diretoria da entidade, para
o período 2016-2021. O processo de escolha
aconteceu no mês agosto e a Chapa Única foi
eleita por aclamação.
Conforme determina o Estatuto Interno
da ARESM, a convocação para a Assembleia
Geral que elegeu os novos representantes da
Associação, bem como a abertura de inscrições de chapas concorrentes, foi publicada
no Diário do Grande ABC (20/07/2015).
Foram eleitos 40 membros efetivos e 10
suplentes – todos servidores públicos municipais. Agora, serão escolhidos, dentro desse
grupo, os integrantes do Conselho Deliberativo, o Presidente e Vice-presidentes da Diretoria e demais diretores. A escolha e a posse
acontecerão em reunião especifica, com data
ainda a ser definida.
Confira a lista dos eleitos:
Diretoria da aresm - 2016/2021
Adilson dos Santos, Alexandrina Moretto, Amauri da Silva, Antonia Horácio Nicodemo, Aparecida Francisca da Costa, Aparecida Martins de Souza, Carlos Alencar de Almeida, Carlos Donizetti Cezário, Claudete Jacob, Claudio José dos Santos, Cristina Pereira da Silva Mathias, Elizabeth de Oliveira, Erik
Alan Durre, Estelamar Nunes dos Santos, Flavio Gandin Rodrigues, Geraldo Lucas Barros,
Heron Domingos Maturama, Izilda Aparecida
dos Santos, Jose André Irmão, José Bernardo
Ferreira, José Carlos de Morais, José Donizete
Ferreira, José Frederico Pinto Souza Mello, José Pereira dos Santos, Jubahyr Sanches Mayo,
Lourdes Meira, Maraci Moretto, Maria Amélia
Soares da Silva, Maria de Lourdes Negri Bueno, Maria de Lourdes Santos, Maria dos Prazeres Leal, Maria Evanisia Barra Nova, Maria Helena Blanco, Mateus José Bazani, Mirna
Santos da Silva, Neide Aracri, Odair Aparecido Venâncio, Paulo Henrique Ferreira Trindade, Paulo Roberto dos Santos, Roseli Aparecida de Oliveira, Rubens Bernardo, Sandra Francisca de Jesus Vivo, Sandro Fortunato Casini,
Sergio Tadeu Casarim, Sonia Valverde de Camargo, Valdo Tadei Júnior, Valter Pinto Ribeiro, Vanderléa Dias Prado Folco.

Encontro - membros da chapa eleita, José Frederico de Mello e Estelamar Neves dos Santos
visitam a ARESM e falam de propostas para a próxima gestão

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

Dr. Rogério Hernandes
Cirurgião Dentista

Rua Rafael Correia Sampaio, 497
Telefone: 4221-9361
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SOU A FAVOR DA

cpmf

cerveja, picanha, maminha e farofa

Palestra

Um bêbado é abordado pela polícia às 3
da manhã. O policial pergunta:
– aonde vai a esta hora? O bêbado responde: – vou a uma palestra sobre o abuso do
álcool e seus efeitos letais para o organismo, o
mau exemplo para os filhos, as consequências
nefastas para a família, bem como o problema que causa na economia familiar, além de
ser uma irresponsabilidade absoluta. O policial surpreso diz: – sério? E quem vai dar essa palestra a esta hora da madrugada? O bêbado: – a minha mulher... Assim que eu chegar em casa!

Quem manda

Um chefe de departamento, bem antipático, achando que seus subordinados não estavam respeitando muito sua liderança, resolve colocar a seguinte placa na porta da sua sala logo que chegou pela manhã: - “aqui quem
manda sou eu!”. Ao voltar de uma reunião,
encontrou o seguinte bilhete na placa: -“sua
esposa ligou e disse que é para o senhor levar
a placa dela de volta”.

A faxineira do banco

A faxineira do banco, irada, diz para o gerente: - eu estou me demitindo! O senhor não
confia em mim! O gerente, espantado, diz: mas o que é isso, dona Marina? A senhora tra-
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balha aqui há vinte anos, eu até deixo as chaves do cofre em cima da minha mesa!
- Eu sei! - diz a faxineira, chorando, mas
nenhuma delas funciona!

Bêbado no planalto

Um bêbado chegou em frente ao planalto
e deixou sua bicicleta. O segurança o chamou
e disse: - senhor, não pode deixar sua bicicleta ai! Aqui é o planalto, têm presidente, ministros, parlamentares entre outros.
O bêbado olhou pra ele e disse: - não se
preocupe eu tenho cadeado.

Retorno

- Joãozinho, o seu pai está?
- Não senhor, ele saiu.
- E que horas ele vai voltar?
- Não sei não senhor. A gente nunca sabe
quando ele vai voltar quando ele manda dizer
que não está em casa! ...

Proposta

O cara envia um currículo para uma empresa. Pede R$ 15 mil reais de salário, mais
um carro, um apartamento e 10 salários extras por ano.
Uma semana depois foi chamado pela
empresa.
O entrevistador lhe disse: - Estudamos
seu currículo e vamos lhe dar R$ 20 mil reais

de salário, um apartamento de 4 quartos, um
carro 0km e, não 10, mas 18 salários extras
durante o ano.
Abismado, o candidato falou: - Você está
brincando..!!!!???
E recebeu a resposta: - Sim, estou. Mas foi
você quem começou..!!!

O dinheiro e a bebida

Mulher: - Quanto paga pela dose de
whisky ?
Homem: - Cerca de R$10,00.
Mulher: - Há quanto tempo você bebe?
Homem: - 20 anos
Mulher: - Uma dose de whisky custa
R$10,00 e você bebe 3 por dia = R$900,00
por mês = R$10.800,00 por ano, certo?
Homem: - Correto.
Mulher: - Se em um ano você gasta
R$10.800,00, sem contar a inflação em 20
anos, você gastou R$216.000,00, certo?
Homem: - Sim, correto!
Mulher: - Você sabia que com esse dinheiro aplicado e corrigido com juros compostos durante 20 anos você poderia comprar uma Ferrari?
Homem: - Você bebe?
Mulher: - Não!!!
Homem: - Então, cadê a bendita da sua
Ferrari?????
Moral da história: Bora beber!!

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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