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Feliz 2017

Primeiro
presidente da
ARESM lança
livro sobre
espiritualidade

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

Ultragaz São Caetano
Av. Presidente Kennedy, 3113
Telefone: 4220-1616
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Para onde iremos
e como viveremos na
outra vida.
Esse é o tema do livro
lançado pelo associado
Rafael Daniel Filho,
com o título “Seja feliz
nessa existência e na vida eterna”. Em
suas 143 páginas, a publicação revela o
conhecimento e orientação do escritor
sobre a vida espiritual.
“O objetivo é divulgar orientação e
conhecimento, para que o ser humano
possa viver, sabendo a finalidade da vida
e o que acontece depois desta existência”,
explica o autor, que doou alguns exemplares para que a ARESM possa distribuir para os seus associados.
Rafael Daniel Filho faz parte da história da ARESM. Foi fundador e primeiro presidente da Associação. Funcionário
aposentado, Rafael trabalhou na Diretoria da Fazenda e Contabilidade da Prefeitura. Atuou também na Câmara Municipal, como redator, assessor, diretor legislativo e diretor jurídico.

Editorial
Que venha logo 2017

Rubens do DAE
Presidente

O ano de 2016 está chegando ao
fim e, certamente, não vai deixar saudade. Mesmo entre os mais otimistas, a
opinião geral é de que foi um ano difícil. Um período em que a crise política
se agravou, com mais um “caminhão”
de denúncias de corrupção, desvios de
dinheiro e “pedaladas fiscais’, que culminaram com o impeachment da presidente da República, Dilma Rouseff. Por
consequência, a crise econômica cresceu, com o fechamento de mais empresas e milhões de postos de trabalhos.
Em resumo, foi um ano de falta de dinheiro, aumento de preços, escândalos
e prisões de políticos, roubalheiras, desemprego, inflação, estagnação.
O país parou. E não foi só para ver a
grande festa olímpica. Para complicar a situação, foi um ano em que o Brasil sediou

as Olimpíadas (muito bem, por sinal) e,
ainda, de eleições municipais. Com tantos
problemas e incertezas, muita gente tem dito que não vê a hora em que 2016 chegue
ao fim. Mais ainda: que 2017 venha logo.
Na verdade, é mais do que normal que
as pessoas aproveitem essa época do ano
para fazer uma pausa, descansar e fazer planos para o Ano Novo. Assim, as expectativas se renovam ao final de cada ciclo. Esse
ano ainda mais, com a troca de presidente da República e a renovação em inúmeras prefeituras e câmaras de vereadores. Em
São Caetano do Sul, por exemplo, teremos
mudança no comando do Paço e a troca de
quase 70% dos vereadores.
Mas antes de pensar no que o próximo ano nos reserva, precisamos celebrar as conquistas que tivemos nesse
ano, relembrarmos os bons momentos
e, também, aqueles que não saíram exatamente como planejávamos. É preciso, acima de tudo, celebrar a vida, a saúde e a felicidade de estarmos em mais
um fim de ano confraternizando com a
família e os amigos.
É sempre bom lembrar que a vida é
feita de momentos bons e ruins, de alegrias e tristezas, de conquistas e de derrotas. E que é preciso ter fé e continuar lutando por dias melhores. Vamos renovar
as nossas esperanças de mudança e con-

tinuar acreditando nos nossos ideais. Vamos imaginar que os sonhos não realizados em 2016, foram apenas adiados.
Não poderia encerrar o ano sem comentar a “escorregada” da administração
no apagar das luzes da atual gestão. Uma
vergonha a portaria que suspendeu as férias dos servidores públicos nos meses de
dezembro e janeiro. Mais vergonhosa ainda é a justificativa de que “não teria recursos suficientes para arcar com os custos”. O
que faltou, na verdade, foi planejamento e
respeito com os funcionários públicos. Ainda, deixou de pagar o abono dos servidores
da educação. Assim, encerra-se um ciclo
na administração da cidade que, da mesma
forma que o ano de 2016, não deixará saudades, pois foram quatro anos de total ausência de atenção aos servidores públicos.
Resumindo: não fez nada.
Quero aproveitar a oportunidade para agradecer os funcionários públicos
da nossa cidade, colegas que continuam
honrando a profissão que escolheram.
Ainda, agradecer a todos aqueles que estiveram ao nosso lado em mais essa etapa
que estamos concluindo. 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!

Expediente
ARESM - Revista da Associação Recreativa e Esportiva dos Servidores Municipais de São Caetano do Sul
Sede Social: Rua Maranhão, 96 - Bairro Santo Antônio
São Caetano do Sul - SP - Telefone: 4228-7888
Presidente: Rubens Bernardo
Vice-presidente: Paulo Roberto dos Santos
Diagramação e Edição: Leandro Formigari - 4221-6682

Reportagem: Paulo Rosa
Tiragem: 4 mil exemplares
Horário de atendimento da ARESM: Seg à Sex - das 8 às 17 horas.
Sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, não há expediente.

www.aresm.com.br
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Farmácia
Monte Alegre
Alopatia e
Homeopatia

Fone: 4224-7070
Fax: 4224-7073
Funcionamento:
Seg. a Sexta: 08hs às 18hs
Sábado: 08hs às 13hs
www.farmaciamontealegre.com.br
E-mail: farmaciamontealegre@terra.com.br

Farmácia Monte Alegre

Rua Amazonas, 944
Santo Antônio
São Caetano do Sul
• Banho
• Tosa
• Vacinas
• Consulta
Av. Paraíso, 723
São Caetano do Sul

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

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

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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Mundo dos Móveis
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

Thermas de Monte Carlo

Lazer e diversão para toda a família
Em meio a um santuário ecológico, bem
próximo da Serra do Mar, foi construído há
45 anos um dos mais tradicionais clubes de
campo da região, o Clube dos Bancários do
Brasil - Thermas de Monte Carlo. Localizado
cidade de São Bernardo do Campo, no Bairro
Riacho Grande, o espaço possui 150.000 m2,
tem uma das mais belas áreas de lazer e conta

com uma estrutura completa para a diversão
de toda a família.
O clube dispõe de área de camping, chalés e mais de 400 quiosques para churrascos.
Ainda, restaurantes, lanchonetes e um salão
de festas com capacidade para até 2 mil pessoas e uma bela vista para a represa Billings.
Nas opções de lazer, destaque para o

ZANON carnes

conjunto aquático composto por sete piscinas, sendo duas com toboáguas e uma com
BAR aquático. Também para as quadras esportivas cobertas e abertas; as canchas de
bocha e malha; as quadras de tênis profissional; e o campo de futebol.
Conta, ainda, com playground para as
crianças e salão de jogos para todas as idades. As atividades de recreação são complementadas com área de passeio de barcos e
pedalinhos. E, nos finais de semana, shows
musicais e bailes noturnos.
O Thermas de Monte Carlo oferece pacotes para os fins de semana, com preços especiais nas diárias para toda a família. O Clube também dispõe de títulos familiares para
novos associados, com condições diferenciadas de pagamento e parcelamento.
Para os associados da ARESM, o Clube
está oferecendo condições especiais para se
tornar sócio executivo usuário do Thermas
de Monte Carlo, com mensalidades de R$
35,00 (preço normal R$ 88,00 por mês).
Serviço: Thermas de Monte Carlo –
Clube dos Bancários do Brasil – Avenida
Rio Xingu, 501 - Bairro Riacho Grande –
São Bernardo do Campo. Mais informações: 4354-0077 ou 4101-8523.

Qualidade
em Carnes

Espetinhos assados diariamente. Venha provar!!
Agora também diversos tipos de
carnes assadas aos sábados e domingos
Telefones: 4232-1896 / 4232-1925
Rua Visconde de Inhaúma, 1094 - Nova Gerty - SCSul
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Rádio Peão
Ano novo...

Vida nova. Será? Toda mudança de Governo vem cercada de expectativas de mudanças. Pra melhor, é claro. Dessa vez não
parece diferente. Muito tem se falado sobre como deverá ser a nova administração,
quem irá ocupar os cargos de primeiro escalão, de segundo, as diretorias e chefias...
Tudo não passa de especulações (ou desejo
de alguns servidores). O fato é que não se
pode dizer que vai mudar tudo, porém algumas mudanças certamente ocorrerão. O
que se espera, porém, é que os funcionários
públicos tenham “dias melhores” nos próximos anos, com uma valorização maior
por parte do gestor público.

Bola fora

E no apagar das luzes, a administração
suspendeu (ou cancelou) todos os pedidos

de férias dos funcionários públicos nos meses
de dezembro e janeiro. Um gesto absurdo e
lamentável, pois muitos servidores já haviam
agendado viagens, comprado pacotes turísticos ou, até mesmo, programado passeios para
casas de parentes e amigos em outros estados.
Importante lembrar que a maioria marca suas
férias para esse período do ano para aproveitar o recesso escolar e poder estar com os filhos. Outros, para coincidir com as férias do
marido ou da esposa que trabalham na iniciativa privada. Por isso, foi uma atitude digna de
quem não tem o menor respeito com as pessoas que, exercendo suas funções, contribuíram muito com a atual gestão. Só decepção.

Vale-refeição

Anunciado como um grande benefício
para os guardas civis municipais de São Caetano do Sul, o vale-refeição, demorou um

pouco para sair do papel. A situação, que vinha incomodando os GCMs, parece que já
foi resolvida, e o benefício começou a ser pago. O atraso para a implantação do vale-refeição teria ocorrido por um problema com
a empresa licitada. O projeto concedendo o
vale-refeição, aprovado na Câmara Municipal no início do ano, foi destacado na edição
de abril da Revista ARESM. Problema resolvido, a nova administração já pode estudar a
ampliação do benefício para todos os servidores públicos municipais.

Pressão

O fim do período eleitoral trouxe um
grande alívio para muitos funcionários públicos, que viveram momentos de extrema
pressão nos últimos meses. Independente do resultado, o qual todos já sabem, o
que deve ficar registrado foram os inúmeros abusos de alguns “chefes”, que extrapolaram nos maus tratos com seus subordinados. E a lição de que é preciso respeitar os
servidores e entender que a imensa maioria
só quer trabalhar, fazer o seu serviço. O resto é delírio de políticos.

Conta

Dr. Rogério Hernandes
Cirurgião Dentista

Rua Rafael Correia Sampaio, 497
Telefone: 4221-9361

As mudanças na instituição bancária que
atende os funcionários da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul estão sendo finalizadas. A grande maioria dos servidores já fez
a migração para a Caixa Econômica. Assim,
encerra-se um ciclo de décadas da atual instituição administrando o salário dos servidores
da cidade. Se a mudança será para melhor ou
pior só o tempo irá mostrar.

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

Sede da Associação é revitalizada
A sede da ARESM passou por uma
completa revitalização em sua estrutura,
com melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico, substituição de equipamentos deteriorados e pintura em diversos espaços.
A intervenção teve como objetivo a manutenção corretiva e preventiva do prédio,
bem como a melhoria do aspecto geral da
sede da entidade, que recebe dezenas de associados e visitantes todos os dias.
“É preciso estar atento com a conservação do prédio, promovendo melhorias constantes. Assim, conseguimos manter o espaço sempre funcionando bem, melhoramos
a parte visual e evitamos gastos maiores por
falta de manutenção”, destaca Rubens Bernardo, presidente da Associação.
Dentre os serviços executados, destaque para a recuperação das ferragens do pátio de estacionamento, que estavam com
vários pontos de ferrugem, pintura completa da parte externa, da fachada, dos corredores de acesso à secretaria e do salão de
festas. As obras foram concluídas no mês
de outubro, mês em que a Associação completou 53 anos de fundação.

Óptica Baraldi

Desde
1972

Laboratório Próprio

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

Telefones:
4220-1717
4220-1314

Promoções especiais para
associados da ARESM

Em novo endereço:

Avenida Dr. Augusto
de Toledo, 701

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
#68 | 2016 | Revista ARESM |
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A Cidade
neos e pré-agendados, entre outros diversos serviços. Além da Urologia, as consultas
sem marcação abrangeram homens e mulheres em Clínica Médica, Geriatria e Oftalmologia (Unidade Móvel). O mutirão
temático também disponibilizou gratuitamente Farmácia Municipal de Medicamentos, Ouvidoria da Saúde e Transporte, inclusive para as pessoas com deficiência.

Saúde do Homem

Proerd

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de
São Caetano do Sul realizou no dia 19 de
novembro, no Hospital São Caetano, 341
atendimentos no 2º Mutirão da Saúde do
Homem em alusão ao Novembro Azul, 18ª
edição mensal do Programa Fila Zero. Destaque para os urologistas com agenda aberta, sem a necessidade de marcar consulta.
Atuaram cerca de 30 médicos em nove especialidades, com atendimentos espontâ-

O Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (Proerd), promovido pela Polícia Militar em São Caetano do Sul com
o apoio da Secretaria Municipal de Educação,
formou mais 800 alunos da rede pública e particular de ensino. As cerimônias de formatura
foram realizadas no Teatro Paulo Machado de
Carvalho, com a presença de centenas de pais,
familiares e educadores. Desde sua implantação na cidade, no ano de 1997, mais de 30.000
jovens foram formados nos cursos do Proerd.

No segundo semestre de 2016, 13 escolas municipais e particulares receberam 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 da Polícia Militar.

Pedal Kids

A Secretaria de Esporte e Turismo da
Prefeitura de São Caetano do Sul realizou, no mês de novembro, o 1º Pedal Kids,
com o apoio do grupo Pedal São Caetano. O passeio ciclístico reuniu mais de 200
crianças de 4 a 10 anos acompanhadas de
seus respectivos responsáveis ao longo do
trajeto pela Avenida Presidente Kennedy. A concentração foi em frente ao Clube
ABREVB. Na oportunidade, a organização
distribuiu kits aos pequenos participantes.
Músicas infantis e o Teatro de Fantoches da
GCM também animaram os ciclistinhas.

Atendemos:

ARESM

4238-9206
Saudades...

Aline Emilia
de Oliveira
19/04/2016
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Iolanda de O.
Castagna
02/11/2016

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

ATENÇÃO
ASSOCIADOS
DA ARESM

PLANO
FUNERÁRIO

4221-6694
4227-6860

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

Exposição resgata lugares
antigos de São Caetano

PAINEL - Destaque para o coreto presente
na Praça Cardeal Arcoverde, bem em frente
à Igreja Matriz Sagrada Família. Foto de
1960 (Acervo/Fundação Pró-Memória de
São Caetano do Sul)

Você

se lembra da Concha Acústica, na Avenida Goiás? E
do coreto da Praça Cardeal Arcoverde, em
frente à Matriz Sagrada Família? Esses e
outros locais de São Caetano, símbolos da
paisagem urbana de uma época, estão representados na mostra São Caetano Retrô:

Concha Acústica – Planejada para apresentações de espetáculos populares, peças de
teatro e concertos, a Concha Acústica foi inaugurada em 21 de março de 1961
(Acervo/Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul)

memórias em preto e branco, em cartaz no
Salão Expositivo do Espaço Verde Chico
Mendes (Av. Fernando Simonsen, n° 566,
Bairro São José).
Voltar no tempo com nostalgia e ainda poder confrontar essas transformações
culturais da cidade à luz das mudanças em

curso são os principais objetivos da exposição, promovida pela Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul até 29 janeiro de
2017. A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos,
das 9h às 16h. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 4223-4780.

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

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

4232-0178
Rua Ingá, 28 (esq. Osvaldo Cruz)
#68 | 2016 | 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

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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Janir com os amigos funcionários da Câmara em fe

esta de confraternização, no início dos anos de 1990

Homenagem recebida em 2011, no Dia do Funcionário Público

Do outro lado da linha

Ela tem uma das vozes mais conhecidas no serviço público de São Caetano do Sul. E não é para menos, afinal são
35 anos de profissão e milhões de atendimentos com o tradicional “Câmara Municipal, bom dia!” (ou boa tarde, boa noite).
Com sua voz inconfundível, Janir Ambrósio da Silva se destaca pelos longos anos
de atuação no Legislativo da cidade, onde é reconhecida por seu jeito discreto
e, principalmente, pela forma atenciosa
com a qual atende todas as pessoas.
Sua trajetória no serviço público começou em fevereiro de 1981, quando foi aprovada em concurso público e passou a integrar a equipe de limpeza da Câmara Municipal. Logo, passou para a Recepção e, em
seguida, ocupou o posto de telefonista, onde conquistou seu espaço e permanece até
hoje. Na época, o Legislativo ocupava somente o quinto andar do prédio localizado
na Avenida Goiás, 600. E todas as ligações
passavam pela telefonista.
Janir conta que nesse período, além de
fazer as ligações e repassar para os gabinetes dos vereadores, ela também anotava todas as ligações recebidas e anotava os reca-

dos. “Várias vezes por dia eu levava os papeizinhos de sala em sala com as anotações,
pois os vereadores não tinham assessores”,
lembra. Até 1995, todas as ligações passavam pela telefonista.
Nessas mais de três décadas de serviço
público, Janir desenvolveu algumas habilidades específicas, como a capacidade de
reconhecer as pessoas somente pela voz e
a de armazenar uma grande quantidade de
números de telefones na “cabeça”. “Minha
melhor agenda é minha memória”, diz.
Também foi muito paquerada. “Tinha alguns que eram mais diretos e diziam
‘quero conhecer você’. Outros, inclusive autoridades de outros municípios, chegaram
a vir a Câmara para me conhecer”, lembra
ela, que considerava tudo uma brincadeira,
pois era casada e se dedicava integralmente
à sua família. Janir foi casada com Valter José da Silva por 35 anos, tem uma filha (Valéria) e um neto (Caio).
Trabalhou com diversos presidentes
da Câmara e centenas de vereadores e
funcionários, com os quais se orgulha de
ter mantido uma ótima relação profissional. “Procurei atender as pessoas da me-

lhor forma e sempre me dei bem com todos que passaram pela Câmara. Também
fiz muitas amizades e algumas duram até
hoje”, conta. Em 2011, ela foi homenageada pela administração no Dia do Funcionário Público, pelos serviços prestados ao município.
Sobre sua atuação na Câmara, Janir diz
que sempre valorizou seu trabalho e que
se dedicou ao máximo para cumprir suas
obrigações. “Gosto do muito do que eu faço. Valorizo muito esses anos em que pude
trabalhar na Câmara, pois foi o meu emprego que me deu oportunidade de criar minha filha e ajudar na minha casa. Claro que
o salário não é o que eu gostaria, mas tem a
questão da estabilidade que é muito importante”, avalia.
Janir pretende se aposentar esse ano e já
tem planos definidos para essa nova etapa
de sua vida. Primeiro fará uma viagem para
Londres, para visitar um sobrinho que mora lá. Até já tirou passaporte. Depois, pretender realizar seu grande sonho de concluir os estudos. Está se preparando para as
provas do ENEM e pretende prestar vestibular para Assistente Social.
#68 | 2016 | Revista ARESM |
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Guia rápido de uso do
aplicativo ARESM para sócios
Com a implantação do novo sistema
de compra na ARESM, apresentamos este guia prático para que os nossos associados possam saber como proceder na
hora de fazer as compras. Vale ressaltar
que o sistema antigo será desativado a
partir de janeiro do ano que vem.
O primeiro passo é comparecer na
ARESM, atualizar seus dados cadastrais e emitir sua nova carteirinha. Como novidade, agora seus dependentes
podem ser autorizados a realizar compras na rede credenciada usando o
aplicativo ARESM. Para autorizar seus
dependentes, basta cadastrar, com foto, cada dependente desejado e assinar a ficha de autorização. Pergunte na
ARESM e explore suas opções de aviso para cada compra.
Depois disto, você já pode baixar
o aplicativo da Apple Store (caso seu
smartphone seja Iphone) ou Google

Play Store (caso seja smartphone com
Android). O nome do aplicativo a ser
baixado é “ARESM sócios”. Uma versão para Windows Phone está prevista
para meados de 2017.
Se você não tem celular ou seu celular não é compatível com nosso aplicativo, não tem problema, com a emissão
da nova carteirinha você está apto a realizar compras em toda a rede credenciada
ARESM. Neste caso, você será solicitado
a digitar uma senha de 4 dígitos durante a
compra. Receba sua senha da carteirinha
diretamente na ARESM ou solicite o envio por SMS. Lembre-se que se você errar sua senha por até 5 vezes seguidas, ela
será bloqueada e você deverá solicitar à
ARESM outra senha.
Mesmo que você utilize o aplicativo é sempre bom andar com a carteirinha. Vai que o celular falhe durante
uma compra, aí basta usar a carteirinha

para não ficar na mão.
Outra novidade é a possibilidade de
comprar por telefone, como nos casos típicos de pizzaria. Neste caso, somente
é possível usando o aplicativo. Você fará uma compra normal pelo aplicativo
(como explicado adiante) com a diferença que irá mudar a opção de “Compra no
local” para “Compra por telefone (telecompra) ”. Assim que você gerar o código QR, informe o número de 10 dígitos
que apareceu na sua tela.
Alertamos que você pode gerar quantos códigos QR precisar e somente será
debitado se for apresentado ao comércio conveniado. E não se esqueça que cada código QR tem validade de apenas 15
minutos, mas se vencer não tem problema, basta gerar outro. De novo, você somente será debitado se o código QR for
usado pelo conveniado. Na dúvida, pode
verificar seu extrato.

Esta é a primeira tela que aparece
quando o aplicativo é executado. Basta preencher com o número do seu
celular cadastrado na ARESM e a senha que você criou para entrar. Se este for o seu primeiro acesso ou esqueceu a senha, basta tocar em “Esqueceu a Senha? Primeiro Acesso? ” para
criar suas credenciais como demonstrado na próxima figura.

Para criar suas credenciais de
acesso (celular e senha), por questões de segurança, um SMS Token
é enviado para o seu celular. Para isto, basta que você preencha o campo
acima com o número do seu celular
(com DDD) cadastrado na ARESM
e toque em “Me envie o SMS Token”.
Assim, você será redirecionado para a
próxima tela.

Normalmente o SMS chega em
menos de três minutos do envio. Use
-o imediatamente, pois ele pede a validade em 15 minutos. Nesta tela, coloque o código do SMS que você recebeu, crie uma senha que contenha
de 3 a 15 dígitos, e coloque-a nos
campos “Nova Senha” e “Repita Senha”. Pronto, toque em “Registra” para criar suas credenciais.
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No canto esquerdo superior, você
encontra o ícone que toda vez que tocado, abre o menu de opções.

Em “Consultar consumo”, você
pode visualizar graficamente o quanto consumiu do seu crédito mensal.
Também pode verificar o seu limite
mensal total, valor já consumido e valor disponível para uso.

Na opção “Consultar Extrato” você pode consultar detalhadamente todos os gastos do mês e ano selecionado. Mudando a opção de “Data da
Compra’1 para “Data do Débito em
Folha” é possível saber o mês que cada
compra será debitada do seu holerite
(inclusive cada parcela). Você também
tem a opção de enviar o extrato para o
seu e-mail cadastrado na ARESM.

Agora é fácil saber onde comprar
usando o convênio ARESM. Selecione a opção “Localizar Credenciado”
para ver uma lista de categorias. Selecione a categoria desejada para ver
todas as empresas credenciadas com
a ARESM.

Selecionando o conveniado desejado, você verá detalhes como: pessoas de contato, e-mail, telefone e endereço. Toque em “Ligar” para ligar
automaticamente ao conveniado. Veja e interaja com o mapa com a localização do conveniado. Se desejar toque em “Navegar” para abrir seu aplicativo de mapas e obter ainda mais
detalhes.

Comprar agora é fácil, rápido e
seguro. Selecione no menu a opção
“Comprar”. Preencha o valor da compra, toque em “Gerar código QR de
compra”. E pronto. Basta mostrar para
o vendedor o código QR de sua tela.

#68 | 2016 | Revista ARESM |
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Forno & Fogão
Bolo de Milho
Ingredientes

por uma peneira. Coloque novamente
o milho no liquidificador. Acrescente o
leite condensado, o óleo, os ovos. Bata
bem. Coloque a mistura em um refratário, adicione farinha e misture com
uma colher. Finalize acrescentando o
fermento e mexa lentamente. Leve ao
forno a 200º C, em uma fôrma untada e
enfarinhada, por aproximadamente 40
minutos. Depois de pronto, aguarde esfriar e polvilhe açúcar.

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
2 latas de milho em conserva
1 lata de leite condensado
½ xícara (chá) de óleo
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
Açúcar para polvilhar (opcional)
Passo a passo
No liquidificador, bata bem o milho.
Depois de liquidificado, passe o milho

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

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

DISK PIZZAS:
2376-4937 / 2376-4926

Fones:
4238-8721
4232-6025

Rua Eng. Armando de
Arruda Pereira, 1345
Bairro São José
São Caetano do Sul
14
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Panqueca de carne
Ingredientes
Massa:
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite
2 ovos
4 colheres (sopa) de óleo
sal a gosto
Recheio
300 g de carne moída
2 colheres (sopa) de cebola picada
1/2 tomate cortado em cubos
1/2 lata de extrato de tomate
1 caixa de creme de leite
sal a gosto
400 g de mussarela fatiado
queijo ralado a gosto

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

Modo de Preparo
Massa: Bata no liquidificador os ovos, o
leite, o óleo, e acrescente a farinha de trigo
aos poucos. Após acrescentar toda a farinha
de trigo, adicione sal a gosto. Misture a massa
até obter uma consistência cremosa. Com um
papel toalha, espalhe óleo por toda a frigideira e despeje uma concha de massa. Faça movimentos circulares para que a massa se espalhe por toda a frigideira. Espere até a massa
soltar do fundo e vire a massa para fritar do
outro lado
Recheio: Em uma panela, doure a cebola com o óleo e acrescente a carne. Deixe cozinhar até que saia água da carne, diminua o fogo e tampe. Acrescente o tomate

picado e tampe novamente. Deixe cozinhar
por mais 3 minutos e misture. Acrescente o
extrato de tomate e temperos a gosto. Deixe cozinhar por mais 10 minutos. Quando
o molho engrossar, desligue o fogo. Deixe
esfriar o molho, acrescente o creme de leite e misture bem. Quando estiver bem homogêneo, leve novamente ao fogo e deixe
cozinhar em fogo baixo por mais 5 minutos
Montagem: Recheie a panqueca com
uma fatia de mussarela, uma porção de carne
e enrole. Despeje um pouco de caldo no fundo de um refratário, para untar. Disponha as
panquecas já prontas no refratário e despeje
sobre elas o restante do molho. Polvilhe queijo ralado sobre as panquecas. Leve ao forno
para gratinar, em fogo médio, por 20 minutos
ou até que o queijo esteja derretido.

SERTELA
CALÇADOS

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

Fones:

4220-3307
4220-2813

email: peritus.papelaria@terra.com.br

Rua Silvia, 490
Bairro Santa Maria
São Caetano do Sul
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Espaço Mulher
Bronzeamento natural:
pele com a cara do verão
Vem chegando o verão... E, para aproveitar o dia na piscina ou na praia, nada melhor
do que um bronzeamento natural. Porém, ficar exposta ao sol pode nos deixar com aquela da sensação de ardor, pele descascada e até
manchas. Para ficar com aquele bronzeamento natural, de pele dourada, é preciso tomar
alguns cuidados para não ficar com a aparência queimada. O bronzeamento é um mecanismo de defesa do organismo frente à agressão dos raios ultravioletas. Se a pessoa bronzeou, é porque a pele foi agredida de alguma
forma e procurou se defender. E a cor conquistada não representa a realidade, e não torna a pele mais resistente ou protegida aos efeitos nocivos do sol.
Mas isso não significa que você deva dar

adeus ao jeitinho convencional na hora de se
bronzear. Aos poucos, fugindo dos horários
críticos e com o uso de proteção, os riscos,
embora ainda existam, são reduzidos. O filtro
solar deve estar presente sempre, e ser usado
em todas as áreas expostas ao sol, sem deixar
de lado zonas delicadas, como nuca, orelhas,
dorso das mãos e parte interna de braços e coxas. Em relação ao fator, o FPS a partir de 30 é
o mais indicado.
Outras dicas - preparar a pele uma semana antes da ida à praia é muito importante.
Você pode incorporar com uma esfoliação à
rotina de beleza - removendo a camada de células mortas e garantindo um bronzeado mais
homogêneo e duradouro. Capriche nas áreas
mais secas, como joelhos e cotovelos, que

tendem a ficar mais escuros nessas situações.
Exageros - sabemos - na pele - o quanto é
comum exceder o tempo de exposição ao sol,
levando a incômodo e vermelhidão devido às
altas temperaturas. Se isso acontecer com você, intensifique a hidratação. Utilize produtos com substâncias calmantes na composição ou por compressas geladas de chá de camomila para aliviar a sensação de queimação.
Bronzeadores e fórmulas caseiras para
acelerar o escurecimento da pele devem passar longe dos planos de um bronzeamento
natural. O resultado final, na maioria das vezes, pode levar a sérias queimaduras. Evite ficar muitas horas em exposição e garanta uma
pele bonita, dourada e saudável.
Fonte: www.delas.ig.com.br

Cantinho da Moda
Alto padrão de atendimento e
excelente qualidade dos produtos

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

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

Associados da ARESM
com desconto em
folha de pagamento

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
#68 | 2016 | Revista ARESM |
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01 DE DEZEMBRO
Salvador Rocha Da Silveira
Neusa Solidade
Edileusa Rosa Robles
Sergio Aparecido Nunes
Maurilena Fonseca Binotto
02 De Dezembro
Silvia Fernanda de A. Belmonte
José Carlos C. Santos
Nair Lombardi
Therezinha Louzada
03 DE DEZEMBRO
Elaine Frignani
Maria Conceição Ferreira
Nilza Ap. Fernandes Farias
Jorcilei Pires Varoto
Jose Air De Souza
04 DE DEZEMBRO
Helena Paulo
Marcia Feller
Ângelo Higino Poli Ramos
Eva Martins Gamba
Ariadne do Carmo Coutinho
Clayton Carvalho Costa
Francisca M. de Souza Ferreira
05 DE DEZEMBRO
Maria Neide de Santana
Debora Silva de Mello
Melena Maria Xavier
Marcia Ap. Nunes Grechi
06 DE DEZEMBRO
Jose Roberto R. da Silva
Solange de Natali Padovan
07 DE DEZEMBRO
Virginia Aparecida Nalin
Rivaldo Felix da Silva
Claudete de Vivo Garcia
Altair Antônio Da Silva
Jenifer Cristina De Oliveira
Maria do Socorro B. A. Balco
Mariana de Almeida da Silva
08 DE DEZEMBRO
Soraia Lasso Caram Muratt
Conceição Ap. Deolindo
Evandro Soares De Souza
Tania Conceição R. Bulchi
Nilres Neres Da Silva Souza
Maria Ap. Rabetti
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Nataly C. dos Reis Hary
09 DE DEZEMBRO
Marcelo Palagano
Monica B. Nascimento
Rosangela G. Cruz Fazanela
Edmilson Ribeiro
Marcia Maria da Silva
10 DE DEZEMBRO
Maria Aparecida F. Cardoso
Ângela Aparecida da Silva
Robson Andrei de Oliveira
Ana Cristina Lentulo
Sebastiana M. de Miranda
Jorge da Silva Filho
Mauricio Franco Ramos
11 DE DEZEMBRO
Elizabete Roseli da Silva
Selma Toniatti
Valdomiro Modesto de Souza
Karlos Henrique Oesterwind
Rogerio da Silva
Sonia Cristina F. Fabricio
Benedito Eduardo Fernandes
Aline Botini de Baco
12 DE DEZEMBRO
Ana Maria Quintieri de Castro
Daniel Jaime Nunes de Freitas
Thais Mariano Sepulveda
13 DE DEZEMBRO
Ester Conrado Wiesmann
Denise Graciute
14 DE DEZEMBRO
Emerson Rossi
Sidneia Freire de Carvalho
Maria de Lourdes da Silva
Alzira Maria Lambiasi
Jose Francisco B. de Oliveira
Janailda dos Santos Pereira
Jaqueline Garcia
15 DE DEZEMBRO
Cacilda Dias Damasio
Genaldo Monteiro da Silva
Matutina Leite de Almeida
Maria Ap. Pereira Garcia
Lucy Rosa Craveiro Perretti
Jose Paulo Chanhi Militao
Claudemir dos Santos
Jorge Henrique P. Coelho

Daiane Cristina Vaz Olívio
Irineia Alves
Cintia Bordini Chagas
16 DE DEZEMBRO
Carmem Delgado
Neusa Maria Timpani
Luis Inácio da Silva
Celia Maria Grosso Salis
17 DE DEZEMBRO
Maria Jose M. Gomes
Judith Moreira Biazolla
Eliane Aparecida de Souza
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
Maria do Carmo de Oliveira
Aparecido D. dos Santos
Gerssen Assoni R. Soares
Aparecida de Sa Conde
21 DE DEZEMBRO
Andrea D. Vieira do Carmo
Luzia dos Santos Macedo
Antônio Carlos de Sa Torres
Fatima Aparecida dos Santos
Clayton Martinez da Silva
Eurides Alves Mota Pinho
Roberta Moreno Clementino
Tatiane Cristina N. dos Santos
Ivani Alaíde de Sousa Dinis
Marcelo Guerreiro de Oliveira
22 DE DEZEMBRO
Maria Amélia Soares da Silva
Wilson Guardia
Gildo Vieira R. de Vasconcelos
Dirceu Gabriel Couto
Simone Contessotto Tonetto
Alexandre Adorno
23 DE DEZEMBRO
José Wilton Orestes
Joaquim da Silva Sousa
Fabio Segura Ribeiro
Rosilene Ap. da Silva Quintino
24 DE DEZEMBRO
Gisleine Aida Galanti

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

Julgamento
Durante o julgamento, o juiz pergunta
ao ladrão:
- Como você conseguiu entrar em uma
casa com cerca elétrica e retirar todos os
bens? O ladrão responde: - Senhor Juiz,
vim para ser julgado pelos meus crimes,
não para ensinar os segredos da profissão!

Remédio

O farmacêutico entra na sua farmácia
e repara num homem petrificado, com os
olhos esbugalhados, mãos na boca, com
o traseiro encostado na parede. Ele pergunta para um auxiliar recém contratado: - Que significa isso? Quem é esse cara que está encostado na parede? - Ah!!
É um cliente que queria comprar xarope
para cortar a tosse. Ele achou o remédio
caro, então eu lhe vendi um laxante. - Você ficou maluco? Desde quando laxante é
bom para tosse? - É excelente. Olha só o
medo que ele tem de tossir!

Bilhete

Para ver a reação do marido, uma mulher escreveu em um papel: “FUI EMBORA, NÃO VOLTO MAIS!” Escondida de-

baixo da cama, a mulher esperou que marido chegasse. Ele entrou no quarto, viu o papel, escreveu alguma coisa no papel e pôs
se a cantar, todo satisfeito. Alguns minutos
depois ele pegou o celular e ligou para alguém: - Amor, estou indo agora. A louca
foi embora. Estou a caminho, te amo muito. Logo ele pegou o carro e saiu. Louca de
raiva, a mulher sai de baixo da cama e lê o
que ele escreveu: “CONSIGO VER SEUS
PÉS. FUI BUSCAR PÃO”.

Escolha

O pai observa o filho consertando o
carrinho de madeira e diz: - Filho, quando
você crescer eu gostaria que você estudasse
teologia para se tornar um pastor de igreja.
O filho olha para o pai e diz: - Pai, eu nasci
para ser marceneiro, não mercenário!

Motel

O homem vai ao motel com a amante. Chegando lá, se depara com o carro do
sogro em uma das suítes. Como não se dava muito bem com o sogro, resolveu disfarçadamente riscar toda a pintura do carro.
No dia seguinte ele vai à casa do sogro, vê
o carro todo riscado e finge surpresa: - O
que aconteceu, sogro? O sogro responde:

- Estou com muito ódio. Ontem emprestei
o carro pra sua mulher ir à igreja e riscaram
ele todinho.

Bike

O menino estacionou sua bicicleta perto da igreja, pois lá dentro estava sendo velada sua avó. Minutos depois ele voltou e
notou que sua bicicleta havia sido roubada.
Começou a chorar. O padre pensava que o
garoto estava chorando por causa da morte
de sua avó e foi consolá-lo:
- Não chore meu filho, ela já estava velhinha. O menino então disse:
- Estava, mas a rodinha de trás ainda estava boa!

Animal

Um menino pede para a mãe: - Mãe, me
leve hoje no zoológico! E a mão responde:
- Não, meu filho. Quem quiser te ver, que
venha aqui em casa.

Confiança

Dois advogados, sócios em um escritório, saem juntos e vão almoçar. Já no meio
da refeição um vira para o outro e reclama
“Puxa vida, esquecemos de trancar o escritório”. E o outro responde “Não se preocupe, estamos os dois aqui!”
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01 DE JANEIRO
Carla Mércia Ferreira D. Berti
Joaquim Pinto Ribeiro
Laercio Caires de Nóbrega
Maria do Carmo da Silva
Vandira Roque Faula
Agenilson Luiz Dos Reis
Antônio Giovanni Franzin
Jose Raimundo Soares da Silva
Maria Aparecida Mion
Douglas Davi Alconchel
Simone C. Marques Alencar
Emerson José da Costa
02 DE JANEIRO
Sebastião da Silva
Marcelo Nunes Viana
Rozana Cristina da Silva
Rosilene Gonçales dos Santos
Gustavo dos Santos Bezerra
03 DE JANEIRO
Eliane Pessoa Cruz
Vanderley Rodrigues Espelho
Egmar de Almeida Miron
04 DE JANEIRO
Neurisa Castro Silva de Souza
05 DE JANEIRO
Francisca Maria de M. Gomes
Renilda Eustaquia da Silva
Antônio Jose Braido
Rosimar Nardelli Torreglosa
Jose Francisco da Cunha
Jacira Jorge
Katia Regina Ar V. Silva
Ademir Lopes Rodrigues
Silvana Maria De Sousa
06 DE JANEIRO
Manoel dos Reis Serafim
Adilson Vial Moreira
Asael Gomes Claro
Lucia Regina N. Vasconcelos
Rosangela Aparecida Vida
Cintia Pompilio da Silva Sarti
07 DE JANEIRO
Ana Regina S. de Carvalho
Theodoro Pessoti
Cibele Telma Monteiro
Sidnei dos Reis de Melo
Edemir Edinor da Silva
Marcia Ap. Vieira Bugada
Humberto Moura Leite
Maria Ap. da Silva Cruz
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08 DE JANEIRO
Solange Martins Alexandre
Viviane Luísa Franca
Lydia de Oliveira Sartori
Emerenciana Redoval da Silva
Paulo Pereira
Gisele Gomes R. Medrado
Noemi Lucia Nunes da Silva
09 DE JANEIRO
Nuri Morelli Serna Alves
Joao Soares Guimaraes
Gilberto Aguirre
Simone Lopes de Almeida
Wilson La Torre
Tatiana C. da Rocha da Silva
10 DE JANEIRO
Antônio Donizete da Silva
Florisvaldo Moreira Rocha
Lilian S. Xavier de Queiroz
Antônia Vitor Hermann
Takahisa Otomo
Marcio Manoel da Silva
Elisa De Assis Maramatsu
Anna Cristina Mezadri Leme
11 DE JANEIRO
Rosana P. de Oliveira Basso
Andrea D. de A. Camargo
Patrícia Fadcioli Lunardi
Enia Lurdes da Silva Correia
12 DE JANEIRO
Dinora Stlader
Cristina Soares Pereira
Maria Luísa Zanzin de Franca
Renato Prado Garcia
Marina de Agostino
Denise Reis de Azevedo
13 DE JANEIRO
Glaucia Ribeiro da Silva
Aparecido F. do Nascimento
Joao Carlos Zambom
Joao Dilo da Silva
Maria Aparecida Ayres
Cristina Caires Clemene
Valmir Lossilla
14 DE JANEIRO
Adailton Paulo de Araújo
Margarete Rose Abate
Liliane Ap. C. Fernandes
Vilma Aparecida Couto
15 DE JANEIRO
Vilani Leonel P. da Silva

Alessandra Justini Rodrigues
16 DE JANEIRO
Reginaldo Daltio
Renata Ligia de C. Bosso
Ana Gazzi Pinheiro
Elma Dias de Sousa
Robson Araújo de A. Lima
17 DE JANEIRO
Cleonice Lopes
Alexandre Scoss Nicolai
Guaraciaba Ferreira Moretto
18 DE JANEIRO
Ricardo Barbosa
Cintia Fonseca Serra
Giovani Zago Camoles
19 DE JANEIRO
Moacyr Nicácio da Costa
Ana Paula Pereira dos Santos
Flavio Godoy Bueno Junior
20 DE JANEIRO
Rita Benedita Pereira
Maria Sebastiana Pivanti
Moacir Rodrigues
Argentina dos Santos
Odair Goncalves Mendes
Marcelo Tadeu Silva
Priscila Proença Jung
21 DE JANEIRO
Terezinha Nogueira de Castro
Maria Lucia de Franca Soares
Isabel Morato Rodrigues
Daniel Hauk Stefanuto
Adriana Alves Maia
Patrícia S. G. Evangelista
Rosimeire Maria da Silva
22 DE JANEIRO
Adriana Marques Cricca
Maria Lucia Molck
Fatima dos Santos Venâncio
Edelma de Mello Salmazo
Jose Ricardo de Carvalho
Joao Carlos de Azevedo
23 DE JANEIRO
Catia Magali B. Mazzolim
Lina Maria Barletta Assi
Marilena Duarte da Cunha
Sirlene David Batista
Antônia R. Freire Dodo
Crislane Cleria de Abreu
Gláucio Leite Ferreira
Flavia Helena da Silva

Edna Gueiros Gouveia
24 DE JANEIRO
Odília Ap. de Carvalho
25 DE JANEIRO
Vania Barbieri
Adriana Ap. da Silva
Claudia Regina da Silva
26 DE JANEIRO
Leonardo da Silva Ambrósio
Vanessa de Mattos Saconi
27 DE JANEIRO
Clovis Alves Santiago
Sonia Maria Montini
Maria Jose Teixeira Viesa
Edvaldo Feitosa
Marilia Barbosa da Silva
28 DE JANEIRO
Rosileide Lira Maia
Barbara Cristiane Lira
Ana C. de Oliveira Figueiredo
Angelina Cerda Espin
Benedito C. Santos Junior
29 DE JANEIRO
Edemilsom Máximo da Cruz
Elizabeth Margarida Zanatto
Mirna Santos da Silva
Antônio Carlos T. Cavalcanti
Francisca Flavia B. De Lima
Luciane Vinha Machado
Maria do Carmo G. Lorenzini
Sheila R. M. Ribeiro da Silva
Simone Bueno de Godoy
Juliana Aparecida Costa Lins
30 DE JANEIRO
Maria de F. Pereira Vilar
Daniel Gomez Gutierres
Vander Prudêncio da Silva
Jose Pedro de Lima
Delvair Almeida de Souza
Quitéria Emília Ferreira
Ana Maria Franco de Moraes
Fabiana Chagas
Lucivone R. dos Santos
Regina Ayres F. Fernandes
31 DE JANEIRO
Ricardo Teste Azevedo
Jose Erivan Dantas Silva
Maria A. C. R. Vasconcelos
Wanderley Manoel de Campos
Luiz Leandro da Silva
Ana Maria P. de A. Tarapanoff
Leila Maria Moledo Menao

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

Feliz Natal, feliz Ano Novo!

ATENÇÃO!

A ARESM estará fechada para as festas de final de ano do dia 23 de dezembro ao dia 02 de janeiro de 2017.

IVONE

Calçados
4238-1291

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

Dr. Renato
Moura Braga

• ORÇAMENTO GRÁTIS
• Pagamento facilitado em até 10x
• Hora Marcada
• Restauração e Tratamento de Canal
• Clareamento e Estética Dental
• Cirurgia
• Implantes
• Próteses (para idosos 10% desc.)

Associados da ARESM podem
pagar de 5 a 10 parcelas

estacionamento próprio

Cirurgião Dentista

Mesmo endereço desde 1990

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

Promoções de Medicamentos
Variedade e grande
estoque em perfumaria

4224-2957

Av. Conde Francisco Matarazzo, 386
Bairro Fundação - SCS
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01 DE FEVEREIRO
Claudia C. Freo Afanasiev
Wellington Bezerra
Roberto Venâncio de Souza
Ana Maria F. de Deus
Maria Jucilene da Silva
Marcia R. Queiros Nogueira
Miriam M. dos Santos Soares
Cassia Migliatti
02 DE FEVEREIRO
Carmen M. P. Carvalho
Vanir Inês da Silva
Luiz Carlos Feitoza
David dos Santos
Elizabeth Garcia Soler
Marco Antônio Marin
03 DE FEVEREIRO
Neuza Maria Gracie
Luiza dos Santos
Luiz Fernando de Lima
04 DE FEVEREIRO
Marisa Della M. Sanchez
Marcia De Souza Binhame
Cicero Pereira da Silva
Iracema P. dos Santos Dias
Edilson Soares da Silva
Aline da Câmara Costa
Zila Ferreira de Sousa Santana
05 DE FEVEREIRO
Elza Aparecida Petreca
Lindalva de Assis Oliveira
Aparecida Galucci
Darli S. Júlio Cremasco
Irene Maria de M. Cecatto
Marisa Amália F. M. Sutilo
Meire Bernardi
Mariane Flores Hirata
06 DE FEVEREIRO
Alaíde Freitas de Oliveira
Dorival de Campos
Fatima Helena Fernandes
Rafael Daniel Filho
Maria Jose Rodrigues da Silva
Debora Gobato Prado
Sonia Maria Guidini
07 DE FEVEREIRO
Valdeci Silvério
Maria Ap. Tibério Cardozo
Benedita De Lourdes Moraes
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Vanda Nunes da Silva Eugenio
08 DE FEVEREIRO
Helena Ap. Mendes de Lima
José Pereira de Lira
Paulo Roberto dos Santos
Andrea Ap. Ortegas de Lima
Shirley C. de Bernardo Siste
Katia Guaraldo
Renata Patrício Cavallini
Ariane Cristina N. de Paula
09 DE FEVEREIRO
Edmara Rubian Dario
Marli Ap. Rovina Luiz
Neide Gomes Verdi
10 DE FEVEREIRO
Jose Francelino das Neves
Maria Neusa Martins
Valeriano Lima Alves
Aldenice Braga de Souza
Maria Aparecida Lacerda
Marcia Mereta de Mendonça
Sonia Maria Milani
11 DE FEVEREIRO
Sonia Maria S. C. Miranda
Maria Teresa da Fonseca
Ed Carlos Barbosa Bezerra
Cecilia Maria Moreira da Silva
Agostinho Mariano da Silva
Maria Teresa de Andrade
Rosa Aparecida Marangoni
12 DE FEVEREIRO
Sidney Viccario Moreno
Ivan Trassi
Xenia Mara Silva de Araújo
Viviane Lima Cruz Sargionete
Mara Elisa Perez De Souza
13 DE FEVEREIRO
Guilhermina Colnago Foroni
Helena Quitéria da Silva
Elisa Garcia Madaleno
Maria Goreti M. O. Gomes
Valmir Aparecido Neves
Katia Ap. Domingues Gouveia
Shirlaine Okido
Michele Rosa Petenati
14 DE FEVEREIRO
Maria de Lourdes Castilho
Paulo Roberto de Bombonati
Elza Petta Bolgheroni

15 DE FEVEREIRO
Erika Palomares Xavier
Maria Inês Siqueira da Silva
Maria Holanda L. Santavicca
Alessandra dos S. Domingues
Camilo Viriato da Silva
16 DE FEVEREIRO
Alexandra Tavares Leite
Priscila Kohl Gazzi Nicolai
Creusa Izildinha Jeronymo
17 DE FEVEREIRO
Jose Roberto da Silva
Flavia de Lucena
Lilian Maria Gomes
Miriam Cristina Cianfarani
18 DE FEVEREIRO
Flaviane Moraes de França
Roberta Saemi Leite Tanaka
Raquel Maria Putini
Leila Scardua R. Pederiva
19 DE FEVEREIRO
Elenir Boldrin
Rosangela Berenguel Toninato
Marineide Zolim Gomes
Elenir Macedo Cipriano
Helena Valeria Teixeira
Vanderlei Ap. Rodrigues
Lilian Hernandes Ricardo
20 DE FEVEREIRO
Leticia Do Carmo Pretel Viana
Regina Aparecida Sachi
Miriam Fernandes Swamy
Juliana Aparecida da Silva
21 DE FEVEREIRO
Andrea Paula Sartori Garcia
Lourdes L. Rodrigues Gomes
Alfredo Francisco L. Machado
Gabriel Andrade Maier
Marli Medrado
Geni Paszkowski
Maria Cristina Pitali
Regina Celia do Carmo
Heloisa Helena Fontes Oliveira
Danilo Gama da Silva
22 DE FEVEREIRO
Paulo Afonso Nogueira
Rosiane Colli Rebolho
Euphraim Carlos de Mello
Jose Maria de Andrade

Claudio Jose dos Santos
Jaqueline M. Bravi Ribeiro
Elizabete Gomes da Silva
Ana Lucia A. Carlovich
Damaris Pegoraro
23 DE FEVEREIRO
Ednilson R. da Silveira
Honorato Menezes de Araújo
Estelamar Nunes Santos
Joana Darck F. de Olinda
Heloisa Reis Viana Silva
24 DE FEVEREIRO
Amélia Ponce Nascimento
Gercina de O. E. Silva Milani
Gumercindo Wagner Gastaldi
Alexandre Jankowski
Jose de Lima
Francisco Mizael de Figueiredo
25 DE FEVEREIRO
Alice Sviatoslava Samczuk
Olivia Ricci
Francisca E. de J. de Alencar
Simone Ester Hackl
Natassia Gonzalez dos Santos
26 DE FEVEREIRO
Lealcino Steil
Luzia Ap. L. M. Lourenco
Roberto Pimentel dos Santos
Jandira de F. Franca da Silva
Francisco Antônio Constâncio
Telma N. dos Santos Piedade
Sibele Maccagnano
Thais de Souza Santos
27 DE FEVEREIRO
Rosaria de F. Dias de Lima
Luiz Carlos Garcia
Leonice Ap. Theodoro Carlos
Elayne Cristhine Sales Silva
28 DE FEVEREIRO
Neiva Rocha Moreira da Silva
Edson Pereira da Rocha
Maria Tereza Lozano Borges
Valdenira Barbosa de Lima
Guacyr Ventura Custodio
Ivone Cavalcante Perlin
Andreia Teixeira S. Clemente

Memória

Confraternização de fim de ano funcionários da garagem municipal, em 1989

Drogaria e
Perfumaria

Central
Funcionários da EMI Alice Pina Bernardes, localizada no bairro Fundação. Em pé:
Cida. Tereza, Telma, Barile, Claudete, Neide e Sandra. Sentadas: Mara, Miriam, Eurides,
Rosivania, Denise e Ana Ferreira. Foto de 1997

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

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
#68 | 2016 | Revista ARESM |

23

Delivery: 4233.3000
WhatsApp: 99637.7954

Rua Visconde de
Inhaúma, 1128,
São Caetano do Sul

Uma empresa do grupo

