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Editorial

Edgard Andreazi Moreira

Bolinho de
Leita da 
Dª Albina

Ingredientes

Modo de Preparo

Setembro 2016

Outubro, um mês  especial.

Ao final da impressão e 
d i s t r i b u i ç ã o  d e s t e  
informativo, certamente já 
estarão eleitos nossos 
representantes públicos 
locais, assim como em todas 
as cidades do Brasil nasce 
uma nova  esperança ,  

confiada àqueles que foram escolhidos nas 
u r n a s .  A p o l í t i c a  q u e  r e g e  n o s s o  
desenvolvimento, sem dúvida está sujeita a 
nossa legislação maior, nas mãos dos Regentes 
do Planalto Central, porém a responsabilidade 
das atividades públicas locais é gerenciada pelo 
nosso prefeito e vereadores, juntamente com 
seus nomeados aos cargos de confiança.
Toda essa gente “seminova”, poderia se 
comprometer neste mês de devoção a Nossa 
Senhora, Padroeira do Brasil, assim como as 
crianças que comemoram o dia em outubro e se 
orientar pela fé, pelo respeito a um melhor futuro 
aos nossos sucessores. Merecemos um país 
melhor e essa mudança é igual arrumação do 
quarto, geralmente começa pela gaveta das 
meias. Arrumando nossa cidade, poderemos 
estar arrumando nosso estado, nosso país.
Em homenagem ao mês das crianças, a 
verdadeira razão do nosso esforço diário, 
estamos publicando as fotos dos nossos filhos e 
netos. Esperando que este pequeno tributo 
emocione e envolva o pensamento de cada um, 
nos lembrando que tudo que fazemos, tanto ao 
bem quanto ao mal, será sempre oferecido à 
eles.

Ÿ PCMSO E PPRA 
O que é, e quem está obrigado

Ÿ Segurança, responsabilidade de 
todos.

Bolinho de Leite da Dª Albina 
Essa é a receita de preferência da família. 
Um bolinho de carne moída que leva leite na massa. 
Quem prova aprova.

1Kg de carne moída; 
2 cebolas médias, 
Aproximadamente 50g de margarina sem sal; 
¾ litro de leite; 
3 xícaras de farinha de trigo; 
sal e pimenta do reino a gosto; 
ovos e farinha de rosca para empanar.

Derreta a margarina sem sal e refogue as cebolas bem raladas, acrescente o 
sal a pimenta do reino e adicione a carne moída, sempre mexendo para 
misturar bem com a cebola.
Acrescente quase a totalidade da farinha de trigo e do leite, sempre mexendo 
até começar a soltar da panela. 
Utilize o restante da farinha e do leite para ajustar o ponto. 
Deve ficar firme, ao ponto de enrolar os bolinhos. 
Deixe esfriar.
Faça bolinhos redondos, ou croquetes de tamanho médio, empane no ovo e 
na farinha de rosca. 
Frite.

Na próxima Edição: Carne Louca

Cláudia Cristina Mazza
Residencial Ubatuba

Dica alternativa de um dos bisnetos da Dª Albina: 
Na hora de enrolar os bolinhos pode-se recheá-los 
com catupiry.

Tonani
Pintura Eletrostática

Dú (Ivone)
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Síndico do Mês

Cláudia Cristina Gonçalves de Paula Mazza

Residencial Ubatuba

Outubro - Mês das Crianças

Hoje com um olhar de pessoa grande, 
analiso o quanto nos fazia bem ser 
pessoas  pequenas ,  po rem as  
responsabilidades, as cobranças e o 
mundo, chegam, e tentam nos tornar 
pessoas armadas, nos tirando a 
inocência. Refletindo sobre isso, vamos 
olhar nossas crianças, assim como elas 
se espelham em nós. Lembro-me de um 
questionamento muito feito para as 
crianças: O que você, vai ser quando 
crescer? Hoje convido todos para à 
refletir.

“Quando crescer, só não quero perder 
a criança que há em mim”

Eduardo, Ana Clara e Pedro Henrique
(Netos da Ivone)

Clara
(Camila)

Iara
(Paulinha)

Pedro
(Érica)

Isa e Bia
(Cris)

Alice e Pedro
(Tatiane e Thiago)

Raul
(Viviane)

Murilo
(Fabiana)

Vinicius e Gabriel
(Dani)

Nicole
(Peterson)

Cláudia é professora de artes visuais, formada pela 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Leciona 
oferecendo cursos em instituições como SESC-SP, 
Oficina Cultural, Museu Pró-Memória e em seu 
ateliê particular. Pós graduada em gestão escolar 
atuou como Presidente fundadora da associação 
de moradores do Parque Santa Mônica por 7 anos 
e agora está como síndica do Residencial Ubatuba 
desde março de 2015.

O Residencial é formado por dois blocos com 16 apartamentos e 
estava precisando uma reorganização na sua gestão financeira e 
manutenções prediais.

"Estou avançando no meu propósito 
em colaborar para deixar o 
Residencial mais organizado e 
a g r a d á v e l .  D e s e j o  q u e  o s  
proprietários e moradores sintam-se 
satisfeitos em fazer parte deste 
espaço"

Camila L. M. Varotto
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Acontecendo Cliente em Destaque

Novos Clientes - Setembro 2016
Neste mês de setembro vieram fazer parte da nossa história:

Colaborador do Mês

Elielton, tem 28 anos  é colaborador na 
Andreazi desde maio 2016, tem se 
destacado no setor fiscal, atualmente esta 
cursando pedagogia. 
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Parabéns!

Ÿ Residencial Flamboyant I

Ÿ Bibbo & Bibbo

C r i a d a  e m  2 0 1 5 ,  a  TO N A N I  P I N T U R A 
ELETROSTÁTICA atende todos os segmentos do 
mercado no ramo de Pintura Eletrostática. 

R e c é m  i n s t i t u í d a ,  a  e m p r e s a  c r e s c e u  
consideravelmente, mesmo nesta época de crise, 
possibilitando a geração de empregos diretos e 
indiretos. 

Atende clientes com as mais diversas demandas de 
quantidade. A alta qualidade envolvida nos processos e sistemas de produção são 
alinhadas aos princípios: “Just in time” e “Kambam”.

VISÃO - Ser reconhecida como uma empresa flexível e parceira na prestação de 
serviços, no entendimento, nas ações, no desenvolvimento de soluções e aplicação de 
novas tecnologias.

MISSÃO - Entender as solicitações (dificuldades) dos Clientes interpretando como 
nossos problemas na procura de soluções que atenda as suas necessidades além das 
próprias expectativas apresentadas.

VALORES - Ética - Transparência -  Parceria  -  Segurança dos colaboradores - 
Sustentabilidade empresarial.

Endereço: Rua José Mancini, 615 - Parque São José - São Carlos-SP.

Fone: (16) 3368-4744

No período da segunda revolução industrial, 
Christopher Sholes inventou um tipo de máquina de 
escrever, e quem testou seu invento foi sua filha Lilian 
Sholes, que se tornou a primeira mulher a escrever 
em uma máquina , em público. Lilian Sholes nasceu 
em 30 de setembro de 1850, por causa do centenário 
de seu nascimento empresas fabricantes de 
máquinas de escrever faziam comemorações e 
concursos para escolher a melhor datilografa, na qual 
a maioria das participantes eram secretárias, o 
evento passou a ocorrer anualmente e ficou 
conhecido como o dia das secretárias.

30/09 - Dia da Secretária
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Por dentro da Lei

Construção
Manutenção e

Reformas em Geral
nsv@outlook.com.br

(16) 3361-8669 
99194-2095
99757-0448

Rua Winston M. Ricetti, 726 - Itamarati - São Carlos - 13.568.779

Pedro

Erica Lacerda Abreu Rocha

gerencia@andreazimoreira.com.br

Segurança, responsabilidade de todos!

PCMSO E PPRA – O que é, e quem está obrigado?
O PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, atendendo a NR 9 
(Norma Regulamentadora) informa a empresa em que condições se encontra 
em relação a Segurança do Trabalho, trazendo recomendações de melhorias e 
adequações. 

O PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, depende das 
informações descritas no PPRA, além das obrigatoriedades da NR 7. 
Documento que contêm as informações referentes a exames do funcionários, 
com admissionais, periódicos e demissionais, além de outros específicos.

O arquivo de documentos relacionas a este dois programa devem ser mantidos 
pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, sob pena de aplicação de multa.

Todas as empresas que possuem funcionários, regidos pela CLT, são obrigadas 
a ter estes programas.

Para que esses laudos sejam fornecidos é necessário um Engenheiro de 
Segurança do Trabalho para averiguar os riscos e um Médico de Medicina do 
Trabalho para realizar os exames necessários.

Hoje existem empresas terceirizadas que prestam esse tipo se serviço para 
facilitar a elaboração dos laudos.

Embora essa obrigatoriedade, exigida desde 1994, muitos empregadores não 
conhecem e não sabem como implementar os programas, porém, através do E-
Social, um programa do governo, gerenciador de todos os atos de relação de 
trabalho a exigência será melhor controlada. Vale se orientar a respeito.

Pergunte a um condômino o porquê optou por morar em condomínio? A 
resposta quase sempre será: Por segurança!

Hoje, a acessibilidade a sistema de segurança está cada vez mais fácil. Um 
bom sistema de câmeras, cercas e concertinas são realidade em quase todos 
os condomínios. Mas estes equipamentos não valem nada, se o morador não 
fizer sua parte.

As pessoas têm a “sensação de segurança” quando vivem em 
empreendimentos coletivos. Claro, morar em um lugar com mais pessoas, na 
maioria das vezes com porteiros, vigias e zelador, a vulnerabilidade a uma 
assalto ou furto é um pouco menor. Mas jamais será plena essa tão sonhada 
segurança.

É tão comum síndicos solicitando às administradoras que emitam advertências 
por falta de cumprimento das regras condominiais básicas, dentre elas o 
cuidado com a “segurança” do condômino: Deixar portas de halls e portões 
abertos, acesso de terceiros sem identificação, serviços de entrega sem 
acompanhamento, entre outros.

Acionar o interfone de dentro do apartamento sem se certificar que portas e 
portões tenham sido realmente fechados, veículos abertos com pertences 
dentro, portas de unidades abertas, são atos que, evitados, estariam 
contribuindo e muito com a segurança de todos.

Porteiros, câmeras, vigias, não significam segurança total. No entanto podem 
ser muito eficientes, se contar com a colaboração por parte de todos os 
condôminos.
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Ÿ Elaboração de Laudos e Programas relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho;
Ÿ Aplicação de Treinamentos, Cursos com Certificações e rastreabilidade;
Ÿ Consultoria e Assessoria Empresarial, e em Perícias Trabalhistas;
Ÿ Gestão de Segurança do Trabalho para adequação às Normas Vigentes.

WSP Consultoria em Segurança do Trabalho

wspatendimento@outlook.com.br
www.wspconsultoria.wix.com/work-safety-project

(16) 3419-5061 - 3419-2029
Rua Thiago Caruso, 20b - Azulville I, CEP: 13571-190 - São Carlos-SP

Clara

Camila Lima Moreira Varotto

pessoal@andreazimoreira.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

