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Roupas e acessórios femininos e masculinos

Rua Visconde de Inhaúma, 1037 - Nova Gerty - SCS

Siga-nos: facebook.com/lojacacharrel

Parcelamos suas
compras em até 5 vezes 

pela ARESM

Telefone:
4318-3888

R e f e r ê n c i a 
em ensino, práti-
ca e difusão cul-
tural, a Fundação 
das Artes de São 
Caetano do Sul 
completará, em 
2018, 50 anos de 
atividades. As comemorações já terão 
início neste ano,  quando a Fundação 
Pró-Memória promoverá o lançamen-
to da revista Raízes nº 56, que tem co-
mo tema principal o cinquentenário 
da instituição.

A seção Em Foco, a principal da re-
vista, tem início com um artigo que 
aborda os investimentos da adminis-
tração municipal, no final da década de 
1960. Professores e coordenadores cola-
boraram com a publicação e produziram 
textos sobre cada escola da instituição. 

 A distribuição será gratuita a partir 
de 8 de dezembro, na sede da Fundação 
Pró-Memória (Av. Dr. Augusto de Tole-
do, nº 255 – Bairro Santa Paula), de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou no 
Museu Histórico Municipal (Rua Ma-
ximiliano Lorenzini, nº 122 – Bairro da 
Fundação), das 9h às 17h. 

Revista Raízes 
celebra os 

50 anos da 
Fundação
das Artes
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Rua Visconde de Inhaúma, 1117 - Nova Gerty - SCS

Estacionamento Gouveia Park - Rua Lourdes 712/713
(ao lado do Banco do Brasil)

(11) 98594-1572 Visite:

Dr. Renato
Moura Braga
Cirurgião Dentista

Associados da ARESM podem
pagar de 5 a 10 parcelas

ESTACIoNAMENTo PRóPRIo

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

• 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.)

Mesmo endereço desde 1990
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Editorial

Rubens do DAE
Presidente

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

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

Expediente

Funcionários públicos
ficaram sem plano

de saúde e aumento

Sem plano de saúde, sem aumento, 
sem dignidade. Esta é a situação que o 
segmento de servidores públicos de São 
Caetano do Sul se encontra. Um direi-
to conquistado há quase 10 anos foi ex-
tinguido com quase nenhuma preocupa-
ção com os funcionários que estavam em 
tratamento de doenças graves, ainda que 
pese as possíveis irregularidades aponta-
das pelo atual governo na contratação do 
novo plano, ao final de 2016.

É verdade que um ambulatório foi 
montado para atender exclusivamen-
te os funcionários municipais, são quase 
6 mil vidas atendidas pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Os servidores estão 
a mercê do descaso do SUS, aguardando 
as imensas filas para realizarem consul-
tas, exames, cirurgias e outros procedi-
mentos. Isto sem falar dos aposentados, 

que ganharam na Justiça o direito ao pla-
no de saúde, quando Auricchio fechou o 
Ipasm em 2005.

Para se ter uma ideia, no final de no-
vembro, os vereadores aprovaram o or-
çamento do município, que deve chegar 
a quase R$ 1,5 bilhão em 2018. E, nós, 
funcionários públicos, não conquistamos 
nem mesmo a reposição inflacionária em 
nossos salários, já bem abaixo do que me-
recemos. São os colaboradores da prefei-
tura os grandes responsáveis pelos altos 
índices de satisfação dos serviços públi-
cos municipais, mas a contrapartida ain-
da é a falta de reconhecimento.

A classe trabalhadora do município 
foi totalmente esquecida pelo atual pre-
feito de São Caetano do Sul, José Auric-
chio Júnior (PSDB). As promessas de 
campanha ficaram, até então, no papel. 
No momento em que o País passou por 
uma das piores crises de sua história, a 
Administração virou as costas para aque-
les que fazem a máquina pública fun-
cionar: professores, médicos, auxiliares, 
atendentes, recepcionistas e demais ser-

vidores da prefeitura ainda realizam suas 
atividades por amor à profissão.

Suspenso o processo licitatório para a 
contratação de serviços médicos aos co-
laboradores da municipalidade, não há 
previsão para que os servidores tenham 
de volta o seu direito de acesso à saúde 
como nos últimos anos. Uma das maio-
res humilhações que já passamos, por 
nos dedicarmos integralmente à cidade 
que amamos. Continuaremos a cobrar e 
fiscalizar as ações deste governo, cobran-
do nossos direitos.

Para finalizar, quero aproveitar a 
oportunidade para agradecer os funcio-
nários 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 concluin-
do. À nossa equipe de colaboradores da 
ARESM, parceiros conveniados, presta-
dores de serviço e, principalmente, aos 
nossos associados, desejo um Ano Novo 
de muito sucesso, paz, saúde e felicidade. 
BOAS FESTAS!!!
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Big Brother
Agora você, servidor público, terá seu 

patrimônio monitorado pela Prefeitura. 
Isso mesmo, a administração fará com-
pleta varredura em seu Imposto de Ren-
da para verificar se houve enriquecimen-
to ilícito. Para executar a ação, foi assina-
do termo de cooperação técnica com a 
Prefeitura de São Paulo, por meio do Pro-
dam. O objetivo é combater a corrupção.

Saesa
Está dado o primeiro passo a privatiza-

ção do DAE, que agora passa ser chamado 
de Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Sa-
neamento Ambiental). Para a Rádio Peão, 
após essa mudança jurídica, o segundo 
passo é iniciar o processo de privatização 
da principal autarquia da cidade. Em ou-
tro momento, em seu segundo mandato, o 

prefeito Auricchio já tentou, sem sucesso, 
concretizar a venda do DAE.

Mudanças
O prefeito Auricchio deve realizar mu-

danças pontuais em seu secretariado em 
2018. De olho na campanha eleitoral do 
próximo ano, o prefeito deve ampliar o le-
que de alianças, compondo, de forma pú-
blica, com quadros da gestão de Paulo Pi-
nheiro. Alguns peemedebistas, inclusive, já 
conversaram com o chefe do Executivo.

Off
Muitos funcionário públicos estão 

descontentes com a atual gestão. Sem 
o plano de saúde e aumento, reclamam 
“em off ” que foram esquecidos pelo Go-
verno, que havia prometido diversas 
melhorias na campanha eleitoral. Já os 

aposentados perderam o plano de saú-
de, direito esse ganho em processo con-
tra a prefeitura em virtude do fecha-
mento do Ipasm. Como fica, prefeito?

Briga
A um ano da próxima eleição da pre-

sidência da Câmara, vereadores já co-
meçaram a se movimentar para coman-
dar o Legislativo. Tite Campanella, Edi-
son Parra e Marcel Munhoz travam bri-
ga velada nos bastidores para conquista-
rem apoio do prefeito Auricchio. Na Rá-
dio Peão, entretanto, dizem que o prefei-
to está muito satisfeito com a condução 
dos trabalhos da Casa, e tem deixado cla-
ro seu apreço por Pio Mielo, atual pre-
sidente, e os vereadores que compõem 
a Mesa, Ubiratan Figueiredo, Maurício 
Fernandes e Moacir Rubira. A conferir.

Rua João D'Agostine, 150 - Bairro Mauá - SCS

ATENDIMENTO: terça à domingo das 18hs às 23hs

Fones: 4231-1851 / 4266-0607PEDIDO ON-lINE
www.pizzamania.com.br

Rádio Peão

Rua Senador Fláquer, 302 - Vila São José
São Caetano do Sul - SP4238-9206

ARESM

Atendemos:
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ZANON cArNes

Rua Visconde de Inhaúma, 1094 - Nova Gerty - SCSul

Qualidade
em Carnes

Espetinhos assados diariamente. Venha provar!!
Agora também diversos tipos de

carnes assadas aos sábados e domingos
Telefones: 4232-1896 / 4232-1925

Leopoldo Koerner é homenageado pelo vice-presidente
do Legislativo, Ubiratan Figueiredo

Servidores municipais do Legislativo e do Executivo receberam homenagem alusiva ao Dia do Funcionário Público, comemorado no dia 
28 de outubro. Profissionais de destaque foram lembrados pelas autoridades. O evento ocorreu no dia 09/11, no Plenário da Câmara.

Dia do Funcionário Público
é comemorado na Câmara

O popular James foi lembrado como um dos profissionais de 
destaque e recebeu placa da vereadora Suely Nogueira

Ricardo Andrejuk homenegeia a professora Julce Uliana,
diretora da EMEI Pedro José Lorenzini

José Ferreira da Silva, responsável pela Folha de Pagamento da 
Prefeitura, recebe homenagem do vereador Edison Parra
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Rua Rio Grande do Sul, 1027 - B. Santo Antonio - SCSul

Fone: 4221-4141 / Fax: 4228-1022

Manipulação 
de receitas,

produtos
farmacêuticos 
e perfumaria 

em geral
10x

Parcelamos em até

Grande variedade de móveis 
para seu lar direto do

fabricante. Venha conferir!

Av. Visconde de Inhaúma, 386
Bairro Oswaldo Cruz - SCS

Mundo dos Móveis

4232-4201

TRABAlHAMOS COM TODAS
MARCAS DE lENTES

4224-1855
rua alagoas, 675 - centro - scs

• multi focal, varilux
• visão simples com ar
• lentes fotossensível
• lentes de contato

Fone: 4224-7070
Fax: 4224-7073

Rua Amazonas, 944
Santo Antônio

São Caetano do Sul

Funcionamento:
Seg. a Sexta: 08hs às 18hs

Sábado: 08hs às 13hs

www.farmaciamontealegre.com.br
E-mail: farmaciamontealegre@terra.com.br        

Farmácia Monte Alegre

Farmácia
Monte Alegre

Alopatia e 

Homeopatia

Cuidados para as
compras de Natal

As festas de final de ano incrementam 
de maneira significativa a venda dos co-
merciantes. Para garantir a melhor com-
pra, no entanto, o consumidor deve estar 
bastante atento. No caso dos produtos sa-
zonais para as ceias de Natal e Ano Novo 
– como panetones, vinhos, espumantes, 
chester, peru, tender, presunto, pernil, 
pescados e carnes em geral, cereais, pães 
além de frutas in natura e secas, lentilha, 
entre outros produtos – é preciso verifi-
car a indicação de peso/volume. 

 Tudo que é embalado - itens conside-
rados pré-medidos (ou seja, pesados sem 
a presença do consumidor) devem, obri-
gatoriamente, conter informação de pe-
so/volume. O consumidor deve verifi-
car a fidelidade das informações dispos-
tas na embalagem dos produtos – tanto 
aqueles que vêm embalados diretamente 
da fábrica, como os que são manuseados 
ou fracionados pelo ponto de venda. 

 O consumidor também pode utilizar as 
balanças disponibilizadas pelo supermerca-

do – geralmente na área de hortifruti – para 
realizar a conferência. Se o valor for menor 
ou igual que o conteúdo nominal descrito 
na embalagem, o consumidor está levando 
menor quantidade de produto que aquela 
pela qual está pagando, pois o peso da em-
balagem deve ser descontado.

No caso dos brinquedos, dois aspec-
tos são de fundamental importância para 
garantir que a diversão aconteça com se-
gurança: a presença de classificação etá-
ria indicativa e o selo do Inmetro. Se estas 
informações obrigatórias não estiverem 
na embalagem, o melhor a fazer é não ad-
quirir o produto. 

 No caso dos pisca-pisca ou das man-
gueiras para iluminação de áreas exter-
nas, por exemplo, é importante observar 
se o plug está no padrão brasileiro . Além 
disso, devem trazer indicação de volta-
gem e amperagem, para que possam ser 
instalados de maneira adequada, garan-
tindo a segurança das famílias durante as 
festas de final de ano. 
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Condições Especiais
de pagamento para

sócios da ARESM

• Aviamos receitas médicas
• Lentes de Contato
• Trabalhamos com todos os tipos de armações e lentes

Óptica Baraldi Desde
1972

Rua Baraldi, 752 | Centro | São Caetano do Sul

Laboratório Próprio

4224-5057 - 4229-5522

Traga este
anúncio e ganhe

de desconto
10%

opticabaraldi@gmail.com

LENTES COSMÉTICAS
Olho de gato - Vermelha - Branca

Azul - Amarela - Verde - Cinza

Em novo endereço:
Avenida Dr. Augusto 

de Toledo, 701

Telefones:
4220-1717
4220-1314
Promoções especiais para 

associados da ARESM

toda a possibilidade de felicidade 
está em nossas mãos, basta ter 
coragem e determinação para 
transformar momentos difíceis 
em grandes desafios, buscando 
na solidariedade um passo para 

dias melhores. neste natal, que o 
grande potencial da humanidade 

revele-se em cada um de nós 
para vivenciarmos o verdadeiro 
espírito do natal e que este nos 

guie durante o ano novo
que está para começar.

feliz natal e próspero ano novo!



8   |   Revista ARESM  |  2017  |  #71

A Cidade
Natal Encantado

Para encantar crianças e adultos, es-
te ano o ParkShoppingSãoCaetano se 
inspirou em um tema muito especial, os 
ursos. A decoração, conta com um tren-
zinho de tronco, que conduz as crian-
ças por um divertido passeio no bosque, 
além de tinas giratórias que funcionarão 
gratuitamente até o dia 31 de dezembro. 
A grande árvore com 11 metros de altu-
ra,  está iluminada e decorada com diver-
sos enfeites, entre eles pelúcias de ursos,e 
janelinhas que dão um toque encantado. 
Para complementar, uma banda de ursos 
marrons anima a festa enquanto outros 
ursos brincam por toda a decoração. O 
clima natalino pode ser conferido por to-
do o shopping: cascata de luz, guirlandas, 
árvores de natal e enfeites. Na área exter-
na, as árvores e as palmeiras do entorno 
do shopping receberam iluminação espe-
cial. A decoração permanecer á para visi-
tação no ParkShoppingSãoCaetano até o 
dia 1º de janeiro.

Exposição

A Fundação Pró-Memória de São 
Caetano do Sul por meio do Espaço 
Cultural – Casa de Vidro apresenta 
a exposição Caminhos da Linha em 
Eduardo Nunes. A mostra, que tem 
visitação gratuita, estará em cartaz 
até o dia 18 de janeiro de 2018. O lo-
cal fica na Praça do Professor (altu-
ra da Avenida Goiás, 1.111 – Bairro 
Santa Paula). A exposição conta com 
obras do ilustrador Eduardo Nunes. 
O desenrolar da linha gráfica em ca-
da exemplar surpreende o visitante já 
que o artista não se prende a um tema 
único. O desafio é transformar em li-
nhas, rostos, objetos, animais, mons-
tros e tudo que, de forma exuberante, 
estimula o olhar desavisado dos que 
olham e não enxergam o mundo.

Ginásio
No último dia 8 de novembro, 

foi entregue a revitalização do Giná-

sio Agenor Silva e outras dependên-
cias do CER Luiz Baraldi (Gisela), no 
Bairro Boa Vista. As obras foram cus-
teadas pelo Sonda Supermercados, 
empresa que está construindo uma 
loja no mesmo bairro. A quadra pas-
sou por reforma total do piso e das 
arquibancadas, troca do telhado, refor-
ma completa dos banheiros e da ilumi-
nação, agora toda em LED. O clube ga-
nhou pintura interna e externa comple-
ta, além de serviço de jardinagem e lim-
peza e pintura das piscinas.

ATENÇÃO
ASSOCIADOS

DA ARESM 4221-6694
4227-6860
100% de desconto na
adesão ao Plano GS

Mais informações na Secretaria 
da ARESM (4228-7888)

PlANO
FUNERÁRIO

Maria Wany 
Netto Louzada 

12/08/2017

Saudades...

Celia Negri 
Bueno Marinaro

31/05/2017

Helena Ap. 
Mendes de Lima 

16/06/2017

Virgilio Gomes 
Soares

20/03/2017
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A Cidade

 Troca de óleo
 Funcionamento 24 horas
 Caixas eletrônicos
 lojas de conveniência
 Gasolina aditivada com

o mesmo preço da comum
postos

Leandrini

Rua Ingá, 28 (esq. Osvaldo Cruz)

4232-6179
4232-8280

óTICA

irion

Rua Manoel Augusto
Ferreirinha, 935

Bairro Nova Gerty
São Caetano do Sul

Cep: 09580-020

Qualidade e bom gosto!

email
oticairion@gmail.com

4232-0178

A Secretaria de Esporte, Lazer e Ju-
ventude de São Caetano do Sul reabriu 
sete piscinas públicas para uso da popu-
lação associada aos clubes de forma gra-
tuita. Para frequentar os locais, é necessá-
rio apresentar o exame médico dermato-
lógico (adesivo) e a carteirinha do clube.

As sete piscinas reabertas funcio-
nam de quarta a domingo, das 9h às 
18h, e ficam nos seguintes Centros Es-
portivos: CER Luiz Baraldi (Gisela - 

Rua Sebastião Diogo, 99, Bairro Boa 
Vista); CER Miguel Marcucci (Abrevb 
- Avenida Presidente Kennedy, 2.300, 
Bairro Olímpico); CER Pedro Furlan 
(Tamoyo - Rua São Paulo, 200, Bairro 
Cerâmica); CER Prosperidade (Ces-
pro - Rua da Garça, 121, Bairro Prospe-
ridade); CER Santa Paula (Gonzaga - 
Rua Luiz Louzã, 170, Bairro Santa Pau-
la); CER Victório Dal´Mas (Santa Ma-
ria - Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

1301, Bairro Olímpico); e CIEE Alcina 
Dantas Feijão (Águias - Rua Juruá, 50 – 
Trav. Nilson Monte, Bairro Mauá).

Novos associados - As pessoas que 
quiserem se associar e utilizar as piscinas 
de um dos Centros Esportivos, devem 
se dirigir até o Atende Fácil (Rua Major 
Carlo Del Prete, 651), com uma foto 3x4 
e cópias de comprovante de residência e 
documento com foto, para preenchimen-
to de Ficha de Inscrição.

Piscinas 
públicas estão 

reabertas 
para os 

moradores de 
São Caetano
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A Associação Recreativa e Espor-
tiva dos Servidores Municipais 
(ARESM) completou, no mês 

de outubro, 54 anos de história, trans-
formações e conquistas. Uma história 
que está estritamente relacionada à da 
Prefeitura Municipal de São Caetano 
do Sul. Quando o município foi insta-
lado, em 03 de abril de 1949, eram ape-
nas meia dúzia de funcionários, herda-
dos da cidade-irmã, Santo André, para 
dar início às suas atividades.

Porém, desde o seu primeiro prefei-
to, Ângelo Raphael Pellegrino, a cidade 
cresceu de forma espantosa, ampliando 
os seus serviços e, consequentemente, 
o número de funcionários foi aumen-
tando na mesma proporção.

Assim, já na gestão do segundo pre-
feito, Anacleto Campanella, os servi-
dores da Prefeitura resolveram se or-
ganizar para poder reivindicar melho-
res condições de trabalho e salários 
mais dignos para a classe. Convocou-
se, então, todos os funcionários para 
uma Assembleia Geral, que foi realiza-
da na Câmara Municipal, no dia 28 de 
outubro de 1963. Nessa Assembleia, 
fundou-se a Associação dos Servido-
res Municipais de São Caetano do Sul, 
sendo eleita a primeira Diretoria, pre-
sidida por Rafael Daniel Filho, e o pri-

ARESM completou 54 anos de história
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ARESM completou 54 anos de história

meiro Conselho Deliberativo, presidi-
do por Delfe de Paula Coelho.

A primeira atividade da Associa-
ção foi oficiar a Câmara Municipal para 
acompanhar o andamento sobre o pro-
cesso de reajuste dos salários dos servi-
dores daquele ano. Já em 1964, foi rea-
lizada a primeira campanha para ampliar 
o quadro associativo. No mesmo ano, 
houve um acordo entre o prefeito e a Câ-
mara para inclusão no orçamento de ver-
ba para que fosse concedido aumento de 
100% aos servidores municipais. 

Em 27 de outubro de 1965 foi elei-
ta a segunda diretoria, presidida por 
João Batista Pinto. Dois anos depois, 
em 1967, foi escolhida a nova direto-
ria, tendo como presidente Sidnei Vi-
cário Moreno, que seria reeleito em ou-
tubro de 1969. 

Em 1971, a Associação viveu um 
dos momentos mais interessantes de 
sua história. Uma chapa formada por 
52 mulheres venceu as eleições e pas-
sou a ser a primeira entidade de clas-
se mista a ter em sua diretoria somen-
te mulheres. Alexandrina Moretto foi 
eleita presidente.  Em sua gestão, pro-
moveu viagens, festas especiais e fez os 
primeiros convênios com comerciantes 
da cidade. Durante esse mandato, a As-
sociação foi declarada de utilidade pú-

Foto de 1996 mostra
a posse da nova diretoria que 

marcou uma nova fase na 
trajetória da ARESM

blica, através da Lei Municipal nº 2005, 
de 29 de dezembro de 1972. Alexan-
drina foi reeleita para o biênio seguinte 
(1974/1975).

Para a gestão seguinte, foi eleito 
presidente Alcindo Pereira, que foi su-
cedido por Yogi Agata. Em 1980, Sid-
nei Vicário Moreno retornou à presi-
dência da Associação. Em janeiro de 
1984 foi eleita a nova diretoria, tendo 
como presidente Sebastião Francis-
co dos Santos. A ARESM ainda teve 
como presidentes Clodoaldo Vecchi, 
Matheus José Bazzani, Plínio Turco, 
Maria Amélia da Silva e o atual, Ru-
bens Bernardo.

Nos últimos anos, a ARESM deu 
um salto significativo na qualidade dos 
serviços e ampliando os benefícios ofe-
recidos aos associados. Com isso, vem 
aumentando gradativamente o seu qua-
dro associativo, que está próximo de 3 
mil sócios. A quantidade de empresas 
conveniadas acompanhou o crescimen-
to da Associação. Hoje já são mais de 
100 comerciantes, prestadores de ser-
viços e profissionais liberais que man-
têm convênio com a ARESM.
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Com um cenário fantástico de sonhos, 
luzes e encantamento, atrações diversas e 
um elenco de cerca de 20 bailarinos e ato-
res, a Noeland foi criada para despertar 
emoções e promover muita alegria na cele-
bração desta data tão especial para as famí-
lias. O evento acontece até 24 de dezembro, 
de sexta a domingo, das 11h às 23h (e das 
11h às 16h no último dia).

Um Papai Noel de cinco metros de al-
tura que recebe os visitantes e a passare-
la de acesso ao Parque da Expoflora, em 
Holambra, cercada por dezenas de ár-
vores iluminadas com LED e refletores, 
anunciam que a partir dali, os momentos 
serão apenas de sonho, magia e fantasia. 
Afinal, serão mais de 300 árvores ilumi-
nadas, 20.000 m² de decoração de Natal, 
junto ao maior cenário natalino indoor 
do Brasil, com 1.500 m², e cerca de 5 mi-
lhões de díodos de LED.

Na Noeland (Terra do Noel), os visi-
tantes poderão patinar no gelo, brincar em 
diversas atrações e também assistir a espe-
táculos musicais e às Paradas de Natal diá-
rias com carros alegóricos decorados e ilu-
minados, com lindos bonecos mecatrôni-

cos, além de personagens e dançarinos.
A Noeland é uma realização da The-

matic Decor, uma das maiores empre-
sas especializadas em decoração de Natal 
do país, com o apoio da Prefeitura da Es-
tância Turística de Holambra. Este mun-
do de Natal oferece ao público uma pra-
ça de alimentação com lanchonetes e res-
taurantes, apresentando um mix gastro-
nômico variado e uma agradável área pa-
ra piquenique. O espaço terá ainda feira 
de artesanato e lojas de presentes. 

DECORAçãO
A Noeland traz mais de 20 mil m² de 

decoração natalina colorida e iluminada 
para o Parque da Expoflora e 1.500m² de 
cenário indoor, considerado o maior do 
Brasil. São mais de 300 árvores ilumina-
das e três praças temáticas, como a das 
Estrelas, cujo destaque é a árvore de bis-
coitos ginger bread, com 12m de altura e 
passagem de túnel; a praça dos Anjos e 
a praça do Polo Norte, perto das fontes, 
com cascatas de LED branco, bonecos de 
neve e neve artificial. Ursos gigantes com 
2,5m de altura, soldadinhos de chumbo 
e outros personagens animados com tec-

nologia animatronic (interação progra-
mada) ganham vida e encantam adultos 
e crianças.

SONHOS DE NATAL
A atração “Sonhos de Natal” conta 

com mais de 23 mil itens de decoração 
compondo cinco ambientes com temáti-
cas diferentes num espaço com 1.500 m² 
de decoração. Trata-se da maior quanti-
dade de decoração natalidade em área in-
door (espaço fechado) do país. O espaço 
só não é aberto à visitação aos sábados, 
das 18h às 21h, quando são realizados es-
petáculos que exigem a apresentação de 
um ticket especial que pode ser adquiri-
do tanto nas bilheterias da entrada quan-
to no quiosque interno.

Dentro do cenário “Sonhos de Natal”, 
o “Castelo do Chumbinho” - com solda-
dinhos de chumbo animados - recepcio-
na o público. O “Quarto do Noelito” traz 
brinquedos gigantes, com até 5m de altu-
ra, e decoração aérea com seis aviões pi-
lotados por ursinhos sobrevoando um 
enorme tatame colorido onde as crian-
ças podem brincar, além de um trem com 
mais de 15m de cumprimento e uma ca-

São Paulo recebe Noeland
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minhonete vintage, e muito mais.
O ambiente “Parque dos Dudu’s” 

(duendes) é um verdadeiro parque de di-
versões cenográfico de Natal. Na entra-
da, um HOHOHO de 8m inicia a de-
coração, composta por montanha russa, 
carrossel, roda gigante e balões na deco-
ração aérea. No “Vilarejo da Natali” tem 
a ponte dos desejos sobre um rio de flo-
res, fonte de pedras com cascata de água 
e fonte de luz, torre de madeira com sol-
dadinhos de chumbo, placas de Boas Fes-
tas, casinha de doces da Mamãe Noel e a 
casinha da Natali.

As princesas e celebridades também 
ganharam espaço no mundo do Natal. O 
ambiente “Stars” - ideal para fotografias 
e selfies - é composto por uma linda car-
ruagem iluminada. Tem ainda a calçada 
da fama, camarim cenográfico e o portal 
das estrelas. E, no “Reino do Noel”, uma 
área com neve artificial, o Papai Noel re-
cebe as crianças em um espaço decora-
do com árvores, ursos polares animados, 
renas, o trenó carregado de presentes e 
muitas guloseimas natalinas preparadas 
pela Mamãe Noel.

SERVIçO:
Data: Até 24 de dezembro, de sexta-

feira a domingo - Horário: das 11h às 23h 
e das 11h às 16h no dia 24 de dezembro.

Local: Parque da Expoflora, em Ho-
lambra/SP - Ingressos: Para acesso ao par-
que R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). 
Para os shows na área “Sonhos de Natal”: 
R$ 20,00 (inteira) e (R$ 10,00 meia)

www.noeland.com.br



Forno & Fogão

Rua Eng. Armando de 
Arruda Pereira, 1345

Bairro São José
São Caetano do Sul 

Fones:
4238-8721
4232-6025

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

Farofa com cebola

DESCONTOS ESPECIAIS PARA ARESM.
PARCElAMOS COMPRAS DE PERFUMARIA

COSMéTICOS E ACESSóRIOS.

DISK PIZZAS:
2376-4937 / 2376-4926
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INGREDIENTES
1 colher (sopa) de manteiga
1 cebola grande em meia lua
½ colher (sopa) de açúcar
2 tomates, sem sementes e picados
½ colher (chá) de orégano
1 ½ xícara de farinha de milho flocada
2 colheres (sopa) de azeitonas verdes picadas
1 colher (chá) de Maggi Fondor
2 colheres de (sopa) de cheiro verde picado

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça a manteiga, junte a cebola e o açúcar e 

deixe refogar lentamente até que a cebola esteja macia e dourada. 
Junte os tomates, refogue rapidamente, acrescente o orégano, a fari-
nha de milho, as azeitonas e o maggi fondor e mexa bem, formando 
uma farofa úmida. Acrescente o cheiro verde e sirva quente ou fria.



Fones:
4220-3307
4220-2813
email: peritus.papelaria@terra.com.br

Materiais para:
 Informática

 Escritório  Escolar

Comércio de Suprimentos 
para Escritório

Fazemos convênio com 
empresas e escolas

Rua Silvia, 490
Bairro Santa Maria
São Caetano do Sul
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Rua Nelly Pellegrino, 409
Nova Gerty - São Caetano do Sul
11 99657-1310

Flan de pistache
INGREDIENTES
1 envelope de gelatina sem sabor (12g)
1 lata de leite moça
1 lata de creme de leite
1 ½ xícara de leite integral
½ xícara de pistache descascado e triturado
Calda: ½ xícara de açúcar e ½ xícara de folhas de hortelã

MODO DE PREPARO: 
Dissolva a gelatina em 5 colheres (sopa) de água e leve 

ao fogo em banho-maria até diluir. Coloque no liquidifica-
dor, acrescente o leite moça, o creme de leite, o leite integral 
e o pistache. Bata até virar um creme. Coloque em uma forma 
úmida, com furo central de 19cm e leve para gelar por cerca 
de 4 horas. Calda: Misture o açúcar com ½ xícara de água e a 
hortelã. Leve ao fogo até ponto de fio fraco. Retire a hortelã, 
deixe esfriar e sirva com o flan.
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Espaço Mulher
Muito cuidado com
os cabelos no verão

Os dias quentes de verão castigam mui-
tas vezes não só a nossa pele, mas também 
os cabelos, que sofrem com ressecamento, 
enfraquecimento e queda. Isso porque o 
sol, a água do mar e o cloro da piscina são 
bastante prejudiciais e muitas pessoas se es-
quecem de passar filtro solar próprio para 
os fios, além de não protegerem os cabelos 
com bonés e chapéus.

A médica tricologista, especialis-
ta em cabelo, Dra. Cristiane Câmara Al-
ves, alerta para a importância de manter 
o couro cabeludo sempre limpo. ”No ve-
rão, o suor, o calor e a umidade podem fa-
cilitar problemas como seborreia e caspa. 
E a melhor maneira de evitar essas doen-

ças é manter a boa higienização do couro 
cabeludo, além de reduzir a queda’’. 

Segundo ela, enxaguar bem os cabe-
los após sair do mar e da piscina também 
evita danos aos fios causados pelo sal da 
água do mar e por elementos usados para 
o tratamento da água da piscina.

Cuidados especiais
Não só a pele deve ser protegida todos 

os dias com filtros solares adequados, mas 
é preciso proteger também os cabelos das 
radiações solares. ‘’Estas radiações, além 
de causarem danos à nossa pele, também 
agridem de forma intensa os fios, deixan-
do-os mais fracos, quebradiços e sem vida. 
Vale usar bonés, chapéus e produtos sem 

enxágue que tenham filtro de proteção 
solar’’, explica a especialista. Outro erro 
constante que muitas pessoas cometem, 
durante todas as estações do ano, é amar-
rar os cabelos ainda molhados e mantê-los 
presos por muito tempo. ‘’Cabelos úmidos 
ficam mais fragilizados e o hábito de pren-
dê-los ou de amarrá-los poderá acarretar 
em danos à estrutura dos fios’’, diz.

Investir numa alimentação saudável, 
rica em vitaminas e minerais, evitar o es-
tresse e praticar exercício físico com re-
gularidade, para melhorar a circulação 
sanguínea e consequentemente fortale-
cer os cabelos, são outras dicas importan-
tes de cuidados com as madeixas.

Sempre com você

Rua Silvia, 1360 
Fone: 4238-6974

Karin Modas
Mais de 30 anos de 
bom atendimento

e qualidade
comprovada

Alto padrão de atendimento e
excelente qualidade dos produtos

rua Baraldi, 1075 - centro - são caetano do sul
Telefone: 4221-9088

Temos convênio com estacionamento ao lado da loja

Cantinho da Moda
Roupas Masculinas e Femininas

Moda Jovem e Senhoras
Tamanho do 38 ao 62

rua oswaldo cruz, 378 
são caetano do sul

4221•7721
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Peças a partir de R$ 19,90

rua visconde de inhaúma, 967
são caetano do sul

Tendencia Moda Feminina

Telefone
4238-6565

Associados da ARESM
com desconto em

folha de pagamento



Rua Visconde de Inhaúma, 
1100 - São Caetano do Sul

IVONE
Calçados

4238-1291
calcadosivone.2@terra.com.br

Julieta Modas

Rua Manoel Coelho, 600 - loja 62 - Centro - SCS

4221-4612 - julietamodas@gmail.com

Promoção:
   Peças da coleção com
descontos especiais

Dr. Rogério Hernandes
Cirurgião Dentista

rua rafael Correia Sampaio, 497
Telefone: 4221-9361

sapatilhas
sandálias
rasteirinhas

Rua Maceió, 647 - Barcelona
São Caetano do Sul

2668-4000
99298-1522
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Belíssima Flor

preço único
R$ 32,90

Assessoria completa para suas férias

Rua Baraldi, 775 - São Caetano do Sul 
Telefone: 4228.1477

atendimento@interflyviagens.com.br
www.interflyviagens.com.br

DiversãoCulturaLazer

ATeNçãO!
A AresM estará 
fechada para as 
festas de final de 
ano do dia 21 de 
dezembro ao dia 

02 de janeiro
de 2018.
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promoções de medicamentos
Variedade e grande

estoque em perfumaria

Av. Conde Francisco Matarazzo, 386
Bairro Fundação - SCS

4224-2957

Não é preciso dizer muito: Porto de 
Galinhas é um dos melhores destinos de 
praia do Brasil. Suas fotos, caracteriza-
das pelas águas verdes entre piscinas na-
turais, saltam aos olhos e arrancam excla-
mações dos mais céticos.

A Praia da Vila, ou Porto de Gali-
nhas, é um dos hits da região e ponto de 
partida dos jangadeiros, que levam até 
as piscinas naturais onde os peixinhos 
estão. Nas piscinas a beleza da natureza 
fala alto e faz entender por que Porto é 
esse sucesso todo. Na Praia de Muro Al-
to, outro local importante para incluir 
no roteiro, é a calmaria que impressio-
na. A praia parece uma lagoa e quem 
mergulha em suas águas corre sério ris-
co de não querer voltar para casa. Por-
to tem praias diferentes, com elementos 
distintos, porém uma beleza singular. 

Ficar em um local tão bonito tem seu 
preço e com frequência ele não é dos 
mais modestos. No verão, o destino fica 
lotado e concorrido, fato que afasta mui-
ta gente e intimida o bolso. Porto de Ga-
linhas vive duas realidades: uma dos re-
sorts glamurosos e outra das pousadas. A 
localização, contudo, não interfere na di-
versão e no visual - para onde quer que se 
olhe a paisagem é de tirar o fôlego.

Cada uma das praias de Porto de Ga-
linhas tem características diferentes e be-
lezas distintas. Enquanto a Praia da Vila 

tem piscinas naturais com peixes, é cheia 
de estrutura e tem seu espaço na areia 
disputadíssimo. Muro Alto é quase uma 
piscina gigante, não tem tanta estrutu-
ra, mas tem mais tranquilidade. Uma boa 

ideia é fazer o passeio de ponta a ponta, 
onde se vê todas as praias, e, então, ele-
ger suas preferidas. Independentemente 
da praia a que você vá, fique atento às co-
branças de mesas e cadeiras na areia.

Porto de Galinhas
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01 DE DEzEMBRO
Nilce Ribeiro Pol
Salvador Rocha da Silveira
Neusa Solidade
Edileusa Rosa Robles
Sérgio Aparecido Nunes
Maurilena Fonseca Binotto
02 DE DEzEMBRO
Silvia F. de A. Belmonte
José Carlos Conceição Santos
Nair Lombardi
Therezinha Louzada
03 DE DEzEMBRO
Elaine Frignani
Maria Conceição Ferreira
Nilza Ap. Fernandes Farias
Jorcilei Pires Varoto
José Air de Souza
Ana Lucia D. Diniz Costa
04 DE DEzEMBRO
Helena Paulo
Marcia Feller
Angelo Higino Poli Ramos
Eva Martins Gamba
Clayton Carvalho Costa
05 DE DEzEMBRO
Maria Neide de Santana
Débora Silva de Mello
Melena Maria Xavier
Marcia Ap. Nunes Grechi
06 DE DEzEMBRO
José Roberto R. da Silva
Solange de Natali Padovan
07 DE DEzEMBRO
Virginia Aparecida Nalin
Rivaldo Félix da Silva
Claudete de Vivo Garcia
Altair Antonio da Silva
Jenifer Cristina de Oliveira
Maria do Socorro B. Alves Balco
Mariana de Almeida da Silva
08 DE DEzEMBRO
Soraia Lasso Caram Muratt
Conceição Ap. Deolindo
Evandro Soares de Souza
Tânia C. Rosalem Bulchi
Nilres Neres da Silva Souza
Maria Aparecida Rabetti

Nataly C. dos Reis Hary
09 DE DEzEMBRO
Marcelo Palagano
Mônica B. Nascimento
Rozangela G. Cruz Fazanela
Edmilson Ribeiro
Marcia Maria da Silva
Edison Aparecido G.Gouveia
Valéria da Silva de Moraes
10 DE DEzEMBRO
Maria Aparecida F. Cardoso
Angela 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
Rogério da Silva
Sonia Cristina F. Fabricio
Benedito Eduardo Fernandes
Aline Botini de Baco
12 DE DEzEMBRO
Ana Maria Q. 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
José Francisco B. de Oliveira
Janailda Pereira de Campos
Jaqueline Garcia
15 DE DEzEMBRO
Cacilda Dias Damásio
Genaldo Monteiro da Silva
Matutina Leite de Almeida
Maria Ap. Pereira Garcia
Lucy Rosa Craveiro Perretti
José Paulo Chanhi Militao

Claudemir dos Santos
Jorge Henrique P. Coelho
Daiane Cristina Vaz Olivio
Irineia Alves Rafaldini
Cintia Bordini Chagas
16 DE DEzEMBRO
Carmem Delgado
Ademar Lima Gonçalves
Luis Inácio da Silva
Célia Maria Grosso Salis
17 DE DEzEMBRO
Maria José Marcolino 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 Sá Conde
21 DE DEzEMBRO
Andréa Defillo V. do Carmo
Luzia dos Santos Macedo 
Antonio Carlos de Sá Torres
Fátima Aparecida dos Santos
Clayton Martinez da Silva
Eurides Alves Mota Pinho
Roberta Moreno Clementino
Tatiane Cristina N. dos Santos
Ivani Alaide 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
Fábio Segura Ribeiro
Rosilene Ap. da Silva Quintino

24 DE DEzEMBRO
Gisleine Aida Galanti
Rosana Jesus de S. Gonçalves
Ana Lucia Teixeira da Silva
Edenilza Caetano dos Santos
25 DE DEzEMBRO
Natal José Pires
Bernardete Ap. Cimenti
Mamor Sugo
Paulo Roberto de O. Batista
Gisleina Sartori Pellizzer
Arnaldo Azevedo Leite
Nair Alves Duarte
Neiderames C. da Silva Santos
Sandra Regina B. Gouveia
26 DE DEzEMBRO
Luiz Carlos Ferreira da Silva
José Donizete Ferreira
Ilza Maria Pedrao Morais
Rita de Cássia Domingues
Catia Regina Pereira
27 DE DEzEMBRO
Marcelo Francisco Soledade
Sebastiana E. Rossi da Silva
Zarife Kacem 
Adriana C. César Pagano
Maria de L. E.Lopes Meitzem
28 DE DEzEMBRO
Jorge Speltri
Gleide Marinho Lucas
Lucimar Santos Valente
Paulino Carfaro Neto
Renata Maria dos S. Correa
Magda Aparecida Garcia
29 DE DEzEMBRO
Maíisa da Silveira
Eliana Simioni
Gabriela Souza dos Reis
Valter Otávio de Oliveira
30 DE DEzEMBRO
Ana Maria Ferreira Reis
Janir Ambrósio da Silva
Maria Aparecida Reis
Vanessa Ap. Beio de Araújo
Adriana Fátima Garcia Basilio
31 DE DEzEMBRO
Ana Maria Paiva Palmieri
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Fazendo as contas
Um homem estava doente e foi ao 

médico. Este colocou o estetoscópio nas 
costas dele e ordenou:

– Senhor Manuel, fala três vezes 33!
E o homem nada… o médico orde-

nou novamente:
– Fala três vezes 33! O Manuel conti-

nuava sem dizer nada.
O médico ficou irritado e disse:
– Vamos, senhor Manuel! Fala três 

vezes 33!
O Manuel, fazendo um esforço enor-

me, respondeu: – 99… ufa…

Praticando o inglês
A professora de inglês pede ao João-

zinho:
— Joãozinho, formule uma frase com 

a palavra “window”.
Diz o Joãozinho:
— Quando me chamam, eu aviso: “Já 

estou window!”  

Cuidado com a sogra
Querido, onde está aquele livro: “Co-

mo viver 100 anos?”
– Joguei fora!

– Jogou fora porquê?
– É que a tua mãe vem nos visitar 

amanhã e eu não quero que ela leia essas 
coisas!

Prejuízo
O bêbado chegou para o padre e 

disse:
– Senhor padre, o senhor acha justo 

as pessoas lucrarem com a desgraça dos 
outros?

O padre respondeu:
– Não
– Então devolva aqui, o dinheiro do 

meu casamento!!!!  

Caminhar rápido
Professor: Joaquim, diga o presente 

do indicativo do verbo caminhar.
Aluno: Eu caminho... ah... tu cami-

nhas... ah... ele caminha...
Professor: Mais depressa!
Aluno: Nós corremos, vós correis, 

eles correm!

Professor 
O professor pergunta ao aluno:
— O que é uma fraude?
— É o que o senhor, Professor, está 

fazendo.
— Ora essa, explique-se!
— Segundo o Código Penal, comete 

fraude todo aquele que se aproveita da ig-
norância do outro para o prejudicar.

Marido Pobre
A esposa diz para o marido:
- Se eu soubesse que você era tão po-

bre, nem teria me casado com você...
O marido responde:
- Mas não foi por falta de aviso. Eu 

sempre te disse: VOCÊ É TUDO O 
QUE TENHO!

Cola
Por que o 007 não sai da cola dos ban-

didos quando vira super herói? 
R: Porque ele vira o Bond, Super Bond.

Resumo
Uma freira na hora da morte pediu 

para escreverem no seu túmulo:
“Nasci virgem
Vivi virgem
Morri virgem”
O coveiro achou que eram muitas pa-

lavras e resumiu:
“Devolvida sem uso”.
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01 DE JANEIRO
Neuza Fagundes de A. Assoni
Carla Mercia Ferreira D. Berti
Joaquim Pinto Ribeiro
Laércio Caires de Nobrega
Maria do Carmo da Silva
Vandira Roque Faula
Agenilson Luiz dos Reis
Antonio Giovanni Franzin
José Raimundo S. da Silva
Maria Aparecida Mion
Douglas Davi Alconchel
Simone C. Marques Alencar
Lana Schnauzer
02 DE JANEIRO
Sebastião da Silva
Marcelo Nunes Viana
Rozana Cristina da Silva
Rosilene G. 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
Antonio José Braido
Rosimar Nardelli Torreglosa
José 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 Nascimento de 
Vasconcelos
Rosangela Aparecida Vida
Cintia Pompilio da Silva Sarti
07 DE JANEIRO
Ana Regina S. de Carvalho
Theodoro Pessotti
Cibele Telma Monteiro
Sidnei Dos Reis de Melo
Edemir Edinor da Silva
Marcia Ap. Vieira Bugada

Humberto Moura Leite
Maria Ap. da Silva Cruz
08 DE JANEIRO
Solange Martins Alexandre
Viviane Luisa 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
João Soares Guimarães
Gilberto Aguirre
Simone Lopes de Almeida
Wilson La Torre
Tatiana C. da Rocha da Silva
10 DE JANEIRO
Antonio Donizete da Silva
Florisvaldo Moreira Rocha
Lilian S. Xavier de Queiróz
Antonia Vitor Hermann
Takahisa Otomo
Marcio Manoel da Silva
Elisa de Assis Maramatsu
Anna Cristina Mezadri Leme 
11 DE JANEIRO
Rosana P. de Oliveira Basso
Andréa Duarte de A. Camargo
Patricia Facioli Lunardi
Enia Lurdes da Silva Correia
12 DE JANEIRO
Dinorá Stlader
Cristina Soares Pereira
Renato Prado Garcia
Marina de Agostino
Denise Reis de Azevedo
13 DE JANEIRO
Glaucia Ribeiro da Silva
Aparecido F. do Nascimento
João Carlos Zambom
João Dilo da Silva
Maria Aparecida Ayres
Cristina Caires Clemene
Valmir Lossilla
Monica Alves da Silva Morais
14 DE JANEIRO
Margarete Rose Abate
Liliane Aparecida Castagna 
Vilma Aparecida Couto
15 DE JANEIRO

Vilani Leonel Pereira da Silva
Alessandra Justini Rodrigues
16 DE JANEIRO
Reginaldo Daltio
Renata L. de Carvalho Bosso
Ana Gazzi Pinheiro
Elma Dias de Sousa
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
Moacy Nicácio da Costa
Ana Paula Pereira dos Santos
Flávio Godoy Bueno Junior
20 DE JANEIRO
Rita Benedita Pereira 
Maria Sebastiana Pivanti
Moacir Rodrigues
Argentina dos Santos 
Odair Gonçalves 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
Rosimere Maria da Silva
22 DE JANEIRO
Adriana Marques Cricca
Maria Lucia Molck
Fátima dos Santos Venancio
Edelma de Mello Salmazo
José Ricardo de Carvalho
João Carlos de Azevedo
23 DE JANEIRO
Cátia Magali B. Mazzolim
Lina Maria Barletta Assi
Marilena Duarte da Cunha
Sirlene David Batista
Antonia R. Freire Dodo
Crislane Cleria de Abreu
Glaucio Leite Ferreira
Flavia Helena da Silva
Edna Gueiros Gouveia

24 DE JANEIRO
Odilia Aparecida de Carvalho
25 DE JANEIRO
Vania Barbieri 
Adriana Aparecida da Silva
Claudia Regina da Silva
Rosana Oliveira Castagna
26 DE JANEIRO
Leonardo da Silva Ambrosio
Vanessa de Mattos Saconi
27 DE JANEIRO
Clóvis Alves Santiago
Sonia Maria Montini
Maria José Teixeira Viesa
Edvaldo Feitosa
Marilia Barbosa da Silva
28 DE JANEIRO
Rosileide Lira Maia
Barbara Cristiane Lira
Ana Carolina de Oliveira Fi-
gueiredo
Angelina Cerda Espin
Benedito C. Santos Junior
29 DE JANEIRO
Edemilsom Máximo da Cruz
Elizabeth Margarida Zanatto
Mirna Santos da Silva
Antonio Carlos T. Cavalcanti
Francisca Flavia B. de Lima
Luciane Vinha Machado
Maria do C. Gomes Lorenzini
Sheila R. M. Ribeiro da Silva
Simone Bueno de Godoy
Juliana Aparecida Costa Lins
30 DE JANEIRO
Maria de Fátima Pereira Vilar
Daniel Gomez Gutierres
Vander Prudêncio da Silva
Leandro Formigari
José Pedro de Lima
Delvair Almeida de Souza
Quitéria Emilia Ferreira
Fabiana  Chagas
Lucivone R. dos Santos
Regina Ayres F. Fernandes
31 DE JANEIRO
Ricardo Teste Azevedo
Maria A. C. R. Vasconcelos
Wanderley M. de Campos
Luiz Leandro da Silva
Leila Maria Moledo Menao
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Em julho de 1998 foi comemorado o "Dia do Chevrolet" com desfile na avenida Goiás

Drogaria e
Perfumaria 

CEntRAl
 Medicamentos e

Perfumaria em geral

 Aplicação de injeção 
em domícilio

 Cartão Viver Melhor

Fones: 2759-1521
2759-1522
2759-1523

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

Rua José Paolone, 210 - Centro - São Caetano do Sul

 óleo Multimarcas
 limpeza no sistema de arrefecimento
 Filtros: ar, óleo, combustível e ar condicionado
 Higienização do ar condicionado
 óleos industriais

O Rei dO ÓleO
supeR tROca de ÓleO

www.reidooleosaocaetano.com.br
email:mwetrocadeoleo@ig.com.br

Fone: 4221-2100
Fax: 4221-1945

Prefeito Luiz Tortorello (falecido em 2004) reinaugurando o Circolo Italiano, em 1998

Memória



Delivery: 4233.3000
WhatsApp: 99637.7954

Rua Visconde de 
Inhaúma, 1128, 
São Caetano do Sul

Uma empresa do grupo
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