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Wany Netto Louzada

Aos 89 anos, lembra da época que antecedeu a
emancipação política de São Caetano do Sul.

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

(11)

98594-1572

Visite:

Rua Visconde de Inhaúma, 1117 - Nova Gerty - SCS
Estacionamento Gouveia Park - Rua Lourdes 712/713
(ao lado do Banco do Brasil)

• Banho
• Tosa
• Vacinas
• Consulta
Av. Paraíso, 723
São Caetano do Sul
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Promoção:
Limpeza de
tártaro R$ 100
Retirada de
verrugas
Castração

Prosperidade
comemorou
54 anos de
emancipação
política e
anexação a
São Caetano

Com cerca de 3.800 moradores,
o Bairro Prosperidade comemorou o
54º aniversário de sua emancipação
política de Santo André e anexação a
São Caetano do Sul em abril.
Histórico - Em 1925, o Bairro
Prosperidade ainda era uma vila loteada pela Família Alcântara Machado, com ruas batizadas com nomes de
preciosidades como Cristais, Fortuna, Pérolas. No entanto, somente em
1944 a região foi oficializada, através
de decreto do então prefeito de Santo André, José de Carvalho Sobrinho.
Quatro anos depois, mesmo com a
emancipação político-administrativa de
São Caetano do Sul, a Vila Prosperidade continuou pertencendo a Santo André até 1963. Nesse ano foi realizado
um plebiscito, que decidiu pela sua anexação ao território são-caetanense. O
Prosperidade é margeado pela Avenida
dos Estados, com grande vocação industrial. Atualmente, são cerca de 120 empresas, a maioria do ramo metalúrgico.

Editorial
O descaso continua:
servidores de São Caetano
sem plano de saúde
Rubens do DAE
Presidente

Muitas reclamações têm chegado a
nós, no que diz respeito ao atendimento disponibilizado pela prefeitura de São
Caetano do Sul para atender os servidores municipais por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Sem plano de saúde desde o início do ano, cerca de 13 mil
pessoas, incluindo funcionários, dependentes e inativos estão sem atendimento
pelo convênio. Muitos deles, inclusive, tiveram tratamentos interrompidos ou cirurgias canceladas.
Mostramos na última edição que a
questão da saúde dos servidores públicos da cidade sempre foi tratada com total descaso pelas gestões ao longo das décadas. Em meados do ano 2005, o benefício do plano de saúde foi incorporado à
lista de serviços deste segmento, porém,
após uma década, o contrato com o pres-

tador do serviço foi suspenso.
Ainda que pese as possíveis irregularidades encontradas no firmamento do contrato entre prefeitura e GreenLine, havia
necessidade dos atuais gestores terem decisões mais coesas, que não colocassem o
servidor no último plano nas prioridades
do Governo Municipal. Afinal, está no trabalho dos funcionários a garantia de serviços públicos de qualidade. Quem perde, é a
comunidade de São Caetano do Sul.
Com salários defasados, a classe
do funcionalismo sancaetanense sempre precisou lutar com toda energia para conquistar pequenos feitos. Sem citarmos o tão propagado Plano de Carreira,
que até agora não saiu do papel. Sem dúvida, seria uma grande conquista, capaz
de promover a motivação e um engajamento maior dos servidores no dia a dia
da prestação dos serviços públicos.
Também é nosso papel, enquanto entidade representativa, entrarmos no debate da reforma da previdência e do trabalho. Com dois regimes distintos, a cidade de São Caetano conta com servido-

res celetistas e estatutários. Ambos projetos estão sendo avaliados pelo Congresso Nacional e trarão impactos na nossa
cidade. Precisamos estar atentos aos movimentos dos personagens desse jogo de
xadrez que, certamente, provocarão alterações na relação de empregadores, sindicatos e trabalhadores.
Sem atendimento de saúde, com alterações dos direitos trabalhistas e previdenciários colocados em discussão, a
classe trabalhadora do Brasil, incluindo
São Caetano, passa por uma fase de instabilidade. O momento é de mudança. O
que não podemos jamais aceitar é a omissão dos nossos representantes – não admitiremos mais a inércia que tomou conta da cidade para tratar dos assuntos relacionados aos servidores públicos.
Desta forma, cobraremos nossas autoridades para dar soluções rápidas aos
problemas que envolvem a classe dos
servidores municipais de São Caetano
do Sul, que tanto contribuem para que
nossa cidade alcance patamares cada vez
maiores no tocante ao desenvolvimento.

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
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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Rádio Peão
No SUS

Funcionários da prefeitura de São
Caetano do Sul reclamam da qualidade
no atendimento na unidade que foi especialmente preparada para servir os colaboradores da municipalidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Fila de espera
de consultas e a demora no agendamento de exames e cirurgias são os principais
problemas apontados. Tudo porque 13
mil pessoas, entre servidores, dependentes e inativos estão sem o plano de saúde. Alguns já ganharam o direito na justiça para ter o convênio de volta, mesmo
assim ainda terão que aguardar a conclusão do processo licitatório para utilizar o
benefício adquirido.

Esporte

Muitos profissionais demitidos, e o

resultado não poderia ser diferente: falta
de professores nos clubes esportivos, inclusive nas aulas de natação. Pais estão reclamando da falta de professores nas piscinas, que vem causando série de complicações no acompanhamento das crianças
e adolescentes. Faltou respeito ao demitir
profissionais sem os critérios adequados.

Abono

Os educadores de São Caetano estão
na expectativa quanto ao valor do abono
para o ano de 2017. Grupo de professores recebeu a informação que o atual prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) deve reduzir o repasse aos profissionais da
educação, no valor e no número de parcelas. Se a redução for confirmada, é um
retrocesso à classe que é responsável por
bons índices na qualidade do ensino pú-

blico da cidade. A conferir.

Meia verdade

O Hospital de Emergências deve
ser fechado nos próximos meses para
que seja executada uma grande reforma no local – o atendimento será transferido provisoriamente para o Hospital
São Caetano. Em entrevista no início
do ano, a secretária de Saúde, Regina
Maura, e o prefeito, José Auricchio Júnior, disseram que o prédio tem vários
problemas estruturais e de manutenção. Realmente eles estão certos, inclusive a garagem do próprio inunda toda
vez que chove mais forte. Só esqueceram de dizer que foram eles mesmos os
responsáveis pela construção do novo
PS, inaugurado às pressas e nas vésperas das eleições de 2008.

Atendemos:

ARESM

4238-9206

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

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

Foto: Alexandre Yort

Ela ajudava
a cuidar do
nosso dinheiro
Wany Netto
Louzada:
89 anos
de muita
história

São Caetano do Sul ainda era um subdistrito de Santo André quando Wany Netto
Louzada, moradora do Bairro Santo Antônio, ingressou na carreira pública. A nostálgica escriturária serviu a cidade por 40 anos
e ajudou os prefeitos desse período administrarem o dinheiro dos impostos.
“Votei no plebiscito que emancipou
São Caetano. Era tudo diferente, não tinha
quase nada”, resumiu. Dona Wany nasceu
no município de Terra Roxa, interior de
São Paulo, e faz questão de destacar o orgulho de ser paulista. De Terra Roxa foi para a
região de Presidente Prudente para, em seguida, curtir as praias de Santos, litoral do
estado, onde residiu por quatro anos. Mas
mesmo tendo residido próximo à Vila Belmiro, o tradicional campo do Santos, garante ter amor por outro clube: “sou são-paulina e casei com um são-paulino”.
Em São Caetano, morou na Rua Santo Antônio por 25 anos. Ao chegar na ci-

dade, conheceu o escritório de Daniel
Giardulo, que posteriormente foi nomeado o primeiro diretor da Fazenda do
Governo Municipal, na década de 50. Foi
com ele que começou a fazer os primeiros registros fiscais em livros, já que havia se formado em curso de contabilidade na Capital.
Dona Wany trabalhou com o primeiro prefeito de São Caetano, Angelo Raphael Pellegrino, ainda quando a sede da
prefeitura era na esquina das ruas Baraldi e Rio Grande do Sul, onde atualmente está localizada a Casa do Pão de Queijo. “O prefeito ficava no andar de cima, ali
foi a primeira sede da prefeitura”.
Galgou com muito trabalho os postos
na Administração Municipal, escriturária
concursada, foi mulher de confiança para
cuidar do dinheiro do município e auxiliou
o difícil momento de firmamento de São
Caetano, de fato, como cidade. “Os direto-

ZANON carnes

res vinham na minha sala. A mesa do Giardulo tinha aquelas pilhas de processo (...)
Era muito calor, o sol batia de frente”.
“Minha seção fazia cheques, e eu conferia todos eles”. Na sequência foi criada a seção de Patrimônio e Dívida Ativa, departamento que comandou até aposentar-se em
1977, na gestão de Raimundo da Cunha
Leite, morto no final de abril de 2017.
Dona Vany representa, sobretudo, o
perfil do funcionalismo de São Caetano.
Dedicada, preza até hoje o amor pela cidade que ajudou os gestores, através dos tempos, administrar. É resultado também das
políticas públicas implantadas ao longo
das décadas e que marca São Caetano como uma das cidades mais desenvolvidas do
Brasil. Se São Caetano é orgulho do País,
Dona Wany é orgulho para todos os sancaetanenses. No 12º andar de um edifício
onde mora, no Bairro Santo Antônio, ela
define: “Agora São Caetano é grande”.

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
#70 | 2017 | Revista ARESM |

5

Farmácia
Monte Alegre
Alopatia e
Homeopatia

A temporada das
alergias respiratórias

A nova estação ainda não chegou,
mas os primeiros dias de maio já registraram temperaturas amenas em diversas regiões do país. O inverno, época detestada
por quem sofre de alergia respiratória, só
começa em 21 de junho. É, portanto, hora de tirar aqueles casacos guardados no
armário desde o último inverno, provavelmente impregnados de ácaros e poeira
– grandes inimigos dos alérgicos.
A proximidade do inverno é mesmo
um pesadelo para quem já sofre de alergia o ano todo. Além das baixas temperaturas (que irritam a mucosa respiratória),
o período normalmente apresenta baixa
quantidade de chuvas e ventos, dificultando a dispersão de poluentes e tornando o ar
mais seco e poluído. A asma e a rinite são as
alergias mais comuns nesta época.
No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas convivem de forma persistente com
asma, enquanto a rinite afeta aproximadamente 26% das crianças e 30% dos ado-

lescentes. A asma é a quarta maior causa
de hospitalização, resultando em cerca de
400 mil internações por ano em todo o país
Anualmente mais de 250 mil pessoas morrem em decorrência da doença ao redor do
mundo, com base em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).
E uma alergia pode se tornar algo bastante preocupante, já que a doença aumenta muito as chances de uma infecção
secundária. Uma alergia de fundo respiratório mal cuidada pode provocar, por
exemplo, uma grave bronquite crônica
caso a inflamação da mucosa respiratória e o acúmulo de secreção nas vias respiratórias se mantenham por um longo
período. Aproximadamente 35% da população mundial apresentam alguma forma da doença, então é muito importante que todos estejam atentos aos primeiros sinais de uma alergia respiratória, que
poderá se manifestar através de espirros
constantes, tosses e falta de ar.

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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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

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

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

Pedro Correia,
no meio dos
professores
Rogério Peinado
e Carina Kelly

Aluno de São Caetano é o
melhor do Estado em Física
Pedro Correia, 13 anos, aluno do 8º ano
da EMEF Leandro Klein, no Bairro Nova
Gerty, em São Caetano do Sul, conquistou
a medalha de prata e foi considerado o melhor aluno de escola pública do Estado de

São Paulo na Olimpíada Paulista de Física.
A premiação ocorreu em cerimônia,
no dia 25 de março, no ITA (Instituto
Tecnológico da Aeronáutica), em São José dos Campos. A competição, realizada

em 2016, teve a participação de cerca de
15 mil alunos inscritos de todo o Estado.
No entanto, 1.500 alunos participaram
na primeira fase, disputada em São Bernardo do Campo.
Para a segunda fase, ocorrida no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano, estiveram presentes 147 alunos, dos
quais apenas os 21 melhores foram até o
Vale do Paraíba participar da premiação.
Pedro ganhou a medalha de prata
(não houve medalhas de ouro) e foi condecorado como a melhor nota das escolas públicas de São Paulo. “Fiquei surpreso. Ainda não deu pra sentir diferença do
que era antes para agora, depois da medalha”, afirma o estudante. Essa, no entanto,
não foi a primeira premiação conquistada pelo aluno do Leandro Klein. Pedro já
havia conquistado a medalha de bronze
numa olimpíada de matemática, também
em 2016. “Fico feliz, mas o que me deixa
mais feliz é estudar, pois para mim o estudo é uma oportunidade para o futuro”,
complementa Pedro, que pretende passar
numa universidade pública e fazer o curso de engenharia.

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
#70 | 2017 | Revista ARESM |
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A Cidade
CidCard

O cadastro no CidCard, registro criado exclusivamente aos munícipes e que
dá acesso ao atendimento público de saúde, agora é realizado no Atende Fácil e
não mais no Hospital São Caetano. Para
realizar o cadastro, o morador deverá levar os seguintes documentos: RG atualizado, CPF (original e cópia) ou CNH
(original e cópia) e cartão SUS (Sistema Único de Saúde); dois comprovantes
de residência, podendo ser conta de luz,
conta de água, conta de gás, contrato de
aluguel ou TV a cabo. No caso de o comprovante não estar no nome do requerente (quem está fazendo o cadastro), deverá
apresentar um documento (original e cópia) que comprove grau de parentesco. O
Atende Fácil fica na Rua Major Carlo Del
Prete, 651, Centro. Mais informações pelo telefone 4227-7600.

Ouvidoria

A Prefeitura colocou à disposição dos

ATENÇÃO
ASSOCIADOS
DA ARESM

moradores um sistema de ouvidoria exclusivo para assuntos relacionados à Saúde. O morador pode entrar em contato
via internet e receberá retorno em até sete dias úteis.
A intenção é tornar mais célere e
transparente o relacionamento entre o cidadão e a Secretaria Municipal de Saúde.
Para acessar o serviço, o munícipe entra
no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br), clica no banner “Ouvidoria da Saúde” e faz a sua manifestação.
Tem o direito de, em até sete dias úteis,
obter a sua resposta por escrito.

Transparência

A Prefeitura de São Caetano do Sul
entrou em uma nova era de transparência. A partir de agora, todos os atos municipais estão disponíveis de forma fácil e gratuita no Diário Oficial Eletrônico (DOE). O cidadão tem acesso às informações através do site da Prefeitura
(www.saocaetanodosul.sp.gov.br).

PLANO
FUNERÁRIO

Mais informações na Secretaria
da ARESM (4228-7888)
| Revista ARESM | 2017 | #70

Estágio

A General Motors no Brasil está
com inscrições abertas até o dia 30 de
maio, para o seu Programa de Estágio.
As oportunidades são para as áreas de
vendas, marketing, pós-vendas, fisioterapia, tecnologia da informação, engenharia, comunicação, jurídico, cadeia
de suprimentos e recursos humanos.
Com duração de até 2 anos, os estagiários serão responsáveis por projetos na
área de atuação, sendo avaliados não só
pelo desenvolvimento técnico, mas também pelo comportamental. As inscrições
devem ser feitas através do site da General Motors até o dia 30.

Saudades...

José Francelino
das Neves
20/04/2017

Virgilio Gomes
Soares
20/03/2017

Daniely G. de
Souza Mazzo
19/02/2017

Elisabeth de
Oliveira
15/03/2017

4221-6694
4227-6860

100% de desconto na
adesão ao Plano GS
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O lançamento do DOE ocorreu no
Palácio da Cerâmica, com apresentação
do prefeito José Auricchio Júnior. “Não
existe informação pública dos órgãos de
governo que não deva ser conhecida pela
população”, disse o prefeito.

Atiradores recebem
homenagem

Cerca de 100 atiradores do Tiro de
Guerra 02-069 receberam homenagens no
Palácio da Cerâmica, em reconhecimento da Prefeitura de São Caetano pelos serviços prestados às vítimas das enchentes,
que castigaram a cidade, principalmente os
bairros Prosperidade e Fundação, em abril.
Numa das homenagens, os primeiros
sargentos Ricardo Leal Nunes, chefe de
instrução, e Wanderley Pereira dos San-

tos, instrutor, receberam placas de reconhecimento. Já os atiradores foram certificados com Honra ao Mérito.
Sargento Leal ressaltou a importância do engajamento de cada um dos atiradores com o infortúnio ocasionado pelas
fortes chuvas. “Sinto-me muito honrado
em fazer parte deste grupo de jovens atiradores. Tenho certeza de que o que nos
faz mais fortes é o alimento de poder fa-

zer a diferença e sei que todos nós o fizemos. Mas são momentos como dessa homenagem que nos proporciona fazer ainda mais pelos cidadãos e pela nossa São
Caetano do Sul”, disse o sargento Leal.
O prefeito José Auricchio Júnior agradeceu aos atiradores e membros do Tiro
de Guerra pela disposição, determinação
e empenho demonstrados nos dias e noites em que sucederam as enchentes.

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)
#70 | 2017 | Revista ARESM |

9

Assessoria completa para suas férias

Lazer

Cultura

Diversão

Rua Baraldi, 775 - São Caetano do Sul
Telefone: 4228.1477
atendimento@interflyviagens.com.br
www.interflyviagens.com.br

Os créditos da nota fiscal paulista já
fazem parte do cotidiano dos contribuintes que moram no Estado de São Paulo,
mas você sabe qual o produto dá o maior
retorno em devolução de crédito?
As novas medidas e regras do programa estabelecem percentuais de 5% a 30%
dependendo do estabelecimento. Dessa
forma, alguns estabelecimentos comerciais passam a recolher percentual acima
dos atuais 20%, enquanto outros não devolvem nenhum crédito do ICMS.
Foram priorizados setores como o da
área cultural. Dessa forma, a compra de livros, jornais e revistas passa a contar com
percentuais de até 30% do ICMS. O mesmo acontece com o setor de consumo de
peixes e carnes, adquiridos em peixarias e
açougues. Já para as compras em hipermercados, loja de variedades, departamento e
magazines, o percentual foi reduzido para
5% do imposto efetivamente recolhido.
O percentual é zerado para os produtos comercializados em estabelecimentos como tabacarias, lojas de fogos de artifício e de armas e munições, com o intuito de desestimular o consumo de mercadorias que podem ser nocivas à saúde.
10
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Veja qual nota
dá o maior retorno:
30%

• Comércio varejista de jornais e revistas
• Comércio varejista de livros
• Peixaria
• Comércio varejista de carnes açougues

NF Paulista:
Saiba quais
produtos
acumulam mais
créditos

20%

• Comércio varejista de: antiguidades / produtos farmacêuticos homeopáticos/motocicletas e motonetas novas/discos, cds, dvds e
fitas/ gás liquefeito de petróleo (glp)/ lubrificantes/ artigos de relojoaria/ objetos de arte/ motocicletas e motonetas usadas/ pneumáticos e câmaras de ar/ especializado de
instrumentos musicais e acessórios/ peças
e acessórios para motocicletas e motonetas/
embarcações e outros veículos recreativos,
peças e acessórios/ mercadorias em lojas de
conveniência/ peças e acessórios usados para veículos automotores/ cal, areia, pedra
britada, tijolos e telhas/ pedras para revestimento/ vidros/ artigos fotográficos e para filmagem/ outros artigos usados/ artigos
de caça, pesca e camping/ especializado de
equipamentos de telefonia e comunicação/
suvenires, bijuterias e artesanatos
• Recarga de cartuchos para equipamentos
de informática

10%

Rua Nelly Pellegrino, 409
Nova Gerty - São Caetano do Sul

• Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
• Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para consumo domiciliar
• Restaurantes e similares
• Padaria e confeitaria com predominância de revenda
• Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
• Padaria e confeitaria com predominância
de produção própria
• Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
• Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
• Serviços de alimentação para eventos e
recepções bufe
• Comércio varejista de laticínios e frios
• Comércio varejista de bebidas
• Serviços ambulantes de alimentação
#70 | 2017 | Revista ARESM |
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A Sabina - Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, foi reaberta ao público em abril. Fechado
desde o ano passado, o local foi entregue reformado, com novos pinguins e
um novo acesso pelo Parque Central.
No local, é possível desfrutar do
Planetário e Teatro Digital Johannes
Kepler, o mais moderno da América
Latina, com capacidade para 230 pessoas e estrutura com sistemas de projeção ótico e digital funcionando de
forma sincronizada para reproduzir
quase 6 mil estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes
aos da natureza.
Além do planetário, a Sabina também oferece Pinguinário, Serpentá12
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rio, Aquário Marinho, Paleontologia
com réplicas de dinossauros e fósseis;
Periscópio, Topógrafo, equipamentos de magnetismo e eletromagnetismo, entre outras atrações.
Como forma de atrair maior público foi criada uma entrada pelo Parque
Central. Dessa forma, as duas áreas
passam a funcionar de forma integrada. Além disso, foi construído um portal pela entrada da rua Juquiá para dar
maior destaque ao espaço.
Pinguins - Flor e Amendoim. Estes
são os nomes escolhidos pelo público da Sabina para o casal de pinguinsde-magalhães nascido no final do ano
passado no pinguinário. Para batizar
os novos moradores, foi realizada uma

votação por meio da internet.
Espécies - Os pinguins-de-magalhães são aves marinhas com o corpo adaptado para viverem na água.
Não voam, e têm suas asas modificadas em nadadeiras. São animais com aproximadamente 70 cm
de altura e cerca de 5 kg. Apresentam uma plumagem preta no dorso e branca no ventre e pescoço,
bem distintas após a primeira troca de penas, que ocorre quando eles
completam um ano. Esta espécie de
pinguim vive em uma zona de clima temperado, podendo sofrer variações na temperatura do ambiente de 7 a 35 °C, sendo encontrada na
Patagônia argentina e chilena.

Serviço: Sabina Escola Parque do Conhecimento - Endereço: Rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia. Horário: Sábados, domingos e feriados,
das 9h30 às 17h30. As sessões do Planetário são às 11h e às 15h. Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais
de Santo André, crianças menores de 5 anos
e pessoas com deficiência. Demais visitantes:
R$ 20, com meia para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 65 anos.
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Forno & Fogão
Creme de Espinafre
Ingredientes:
1 maço de espinafre
1 colher (sopa) de manteiga
1 cebola ralada
2 colheres (sopa) de maisena
2 xícaras de leite
Sal e noz-moscada a gosto.
Modo de preparo:
Lave as folhas do espinafre e coloque em uma panela. Tampem e leve ao
fogo baixo até que murchem. Retire da
panela, escorra o líquido e pique bem.
Reserve. Aqueça a manteiga e refogue
a cebola. Dissolva a maisena no leite e
junte à panela. Tempere com sal e nozmoscada até começar a engrossar. Retire do fogo e acrescente o espinafre picado. Sirva quente.
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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Chiffon de Morango
Ingredientes:
14 colheres (sopa) de açúcar
10 claras em neve
1 caixa de morango picado
1 lata de creme de leite
12 folhas de gelatina branca
2 xícaras de água
Modo de preparo:
Bata o açúcar e as claras até obter picos firmes. Reserve. Amasse os morangos e misture o suspiro e o creme de leite. Reserve. Hidrate a gelatina com água e
leve ao fogo em banho-maria para dissolver. Retire do fogo e junte-a ao merengue
de morango. Umedeça uma forma para
pudim (18 cm), despeje a misture e deixe
gelar por seis horas. Desenforme e decore com morangos.

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

Fones:

4220-3307
4220-2813

email: peritus.papelaria@terra.com.br

Rua Silvia, 490
Bairro Santa Maria
São Caetano do Sul
#70 | 2017 | Revista ARESM |
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Espaço Mulher
Melhore a saúde do
seu coração caminhando
Para algumas mulheres que não têm
tempo, trabalham fora, cuidam da casa e
dos filhos, separar um momento para fazer exercícios é sempre complicado. Para resolver este problema uma dica é a caminhada, um exercício sem contraindicação, que pode ser praticado em qualquer
lugar e por qualquer pessoa. Além de democrática, a caminhada é considerada a
melhor atividade para o coração, por ser
amena e estimular o batimento cardíaco.
Segundo a Associação Americana do
Coração, a prática diminui em 9,3% o risco de desenvolver uma doença cardíaca,
reduz em 4,3% a probabilidade de apresentar colesterol alto e em 7,2% o risco de

sofrer de hipertensão. Durante uma caminhada, os vasos sanguíneos ficam mais
relaxados e dilatados, facilitando a circulação e diminuindo a pressão arterial.
Desta forma, o coração trabalha com menos resistência, o que diminui o risco de
problemas como infarto e AVC.
A atividade também ajuda a controlar os níveis de colesterol no corpo. Ela
não só diminui a produção de gorduras
ruins (LDL) – que pode resultar em problemas como a aterosclerose, um acúmulo de gordura nas artérias que obstrui a
passagem de sangue – como também age
elevando os níveis de HDL, o chamado
colesterol bom, essencial para o funcio-

namento do organismo.
Outro fator de risco para doenças
cardíacas, que também pode ser regulado através da caminhada, é o diabetes. Isso ocorre porque a produção de insulina,
substância que absorve a glicose nas células, aumenta durante a pratica deste exercício, uma vez que a atividade do pâncreas e do fígado é estimulada.
Apesar de a caminhada ser uma atividade mais amena, um estudo da Associação
Americana do Coração, publicado no periódico “Asteriosclerosis, Thrombosis and
Vascular Biology”, mostrou que caminhar
tem os mesmos efeitos que correr na redução dos riscos de doenças cardíacas.

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

16
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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

Peças a partir de R$ 19,90

Telefone
4238-6565
Tendencia Moda Feminina

Rua Visconde de Inhaúma, 967
São Caetano do Sul
#70 | 2017 | Revista ARESM |
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Julieta Modas
Promoção:

Dra. Margarete de Jesus Carvalho

Peças da coleção com
descontos especiais
Rua Manoel Coelho, 600 - Loja 62 - Centro - SCS

4221-4612 - julietamodas@gmail.com

IVONE

Calçados
4238-1291

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

Dr. Rogério Hernandes
Cirurgião Dentista

Rua Rafael Correia Sampaio, 497
Telefone: 4221-9361
18
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Segunda a Sexta
das 08h às 18h
Sábados
das 09h às 15h

2376-3004
Rua Roberto Simonsen, 531
São Caetano do Sul

ABC ganha ambulatório
para doença de Parkinson

o e médicos residentes da FMABC

A disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC)
deu início em maio a ambulatório específico para pacientes com doença de Parkinson. Até então, esses atendimentos
ocorriam no Ambulatório de Distúrbios
do Movimento e dividiam espaço com
casos de distonias, tremores não relacionados à doença de Parkinson, coreias (tipo de síndrome caracterizada por movimentos involuntários), mioclonias, entre
outras enfermidades.
Com a novidade, a FMABC dobra a
capacidade de atendimento nessa área.
O Ambulatório de Distúrbios do Movimento funcionava uma vez por semana para todos os casos do segmento. A
partir de agora são dois dias: o serviço
geral atende as quartas-feiras, enquanto o novo Ambulatório de Doença de
Parkinson funciona as quintas, ambos

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

das 8h às 12h.
“Cerca de 50% dos pacientes que
atendemos na área de distúrbios do
movimento são casos de doença de
Parkinson. Por essa razão, sentimos
necessidade de abrir um ambulatório
específico, a fim de ampliar o número de vagas para esses pacientes e também de aumentar nossa capacidade para os demais casos, cujos diagnósticos
e tratamentos normalmente são bastante específicos e complexos”, explica
a professora de Neurologia da FMABC
e coordenadora dos ambulatórios, Dra.
Margarete de Jesus Carvalho.
Com a abertura do Ambulatório de
Doença de Parkinson e dois dias de trabalho, a capacidade de até 20 atendimentos semanais aumentou para 40. Além da
equipe médica, acompanham os atendimentos de 2 a 4 médicos residentes
por dia, além de alunos de Medicina do
6º ano. “Além do benefício aos pacientes, a separação dos ambulatórios também proporcionará ganho na qualidade
do ensino médico, a partir do aprofundamento das discussões de casos em um dia
específico para a doença de Parkinson”,
revela Dra. Margarete Carvalho.
As vagas para passar em atendimento na Faculdade de Medicina do ABC
são disponibilizadas aos municípios do
Grande ABC, que coordenam o encaminhamento dos pacientes através das unidades de saúde locais.

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 maio
Agricio Batista da Silva
Massilon Francisco Melo
Irma Paulino da Cruz
Antonio Teixeira
Venina S. de Abreu Cardoso
José Secundino de Queiróz
02 de maio
Valentina Benedita S Poian
Rui de Souza
Douglas Soave
Luiz Carlos Arruda
Claudete Jacob
Sérgio Tadeu Casarim
Edneia Santos de Oliveira
Marli Regina Mat A.Blasque
03 de maio
Nivea Maria de Paula
José Pereira dos Santos
04 de maio
Manoel Luiz dos Santos
Vera Lucia Martins Machado
05 de maio
Dosolina Cerchi Fusari
Amélia de Oliveira Barbosa
Andre Luiz Chaves Ricci
Vanilton Nicácio da Costa
Roque Gomes Rodrigues
Fátima Aparecida Cipulla
Renato da Silva Garbim
06 de maio
Maria Nilza A. dos S. Rossi
Isola Maria Marques Teani
Elaine Codonho Premazzi
Marcelo Beneti
Ana Carolina R. Lessio
07 de maio
Luciana A. Antonio da Costa
Maria Cecília R. Guelere
José Eli Ferreira dos Santos
Marilza Donizete Basilio
Maria Sueli da Silva
Erika Alves E. Madeira
Patricia da Silva Souza
Jane Martins Peres
08 de maio
Antonio Chinarelli
Daniele dos Santos Perlin
Andrea Moreno Castillo
Sueli Luzia da Silva
Sidney Marçal Filho
20
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Adriano Gomes da Silva
09 de maio
Milven Simoes Sérgio
Celina M. Coppini Villas Boas
João Jacome Formiga
Rogério Morgon Honorato
Gessy Marchiori Grotti
Olegaria Rodrigues Nogueira
Mario Sérgio Felipe
Ruth dos S. de Sousa Silva
Regina Silvia M. Rampinelli
10 de maio
Walkiria Francisco Hayashi
Dilva Alves da Cunha Bertini
Antonia Horácio Nicodemo
Luiz Benedito de Araújo
Joana Lins de Lucena
Vilma Ap. de Freitas David
Jussara dos Santos Correa
Regiane P. Felpa Nascimento
11 de maio
Maria Evanisia Barra Nova
Ermelinda da C. Milani
Artur Clayton Jovanelli
Cristina de Souza Soares
Rosemeire Pereira de Sousa
12 de maio
Marcia Evangelista
Juscelino Alves dos Santos
Luziel Pereira da Costa
Miguel Afonso Pereira
13 de maio
Silvia da Costa Passos
Anésia Ap. de Souza Nogueira
Noeli Vitali de Martin
Genny Vanucchi
Jacileide Dias Ferreira
Camila Xavier S. de Rezende
Luis Henrique Alves de Lima
Eliel Douglas de Olveira
14 de maio
Marcia Regina Bartolomeu
José Carlos Lira
Adriana Maria Putini Assi
Arnaldo Firme da Silva
Zildete Cirino dos Santos
Valdivia Lima Alves Loterio
15 de maio
Vilma Aparecida de Lima
16 de maio
José André Irmao

Ronaldo Pitton
Edite Berger
Sonia Aparecida Nogueira
Débora Garcia Gomes
Eliane Conceição Feliciano
Maria do Carmo Barbosa
17 de maio
Rosicler A. dos Santos Garcia
Cristina Maria Valim Silva
Nilza Silva Lima de Oliveira
Janaina Dalila Lopes
Vanice Fatima Romao
18 de maio
Cristiane Garcia
Cassia Paula F. Bernardino
Andrea Cristina B.Cavalcante
19 de maio
Marcia Botini
Joelson Sebastião de Lima
Elisangela Soares do Carmo
Paula de Franca Juventino
Claudilene Helena de Lima
20 de maio
Germano Amaral Pereira
Ivonete Barbosa de Oliveira
Iraci Fatima Vallin
Giselia Sabino Cruz
21 de maio
Juraci Ribeiro Figueredo
Neide Meira de C. Laranjo
Shirley Souza Vaglerini
Leia Maria Simões dos Santos
Simone Costa Cruz
Andréa Mazzo Batista
22 de maio
Rita de Cássia Suman Ribeiro
Adeli Francisca Aureliano
23 de maio
Divino Ferne
Ronaldo Luis da Silva
Magda Ap. de Oliveira Ferreira
Rafael Galdino
Maria Zelia Novelli
Maria Aparecida da Silva
Rita de Cássia Sales Arai
Gilmara C. Rocha Barros
Lilian Crstina B. Carraro
24 de maio
Carmen Teresa Campoi
Eva Irailde Moraes
25 de maio

Elaine Xavier B. Cezario
Georgina Rosa de Oliveira
Dalvo de C. Monfre Junior
Creonice de A. Spinello
Janice Orcelina Roberto
Edson Damião Estevam
Vilson Pereira da Silva
26 de maio
José Borges de Oliveira
Carlos Guedes Luz
Marta Rodrigues Nogueira
Ernani Geraldo de Oliveira
Therezinha de Faria Trigo
Viviane Aparecida de Souza
Valdilene Virgulino da Silva
Thamires M. Souza de Lima
27 de maio
Reginaldo José da Silva
Jucelio Marciano da Silva
Luciana Pinto Rodrigues
Adriana Rigol
Tatiana Gonçalves Netto
28 de maio
Maria Jo. Monteiro Santos
Francisco da Silva
Maria de Fátima da Silva
Vera Lucia Liu Cavalini
Pricila Caparroz Senise
29 de maio
Sebastião de Moraes
José Ricardo M. Faria
Margareth A. S. Passarelli
Itomi Kanashiro
Cilene Pinese Campanella
Tereza Forigo Casal Del Rey
Rodrigo Rodrigues Alvarez
Paulo Sérgio S. de Oliveira
Jorge Nicolau Teixeira
30 de maio
Luiz Antonio de Oliveira
Luiza Maria Struzziatto
Elisabete G. Rodrigues
Orivaldo Francisco da Mata
Maria Luisa da Silva
31 de maio
Ednilson Donizeti Piza
Florentina Gil Martinez
Fábio de Souza
Ana Paula Breves Conti
Rita de Cássia E de A. da Silva

Prosa

Um caipira chega à casa de um amigo
que está vendo TV e pergunta:
E aí, firme?
O outro responde:
Não, futebor.

Português no banho

Manuel está tomando banho, e grita
para Maria:
- Ô Maria, me traz um xampu.
E Maria lhe entrega o xampu. Logo
em seguida, ele grita novamente:
- Ô Maria, me traz outro xampu.
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para
cabelos secos, e eu já molhei os meus.

Pedreiro

Um pedreiro português, no meio da
obra, liga para casa e diz para a esposa, todo ofegante:
- Ora pois,Mulher, tu nem queiras saber... Escapei de uma boa, caí de uma escada de quinze meitros de altura.
- Ai meu Deus, Manoel. E tu estais
muito machucado?

- Não... Nem um pouquinho. Eu ainda
estava no primeiro degrau.

Medicamento

O médico perguntou:
- Por que você tomou a medicação às
seis da manhã se eu disse pra você tomar
às nove?
Eu respondi:
- Doutor, era pra ver se eu conseguia
pegar as bactérias de surpresa!

O carro funerário

Uma senhora pega o táxi e indica a direção do hotel onde está hospedada. O
taxista não disse uma palavra durante todo o percurso, até que a senhora resolveu
lhe fazer uma pergunta e tocou levemente em seu ombro. Ele gritou, e quase provocou um acidente! Com o carro sobre a
calçada, a senhora, assustadíssima, virouse para o taxista e disse:
– Você estava dirigindo tão bem, como é que pode quase ter um treco por
conta de um simples toque no ombro?
– Não me leve a mal, senhora, mas... É
que esse é o meu primeiro dia como taxista.
– E o que o senhor fazia antes disso?
Perguntou ela.

– Eu fui motorista de carro funerário
por 25 anos.

Presente

O menino chega em casa no final do
ano e diz:
-PAI, tenho uma notícia pra você!
-O que é? -pergunta o pai.
-Você não me prometeu uma bicicleta
se eu passasse de ano????
-Sim, meu filho.
-Então se deu bem. Economizou um
dinheirão.

Cabelo branco

Uma menina estava sentada observando sua mãe lavar a louça na cozinha.
De repente, percebeu que ela tinha vários
cabelos brancos em sua cabeleira escura.
Ela olhou para a mãe e lhe perguntou:
-Por que você tem tantos cabelos
brancos, mamãe??
A mãe reponde:
-Bom, cada vez que você faz algo errado e me faz chorar ou me deixa triste, um
de meus cabelos fica branco.
A menina pensou um pouco e logo disse:
-MÃEEE, o que você fez pra vovó que
ela está com todos os cabelos brancos???
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01 de junho
Marly Apparecida Martins
Rosiris Batista Zampere
Antonio Carlos Neris
Tathiane Anile
Carlos Henrique Chirotto
Vilmaria Reis dos Santos
02 de junho
Fábio Bruno Pereira Santarelli
Claudete Ap. Perini Barbosa
Maria José da Silva
Camila Saboya de Oliveira
Marcio Roberto Luz
Ricardo Sepulveda
03 de junho
Conceição Ap. Z. Gomes
Luiz Naline
Flávio Sebastião de Lima
Nelson Gonçalves de Oliveira
Marcelo Capel
04 de junho
Francisco Tadeu de Oliveira
Maria Inês Ferreira Cardoso
Rosangela Torres
Leila de Abreu Boos
05 de junho
Rosana da Silva
Vágner da Cruz Xavier
José Carlos de Morais
Wellington Nunes Viana
Areaide Patricia da Silva
Angélica de França Juventino
06 de junho
Ronaldo Garcia
Antonio Ferreira Sobrinho
Fábio Mancuso Bratfisch
Patricia do N. Venturini
Elisabeth Santos da Silva
Mariana Salvagnini
07 de junho
Adilson dos Santos
Sandra Regina Busnardo
Flávia Cristina B. Ferreira
08 de junho
Alexandra Pereira dos Santos
09 de junho
Antonia Sebastiana Horácio
22
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Josete Canno dos Santos
10 de junho
Denise Bertazzo
Manoel T. de Carvalho
Everaldo Mira da Silva
Karla Valéria R. M. Albino
Viviane dos Santos Fiorio
11 de junho
Fátima Donizetti Martins
João Fuzeto Filho
Rodolfo Luiz de Campos
Claudia E. R. Conceição
12 de junho
Creusa Sespedes
Sérgio Luiz Gueiros
Marcelo Ceballos Linares
Antonio Rogério Almeida
13 de junho
Cristina P. da Silva Mathias
Ligia Ferreira
Valéria Nicodemo
Marcelo Vital Pinheiro
Arnaldo Mendes Antonio
José Antonio Leite
Maria Edilza Martins Oliveira
14 de junho
Esmeraldo P. da Silva Filho
Joelma Souza Gomes da Silva
Shyrley Raline Vieira Leite
Glaucia Ap. Malfi Stopa
Vicentina Duarte Paula Pires
15 de junho
Judite Maria Brandão de Jesus
Maria de L. M. S. de Araújo
Maria Silvia do Carmo
Catarina M. Fernandes Rolli
Alberto F. de Oliveira
Fernanda B. Jackimavicius
16 de junho
Sueli Ap. Menegueli Pashoal
Douglas Bispo da Silva
Gerson R. Adelmo Guassaloca
Regiane Ap. Rabelo Silva
17 de junho
Suzi Borges da Silva
Silvia Cristina L. Coelho
Aurileide Souza N.Soares

18 de junho
Francisco Alves dos Santos
Paulo Henrique F. Trindade
Antonieta Ap. de S. Rodrigues
19 de junho
Sonia Kaspar Clarindo
Maria Socorro R. Borges
Roseli Gutierrez Carmona
Giseli Cristina Venâncio
Lucia Maria Santiago
Ana V. Battaggia Bortoletto
Rubenia Costa de Morais
Armando Serrachiani Neto
20 de junho
Riselma Bernardo Mota
Maria Aparecida Favini
Marli Maria do N. Silva
Luiz Roberto Pereira
Perolino Gilberto da Silva
Joana Ilzani de Assis
Maria Lucia Nunes Silva
Paula Sidelnik
21 de junho
Amilton José Gonçalves
Dirceu Malaquias da Costa
Elaine Vilela Bernal
22 de junho
Edgar Soares Pereira
Célia Ap. de Deus da Costa
Deolinda Aparecida Lantin
José Vicente Borges
Rosane Garcia
Marcela Betiol
Marcia M. de Melo Herculano
Aline Haro Moreno da Silva
23 de junho
Andreia C. A. G.de O. Franco
Maria de Lourdes dos Santos
Cicero Alves Leite
João F. de Abreu Hildebrand
Rosangela Cristina dos Anjos
24 de junho
Maria Rosa Dias Salles
Maria Josilene F. da Silva
João Batista da Silva
Iracema C. de Almeida
Neide Solidade Igual

Bárbara A. Calix Gomes
Kléber Augusto Bernardo
Renata Freire Batissaldo
25 de junho
Mercis Opik Scandolero
Luciana Paula L. B. da Silva
26 de junho
Valquíria Crivelaro
Francisco de Assis de Araújo
Sonia Maria Vieira Rodrigues
Marcio Alexandre
Daniela de Oliveira
Luciana de L. C. de O. Brito
Cristiane C. de Souza Berbel
Vanessa Pimentel Carfaro
27 de junho
Marco Antonio Alfano
Jussara Ayres Gonçalves
Rivaldo da Rocha Evangelista
Sonia Torralbo Reina
Claudemir Munhoz
28 de junho
Maria Rocha Damasceno
Wilson José Lourenco
José Antonio dos Santos
Pedro Roberto Campanella
Eliane Migliorini
Filomena Balbino Silvestre
Alzira Ap. Barbieri Eles
Tania Maria da Silva Faria
29 de junho
Rosangela Martins F. Viana
Maria Rita da Silva
Armino de Barros E. Silva
Gislene Lilian da Costa
Sonia Maria Perez Timóteo
Alessandra Regina B. Dalben
Luciana Ferreira da Silva
Daniel Fernando R. Almeida
30 de junho
Terezinha Sueli Pasquino
Eduardo Freitas
Luiz Gonzaga da Silva
Bárbara M. Bressi Manoel
Ideli Bordignon H. Ricci

Memória

Drogaria e
Perfumaria

Central
Medicamentos e
Perfumaria em geral
Aplicação de injeção
em domícilio
Cartão Viver Melhor
Fones: 2759-1521
Festa de confraternização de funcionários do DAE na década de 1970

2759-1522
2759-1523

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

Há quase 50 anos atrás, público lotou o Ginásio Lauro Gomes de Almeida para assistir
apresentação da Rádio Cacique com músicos da Jovem Guarda, onde comemorava o 90º
aniversário da cidade de São Caetano do Sul, em 1967.

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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Delivery: 4233.3000
WhatsApp: 99637.7954

Rua Visconde de
Inhaúma, 1128,
São Caetano do Sul

Uma empresa do grupo

