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Mutirão de Densitometria Óssea atende 150 idosos
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Palavra do Presidente

A verdade sobre a Reforma da Previdência: CPI já tem resultado que comprova a realidade.

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar,
jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em
geral. Queremos que vocês saibam que a nossa
confederação, nossa federação, as associações de base,
como é o caso da Apevo, seguimos na luta pela manutenção
da Previdência Social. Não se iludam achando que o governo
Temer desistiu de suas maldades em função da intervenção
do exército no Rio de Janeiro. O seu comprometimento em
fazer a Reforma da Previdência faz parte do acordo com os
banqueiros, empresários e com uma grande parte dos
políticos que, apesar de terem recebido muito dinheiro
querem muito mais e não estão nem um pouco
preocupados com os trabalhadores da ativa e menos ainda

com os aposentados. O presidente Temer, ao anunciar a
intervenção no Rio de Janeiro, disse que poderia suspender a
intervenção na segurança pública para colocar em votação a
“Reforma da Previdência”, demonstrando que a votação é
mais importante que as vidas das pessoas inocentes, ou seja,
seu “ego” em desmontar o país em favor do capital está acima
da segurança do povo brasileiro. Outro fato que fez com que
não fosse colocada em votação a reforma é por não se ter a
quantidade necessária de parlamentares que lhe garantisse a
vitória. Importante frisar que a compra de votos dos que
estão ao seu lado, os quais custaram uma fortuna com nosso
dinheiro, se esgotaram. A nossa missão, assim como os
formadores de opinião que tem conhecimento da realidade
do país, é a obrigação de estar alertando a sociedade como
um todo não se deixar levar com as propagandas enganosas
repassadas pelos políticos sem escrúpulos e até pelo próprio
Temer que esteve, por exemplo, no SBT (Programa do
Ratinho) dizendo ser necessária a Reforma da Previdência
para o país não quebrar, utilizando sempre aquele discurso
ultrapassado que a Previdência é deﬁcitária, mentindo
descaradamente, pois sabemos que ela é superavitária. É
vergonhoso para o nosso país saber que os que deveriam
fazer cumprir as leis, sem querer generalizar, a grande
maioria está corrompida. Mas apesar de tudo que está
ocorrendo, não estamos parados e, recentemente, o
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá e o Senador Paulo

Paim, temendo que o Temer possa cumprir seu
pronunciamento em suspender a intervenção para a votação
da Reforma da Previdência, entrou com um mandato de
segurança com pedido de liminar no Supremo Tribunal
Federal (STF) para impedir, enquanto estiver a intervenção
no Rio de Janeiro que o presidente suspenda para votação.
Para aqueles que não têm conhecimento de que a
Previdência é superavitária, saibam que a pedido das
federações e as entidades de base, o nosso Presidente da
Cobap – Confederação Brasileira dos Aposentados e
Pensionistas, Warley Martins, solicitou ao Senador Paulo
Paim e conseguiram instalar a CPI da Previdência, a qual já foi
concluída por meio de dados concretos e documentos que
comprovaram ser a previdência superavitária e já está a
disposição de todos a cartilha “CPI da Previdência: Ousadia e
Verdade”; uma síntese dos resultados dos trabalhos ao longo
de seis meses. O Pdf completo da cartilha está disponível no
facebook da Fapesp: www.facebook.com/federacaofapesp.
Portanto, vamos mudar o cenário político, a hora é agora.
Valorize seu voto. Votou contra nós não volta mais! Veja
abaixo os deputados traidores do Estado de São Paulo.
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp
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Mutirão de Densitometria Óssea reúne 150 pessoas na Apevo

Associação preparou um café da manhã para os pacientes

Proﬁssionais da Apevo e do grupo EMS

Um total de 150 pessoas foram atendidas durante o 2º
Mutirão de Densitometria Óssea, organizado pela Apevo em
parceria com o grupo farmacêutico EMS. Os exames foram
realizados no dia 23 de março, na Unidade de Saúde da
associação, onde também foi oferecido um café da manhã
para os pacientes.

Vera Lúcia Moisés Domingues foi a primeira a chegar no dia do exame

A técnica operada da máquina Achiles, Fabiana Martins
Teixeira, conta que o procedimento, feito nos pés, demorou
em média um minuto. “O exame é feito pelo calcanhar do
paciente e mede o desgaste ósseo do corpo inteiro. Com o
resultado, é possível saber se a pessoa tem osteopenia (início
da osteoporose) ou a osteoporose em grau mais avançado”,
informou. O paciente apresenta osteopenia quando o
resultado é de – 1 a – 2,4. Já nos casos em que a pessoa

Exame para diagnóstico de doenças é feito no calcanhar

Ruzzante para aqueles que apontaram alterações nos
resultados. “Quando o paciente já tem osteoporose, signiﬁca
que perdeu 30% do osso. A prevenção é fundamental, pois
ajuda a evitar a doença e retardar o seu avanço”, informa
Eliane.
Ela orienta que as pessoas façam a prevenção a partir dos 40
anos, principalmente mulheres menopausadas e pessoas
com casos de osteoporose na família. “Na Terceira Idade, a
densitometria mostra se a perda óssea é normal ou anormal
apresenta osteoporose, o resultado é abaixo de – 2,5.
para a idade. A osteoporose é uma doença silenciosa, muitas
Vera Lúcia Moisés Domingues foi a primeira a chegar, por vezes a pessoa só descobre depois da fratura e, geralmente,
volta das 8h30. Ela contou que procurou pelo exame por são fraturas graves”, acrescenta.
causa das dores no corpo. “Acho importante essa ação que a
Apevo está fazendo devido o alto custo do exame em clínicas
particulares”, comenta. O associado José Carlos Fioravanti
acrescentou ainda que sempre foi muito bem atendido pela
associação e que pretende participar de mais ações como
essa.
Segundo os representantes do grupo EMS, Caio Henrique S.
Santos e Marco Aurélio C. de Oliveira, o mutirão tem o
objetivo de proporcionar melhora à saúde óssea da
população e também fazer a doação de amostras de
medicamentos para que o paciente inicie o tratamento e
prevenção da doença.
Idosos aguardaram na sala de espera para o exame
“Os remédios ajudam a prevenir a osteoporose, que é
considerada uma das doenças mortais na terceira idade. A
cada cinco idosos, um virá a óbito devido às quedas nos
O que é osteoporose?
próximos cinco anos”, ressalta Marco Aurélio, baseado em
pesquisas de estimativas. Ele aﬁrma que o grupo pretende A osteoporose é uma condição comum no Brasil,
continuar a parceria com a Apevo nos próximos anos. Na principalmente em mulheres acima dos 45 anos. Cerca de 2
região metropolitana de Sorocaba, a associação é a única a milhões de novos casos aparecem anualmente no país. À
oferecer o exame de forma gratuita à população.
medida que a pessoa envelhece, aumenta o risco de fraturas,
Para a Apevo, a parceria é de grande importância por especialmente no quadril, costela e colo do fêmur.
proporcionar a todos, associados ou não, o acesso ao exame O corpo absorve e substitui o tecido ósseo constantemente.
que é de grande valia para a saúde. A associação também Na osteoporose, a nova criação óssea não acompanha a
ofereceu consulta gratuita com a geriatra Eliane Ambrósio remoção da camada anterior. Muitas pessoas não
apresentam sintomas até que tenham uma fratura.
Por ser uma doença silenciosa, é preciso ﬁcar de olho nos
fatores de risco, como: predisposição genética,
envelhecimento, dieta pobre em cálcio, sedentarismo,
abuso de álcool, tabagismo, menopausa, uso abusivo de
remédios à base de corticoides, diabetes e disfunções na
tireoide.
A doença não tem cura, mas o tratamento pode ajudar no
seu avanço. É necessário fazer uso de medicamentos, ter
uma dieta saudável e realizar exercícios de levantamento de
peso para ajudar a prevenir a perda óssea ou fortalecer os
ossos já fracos.
Pacientes receberam orientações da médica Eliane Ruzzante
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Saúde

Campanha de vacinação contra a gripe inicia em 16 de abril

UBSs de Votorantim irão aplicar a vacina

O Ministério da Saúde irá realizar a 20ª Campanha Nacional
de Vacinação contra a Inuenza entre 16 de abril e 25 de
maio. A Secretaria de Comunicação de Votorantim (Secom)
informou que a cidade também irá aderir à campanha a partir
dessa data, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da
cidade.
No dia 15 de abril, haverá um simpósio promovido pelo

governo do Estado sobre a inuenza para os agentes de
saúde e o “Dia D” de imunização deve acontecer no dia 5 de
maio.
A combinação de inversão térmica com temperaturas baixas
e um aglomerado de pessoas resultam na circulação do vírus
da gripe. A cada ano, a imunização é modiﬁcada para garantir
a proteção contra as cepas virais da gripe em circulação. De
acordo com a Anvisa – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, as mudanças são válidas para as vacinas trivalentes e
quadrivalentes. As trivalentes devem conter três tipos de
cepas H1N1 e H3N2 e um similar ao vírus inuenza B. As
vacinas quadrivalentes devem conter um vírus similar ao da
inuenza B mais a outras três já presentes na trivalente.
Em São Paulo, até o fechamento dessa edição, haviam sido
registrados dois óbitos causados pelo vírus H3N2 na cidade
de Taubaté. Um bebê de três meses e uma idosa de 70 anos
faleceram em fevereiro. A predominância do vírus está
chamando a atenção no Brasil.
Segundo o infectologista Luiz Fernando Aranha, do Hospital
Israelita Albert Einstein, o vírus da inuenza tem vários
subtipos que variam de acordo com a composição da
proteína presente em sua superfície e passa por mutações

anualmente. O H3N2 é uma mutação do H1N1 e possui alta
transmissibilidade: mesmo uma pessoa no ﬁm da gripe
apresenta grande capacidade de transmissão do vírus.
Na rede pública de saúde, a vacinação é destinada a pessoas
com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias
pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos,
doentes crônicos, trabalhadores da saúde e populações
indígenas e privadas de liberdade.

Estados Unidos vive surto de gripe
Desde o início do inverno nos Estados Unidos (em
novembro de 2017), o país registrou mais de 60 mil casos de
gripe pelo vírus H3N2 e quase 100 mortes. A epidemia é
considerada a mais grave desde a gripe suína de 2009 e
atinge 49 dos 50 estados americanos.
A vacina aplicada nos EUA foi eﬁciente em apenas 36% dos
casos, segundo análise do CDC – Centro de Controle e
Prevenção de Doenças. O número é menor que a eﬁcácia
registrada nos anos anteriores, que preveniu 48% das
infecções.

Agentes da Zoonoses percorrem pontos estratégicos em Votorantim

Devido a baixa procura pela vacina contra a febre amarela, a
Secretaria de Saúde de Votorantim (Sesa) alterou o esquema
de vacinação para evitar o desperdício. De acordo com o
Departamento de Vigilância em Saúde, cada Unidade Básica
(UBS) está disponibilizando 50 doses de vacina por dia e o
horário de atendimento é das 7h às 13h.
“Há unidades que chegaram a atender somente dez pessoas
no dia e com isso houve desperdício, tendo em vista que
cada frasco, uma vez aberto, dá para 50 doses”, explica a
coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Viviane
Aparecida de Paula.
Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde ampliou a
recomendação da vacina contra a febre amarela. A decisão
foi tomada após a alta no número de casos da doença e
devido à possibilidade do vírus se espalhar em regiões
urbanas. Até o ﬁnal de março, foram conﬁrmados

aproximadamente 1.200 casos da doença, com 340 mortes.
Em algumas cidades do Nordeste, Sul e Sudeste, onde a
vacina não era recomendada, passaram a fazer parte da
campanha de vacinação, que deve ser concluída até abril de
2019, segundo o Ministério. A expectativa do governo é
imunizar 77,5 milhões de pessoas.
Inicialmente, a vacinação foi estendida para todos os
municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que mantém
a campanha com as doses fracionadas.

Atendimento em Votorantim
Desde o dia 19 de fevereiro, a Prefeitura de Votorantim
iniciou um novo esquema de vacinação contra a febre
amarela. As 50 doses estão sendo aplicadas nas 11 UBSs da
cidade, excluindo as unidades do Programa de Saúde da
Família, das 7h às 13h.
Os moradores que desejam se vacinar devem comparecer
às UBSs dos bairros Jardim Archila, Parque Bela Vista, Jardim
Clarice, Itapeva, Jardim Novo Mundo, Jardim Serrano, Rio
Acima, Vila Amorim, Vila Garcia, Vila Nova e Barra Funda.

Ações contra Aedes Aegypti
Para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue, febre amarela, chinkungunya e zika,
agentes do Departamento de Vigilância em Saúde de
Votorantim estão percorrendo os bairros da cidade.
Durante a ação, os proﬁssionais realizam visitas às residências

ABRAz e Phito Fórmulas promovem encontro sobre Alzheimer
Com o intuito de acolher e orientar os familiares de pacientes
com a Doença de Alzheimer, a ABRAz Sorocaba (Associação
Brasileira de Alzheimer) e a Phito Fórmulas promovem um
encontro no dia 24 de abril, a partir das 19h. Até dezembro,
mensalmente será debatido um tema voltado à Terceira Idade e
demais áreas da saúde.A ABRAz é uma associação sem ﬁns
lucrativos que realiza palestras, grupos de apoio e seminários
gratuitos aﬁm de melhorar a qualidade de vida do paciente e de
seus familiares.As reuniões acontecem sempre às terças-feiras
e não é necessário fazer um pré-cadastro, basta comparecer no
dia e hora programados. O encontro será realizado na Unidade
de Apoio Phito Fórmulas, na rua Santa Clara, 162 – Centro –
Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 3211-2020. A
programação completa está disponível no site:
h t t p : / / w w w. p h i t o . c o m . b r / 2 - u n c a t e g o r i s e d / 7 9 9 programacao-abraz-2018.

com a intenção de fazer o bloqueio para eliminar os possíveis
criadouros do mosquito e orientar os moradores. Até o
fechamento dessa edição, a cidade não havia registrado
nenhum caso das doenças transmitidas pelo Aedes.
De acordo com a Vigilância, as pessoas devem se empenhar
cada vez mais para eliminar os criadouros. O índice de última
Avalição de Densidade Larvária (ADL), realizado em janeiro,
resultou em 3,1. O Ministério da Saúde informa que o
resultado da ADL entre 1 e 3,9 coloca a cidade em situação
de alerta e superior a 4,0 é considerado risco de epidemia.
Uma nova coleta está programada para o mês de abril.
A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Kátia
Regina de Oliveira, ressalta ainda que, além das visitas os
agentes percorrem os pontos estratégicos e fazem
orientação educativa. “Mantemos as equipes nas ruas com o
propósito de eliminar o maior número de criadouros
possíveis e por isso contamos cada vez mais com o apoio da
população”, disse.

Foto Seco

Foto Secom

Votorantim altera esquema de vacinação contra a febre amarela

Vacinação continua nas UBSs até que todos da cidade sejam imunizados

155
Esse é o número de novos associados da Apevo de
janeiro a março. A associação dá boas vindas a todos,
antigos e novos! E a você, que ainda não faz parte da
família Apevo, ﬁca o convite para conhecer nossos
serviços e benefícios.
Para ser associado basta comparecer na associação
com RG, CPF, comprovante de residência, título de
eleitor e número de benefício (se aposentado). Todos
podem se associar.
Informações: (15) 3353-8080, 3243-2410 ou
99605-3037

Cidade em Foco
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Habeas corpus beneficia 147 detentas em Votorantim
Foto Governo de São Paulo

substituição da prisão preventiva por domiciliar, irá beneﬁciar
147 detentas da Penitenciária Feminina de Votorantim. O
benefício é válido para mulheres em prisão provisória que
tenham ﬁlhos com menos de 12 anos, que estejam grávidas
ou que tenham ﬁlhos deﬁcientes.
Em Votorantim, 137 detentas têm ﬁlhos menores que 12
anos e as outras 10 estão grávidas. O Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais (IBcrim) estima que cerca de 4,5 mil
mulheres se enquadrem nessa situação no país.
A decisão foi dada a pedido da Defensoria Pública da União
(DPU) e publicada no dia 20 de fevereiro. O ministro relator
147 detentas serão beneﬁciadas com habeas corpus coletivo em Votorantim do caso, Ricardo Lewandowski, determinou que seja
O habeas corpus coletivo concedido pela Segunda Turma do imediata a transferência das presas cujos nomes foram
Supremo Tribunal Federal (STF), que determina a relatados ao processo no Supremo, por meio do Depen –

Departamento Penitenciário Nacional ou das autoridades
estaduais. Para as demais detentas que estejam na mesma
situação, os presidentes dos tribunais federais e estaduais
tem o prazo de 60 dias (após a publicação) para analisar e
implementar de modo integral as determinações ﬁxadas pelo
STF. O benefício também será concedido para as
adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas, grávidas ou
com ﬁlhos de até 12 anos.
A penitenciária de Votorantim possui 622 detentas e 23,6%
dessas mulheres se enquadram na regra. No Estado de São
Paulo, a Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu é a que tem o
maior número de presas que podem ser beneﬁciadas com a
medida, cerca de 220 mulheres.

Exercícios físicos, dança, artesanatos e jogos são oferecidos
semanalmente no Centro para Atendimento ao Idoso “Shirley
Peinado Bernardi”, em Votorantim, com o objetivo de
ressocializar o cidadão acima de 60 anos. O espaço, que
inaugurou em 2011 no bairro Dominguinho, atualmente
atende 25 idosos e possui uma agenda de espera para
interessados.
As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às
16h. O acompanhamento é feito por proﬁssionais capacitados
de diversas áreas, como assistente social, auxiliar administrativo
e auxiliar de enfermagem, além de ﬁsioterapeuta e terapeuta
ocupacional. Os atendidos têm a disposição um transporte que
os buscam e os levam até suas residências, além de três

refeições diárias.
O projeto é válido para os idosos que, por uma série de
situação, vai perdendo o convívio social, que pode causar
inclusive a depressão. Os interessados em participar das
atividades devem se inscrever no próprio local, que ﬁca na rua
Sorocaba, 578 – Vila Dominguinho. É necessário apresentar
cópia dos documentos de identidade do idoso e do
responsável, comprovante de endereço de ambos e preencher
uma ﬁcha cadastral entregue no ato da inscrição. Os inscritos
passam por uma consulta com médico geriatra, além de
receber uma visita da coordenadoria do projeto e da assistente
social para avaliar as condições sociais e familiares. Informações
pelo telefone (15) 3353-8646.

Foto Prefeitura de Votorantim

Centro para Atendimento do Idoso em Votorantim promove ressocialização

Centro para Atendimento ao Idoso proporciona momentos de lazer

Prazo para declaração do Imposto de Renda encerra dia 30 de abril
Termina dia 30 de abril o prazo para a declaração dos
rendimentos tributáveis ano-base 2017 para a Receita
Federal. A declaração do Imposto de Renda 2018 teve início
no dia 1º de março e a Fisco já recebeu cerca de 3 milhões de
prestações de contas.
A expectativa é que 28,8 milhões de pessoas declarem o IR
2018. A declaração vale para contribuintes que receberam

rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano
passado. Aqueles que optarem por desconto simpliﬁcado
perdem as deduções admitidas na legislação tributária em
troca de 20% de dedução dos rendimentos tributáveis.
Este ano, os contribuintes devem informar o CPF – Cadastro
de Pessoa Física de dependentes maiores que 8 anos.
A Apevo conta com a parceria do contador Francisco Carlos

Vieira dos Santos, que realiza esse tipo de serviço. O
atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h e
sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h na rua Antônio
Fernandes, 37 - Centro de Votorantim. O valor é
R$ 50. Informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou
99716-1701e também pelo e-mail
franciscocvscontador@gmail.com.

20ª Caminhada da Penha espera mais de mil pessoas no dia 8 de abril
A saída acontece às 4h30, após a benção do Padre Almir Flávio
Scomparim os ﬁéis seguem rumo a Serra de São Francisco. O
percurso de aproximadamente 20 quilômetros é dividido em
trechos asfaltados e outros com terra.
Chegando ao local, uma missa será celebrada e um ônibus
gratuito será disponibilizado aos ﬁéis com destino ao terminal
de ônibus João Souto.
Foram confeccionadas 500 camisetas personalidades e, para
adquirir, o participante deve doar 5kg de arroz. As doações
serão entregues a entidades assistenciais de Votorantim e
Em abril, tradicional Caminhada da Penha completa 20 anos
região, entre elas a Creche São Vicente de Paulo e a Apae –
A 20ª Caminhada da Penha, que será realizada no dia 8 de abril, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votorantim.
aguarda um público de mais de mil pessoas. Assim como nos A caminhada começou com uma brincadeira de amigos e se
anos anteriores, a concentração será às 4h, na Igreja São José tornou um dos eventos mais importantes do município. Um
dos organizadores, Paulo Roberto Ferreira Camargo, o Beto
(ao lado da fábrica Fiação Alpina).
Zen, conta que o apelo religioso causado pela caminhada é

muito gratiﬁcante.
Em 2017, segundo Beto, cerca de mil pessoas participaram da
caminhada. “Esse ano esperamos mais que isso. O evento vai
crescendo pouco a pouco”, comenta o organizador.
Durante o trajeto, os ﬁéis serão acompanhados pela Guarda
Civil Municipal e pela Polícia Militar, também estarão à
disposição ambulâncias e carros de apoio, além de monitores.
Para participar do evento os interessados devem trocar 5kg de
arroz por uma camiseta. Os postos de trocas são:
Supermercado Malucho (av. São João e Parque Jataí), Real Auto
Peças (Jd. Clarice), Padaria Bela Vista (av. São João), Adega do
Magrão (Vossoroca), Apae – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Votorantim, Creche São Vicente de Paulo,
Alemãozinho Sorvete (av. São João) e na Igreja São José.
Informações com Beto Zen, pelo telefone (15) 99788-2260.

Zoonoses castra cerca de 50 animais por mês em Votorantim
Cerca de 50 animais, entre cães e gatos, são atendidos
mensalmente pelo programa de castração realizado pela
Secretaria de Saúde de Votorantim. Podem realizar o
procedimento cães e gatos, machos ou fêmeas, com idades
entre um e seis anos. As cirurgias são realizadas de forma
gratuita no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
De acordo com a coordenadora da Zoonoses, Kátia Regina de
Oliveira, ocorrem muitas faltas e não há como encaixar outro
naquela vaga, tendo em vista que há algumas recomendações
para realizar o procedimento. Ao fazer o agendamento, a
pessoa deve comparecer com o animal ou avisar com
antecedência em caso de desistência, caso contrário, o tempo
de espera pode ser ainda maior.
O veterinário Guilherme Nóbrega explica que o animal deve
estar saudável para receber o procedimento. “A castração é feita
somente para aqueles com idade entre um e seis anos e é

preciso estar em jejum de 12 horas”, conta. O veterinário data agendada, o procedimento precisa ser remarcado.
acrescenta que o procedimento é mais rápido em animais Informações pelo telefone (15) 3243-3807.
machos, já nas fêmeas o tempo é maior.

Como fazer o cadastro
O cadastro deve ser realizado das 8h às 16h, na sede da
Zoonoses, que ﬁca na av. Santo Antônio, ao lado do Cemitério
Municipal de Votorantim. Os interessados devem comparecer
levando cópia do comprovante de residência, certidão de
nascimento ou casamento (caso não seja o titular do
comprovante de endereço) e uma cópia de um documento
com foto (RG ou CNH) do proprietário do animal.
Os agentes da Zoonoses agendam a cirurgia e fazem o contato,
via telefone, uma semana antes. Se a fêmea estiver no cio na

Zoonoses de Votorantim realiza castração gratuita em cães e gatos
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Café e Atualidades na Chácara do Idoso, em Sorocaba

Foto DesenvolveMente Sênior

Apevo inicia série de encontros em parceria com DesenvolveMente

Saúde é o tema que será abordado na primeira palestra do
DesenvolveMente Sênior em parceria com a Apevo. O
projeto “Café & Atualidades” tem início no dia 9 de abril e
segue até o mês de setembro, no salão social da associação.
As reuniões consistem no debate de um assunto atual sobre
uma área especíﬁca, como saúde, nutrição e tecnologia.
Os encontros acontecem uma vez por mês, sempre às
segundas-feiras, das 9h às 10h. O segundo tema será
discutido no dia 4 de junho, sobre determinado assunto da
área da nutrição. A tecnologia será o destaque do encontro
do dia 30 de julho. O projeto se encerra em 24 de setembro,
com o tema saúde.

Segundo Luiza Holtz, uma das responsáveis pelo
DesenvolveMente, os encontros serão ministrados por
proﬁssionais da área e o tema será escolhido de acordo com
as notícias vinculadas nos meios de comunicação.
O “Café & Atualidades” é gratuito para associados da Apevo e
voltado ao público da terceira idade. As inscrições são
limitadas em 20 pessoas e devem ser feitas diretamente na
sede da associação, rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou
3353-8080.

não quebrar”.
Os temas são independentes e o participante pode escolher
o dia que quiser participar do encontro. A preferência é para
o público da terceira idade, caso aja vagas, as aulas serão
abertas para todos.
Os encontros são realizados na Padaria Real Boa Vista
(próximo a Prefeitura de Sorocaba), às quartas-feiras, das
14h30 às 17h e cada aula custa R$ 70 por pessoa (o
pagamento é feito no dia, em dinheiro). Associados da Apevo
possuem descontos especiais. Informações pelo telefone:
(15) 99116-8711.

DesenvolveMente promove encontros na
Padaria Real
Em março, o DesenvolveMente iniciou sua agenda de
encontros na Padaria Real Boa Vista. A programação continua
no mês de abril, com encontros semanais.
O primeiro será no dia 4 e aborda o tema “Como organizar
suas contas”, com o administrador Adilson Bonvino. No dia
14, a ﬁsioterapeuta Gabriela Romana debate sobre “Dor:
como viver sem ela?”. O advogado Fernando Pereira ministra
a aula “Por que evitar o inventário?”, no dia 18 de abril; a
programação do mês se encerra no dia 25, com o educador
físico Erlon Marum de Freitas, com o tema “Movimentar para

Encontro realizado na Padaria Real Boa Vista

Visitas e Parcerias
Nova parceria: Apevo e Centro Hermes de Educação Superior

Diretores da Apevo receberam representantes do Centro Hermes

A ﬁm de oferecer o acesso a Educação Superior de seus
associados e dependentes, a Apevo ﬁrmou uma parceria
com o Centro Hermes, representada pelos consultores
Cristiane Martins Rodrigues e Rodrigo Trevisan. Associados e
dependentes da Apevo passam a ter descontos nos cursos
oferecidos pela instituição.
A unidade surgiu em 2005 em Sorocaba, com o objetivo de
exercer atividades especíﬁcas do ramo educacional.
Conveniada à Faculdade Getúlio Vargas, a instituição oferece
cursos de Pós-Graduação, MBAs e cursos de média e curta
duração para proﬁssionais. Para os associados e dependentes
da Apevo são concedidos 12% de descontos nos cursos de
MBAs (longa duração) e Cademp (curta duração), 8% para

cursos de Pós-Graduação em Administração de Empresas
(longa duração) e Analista (média duração), nas unidades de
Sorocaba e Itu.
É necessário estar em dia com as mensalidades da associação
para obter o benefício. Estão inclusos também: material
didático digital, biblioteca, sistema de internet Wi-Fi, espaço
de convivência, além de um coffee break e convênio com
estacionamento.
O Centro Hermes – Unidade Itu está na av. Plaza, 176 –
Bairro Jd. Paraíso e, em Sorocaba, na rua 28 de Outubro,
250 – Alto da Boa Vista. Informações pelo telefone (15)
2101-0707 ramal 705, (15) 99702-5068 ou pelo emailsorocaba-fgv@centrohermes.com.br.

Academia Inovação reafirma parceria de três anos com Apevo
Há três anos, a Apevo possui uma parceria com a Academia
Inovação, localizada no bairro Altos de Votorantim, que
oferece descontos para os aposentados e dependentes da
associação em atividades de hidroginástica e natação. A
coordenadora e proprietária do espaço, Marilza Angeleli,
visitou a Apevo para reaﬁrmar a parceria.
Associados e dependentes possuem 15% de desconto nas
aulas de hidroginástica e 10% na natação. Segundo Marilza, a
hidroginástica e a natação são de grande importância e
trazem diversos benefícios para o pessoal da terceira idade.
As aulas são realizadas em piscina aquecida, tratada com
ozônio e ministradas por professores capacitados. Além
dessas atividades, a academia oferece aulas de musculação,
ginástica e artes marciais.

Para validar o desconto, é necessário apresentar a carteirinha
da Apevo com os pagamentos em dia. Os valores variam de
acordo com as aulas e condições de pagamento.
No dia 6 de abril, representantes da academia irão tirar
dúvidas sobre os serviços e descontos para associados e
dependentes, na Unidade de Saúde Apevo. O atendimento
acontece das 8h às 12h, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro
de Votorantim.
A academia está na rua Maria José Garcia, 14 – Altos de
Votorantim. A piscina funciona de segunda a sexta-feira, das
7h às 22h e aos sábados, das 7h às 13h. Informações pelos
telefones (15) 3243-1529, 99601-3990 ou 99722-5080
(WhatsApp).
Academia Inovação reaﬁrma parceria com Apevo

Escritório Cunha é novo parceiro da associação

Representantes do Escritório Cunha recebidos pelos diretores da Apevo

O Escritório Cunha, em Votorantim, realizou uma visita à
Apevo para ﬁrmar uma parceria em benefício dos
associados. Os descontos são válidos para créditos
consignados e outros serviços prestados pela empresa.
Aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional de
Seguro Social passam a ter juros e taxas menores para
créditos consignados em conta corrente em mais de dez
bancos. Além disso, associados da Apevo ganham descontos
especiais em licenciamento de veículos, transferência,
regularizações junto ao Detran – Departamento Estadual de
Trânsito e redução nas taxas para parcelamento no cartão de
crédito (em até 12x).
Para aqueles que desejam empreender, o escritório ainda
oferece valores exclusivos para serviços na área contábil, tais

como abertura e encerramento de empresas, escrituração
ﬁscal e contábil, RH (Recursos Humanos) e Imposto de
Renda.
A Apevo acredita que a parceria é um bom benefício ao
associado, pois o Escritório Cunha é de credibilidade e
oferece os melhores preços.
No dia 6 de abril, representantes do escritório irão estar na
Unidade de Saúde Apevo, para tirar dúvidas sobre os
serviços e explicar sobre os descontos para associados e
dependentes. O atendimento será das 8h às 12h, na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim.
O Escritório Cunha funciona de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 17h30, na rua Paula Ney, 95 – Centro de
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2847.

Gerentes da Caixa Econômica visitam a Apevo

ANUNCIE
AQUI!

R e p r e s e n t a n t e s C a i x a E c o n ô m i c a Fe d e r a l
(CEF)visitaram a Apevo no ﬁnal me março. As gerentes
Marcia Armene Moraes, Joseline Morone Hervas e Ana
Carolina Bácaro, se reuniram com a diretoria a ﬁm de
reaﬁrmar a parceria existente há mais de 20 anos. A
diretoria da Apevo apresentou às gerentes os planos da
associação para o decorrer do ano de 2018. Elas foram
recebidas pelo presidente da Aristides Vieira Fernandes,
por Antônio Aparecido da Silva, Roberto Massuco e
Eluízio Bueno.

SEU CLIENTE TAMBÉM LEU ISSO!

Marina Sandroni: (15) 99770-8290
Gerentes da Caixa se reúnem com representantes da Apevo

Turismo
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Barra Bonita proporciona momentos de alegria e diversão para turistas

Turistas da Apevo irão passear de navio pelas águas do Rio Tietê

City tour de trenzinho está na programação do passeio

A capela é um dos pontos turísticos a ser visitado pelo grupo

Os turistas irão curtir momentos de alegria, diversão e
conhecimento na excursão para Barra Bonita, que acontece
no dia 15 de abril. O grupo também irá apreciar lindas
paisagens, passar por locais históricos e visitar o local do
milagre do São Frei Galvão. O roteiro tem 5 horas e meia de
duração, com direito a almoço, música ao vivo e recreação.
A cidade atrai turistas do país inteiro, que buscam um lugar
calmo e tranquilo. O passeio de eclusa pelo rio Tietê é a
principal atração e é diversão para toda a família. A paisagem
é surpreendente: com diversos tipos de pássaros e peixes
que ﬁcam à margem do rio.
Na programação do Turismo da Apevo, após o embarque
em Barra Bonita, os turistas percorrem 25km sob as águas
limpas do rio Tietê, rumo ao porto de Jaú. No local, o grupo
aprecia a pousada do Imperador Dom Pedro II, que ainda

guarda as mesmas características do século XIX (19) e visita o
local histórico do São Frei Galvão, com explicação sobre o
milagre da bilocação ocorrido no local.
De volta à embarcação, será servido o almoço e diversas
atividades recreativas e elevação pela eclusa. Ela foi
construída para transpor um desnível de 26 metros causados
pelas barragens do rio. A embarcação leva 12 minutos para
concluir esse trajeto. Na operação, as comportas se fecham
para que a água encha os 142 metros de comprimento por
12 de largura do corredor onde ﬁcam os barcos. Para cada
operação, são gastos, em média, 50 mil m³ de água.
Informações e reservas diretamente na Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, ou pelos
telefones: (15) 3353-8080, 3243-2410 ou 99605-3037,
com a responsável pelo Turismo, Graziele Gomes.

Embarcação passa pela eclusa na barragem de Barra Bonita

Confira as viagens programadas pelo
Departamento de Turismo da Apevo para 2018:
Barra Bonita

Cambuquira (MG)

Embarque: 15 de abril

Embarque: 19 a 22 de julho

O passeio de navio pelo Rio Tietê tem duração de 5 horas e, durante o trajeto, é possível
conhecer o melhor do rio: sua água limpa e paisagem encantadora, cercada de pássaros,
animais e peixes. Ainda tem elevação pela eclusa, música ao vivo, recreação e visita a Capela
do Santo Frei Galvão.
Valores: associados R$ 230, não associados R$ 300 e crianças de 6 a 10 anos R$ 155 (incluso
almoço).

Outra novidade é a viagem para o sul de Minas Gerais. Diversas atrações estão a espera dos
turistas no Grande Hotel Trilogia, com programação artística, turística e terapêutica. E mais: o
grupo irá visitar as cidades de Campanha e São Tomé das Letras; o Parque das Águas Minerais e
espetáculo de circo com pipoca.
Valores: associados R$ 930, não associados R$ 980 e crianças de 0 a 5 anos não pagam e
crianças de 6 a 10 anos R$ 465 (pensão completa).

Maria Fumaça

São Lourenço (MG)

Embarque: 12 de maio

Embarque: 23 a 26 de agosto

A locomotiva parte de Campinas rumo à Jaguariúna, para visita ao Museu da Estação e a Feira
de Artesanato. Durante o trajeto, várias atrações para animar o passeio dos turistas. Pedreiras
é o destino final, com parada para o almoço e a tarde livre para compras.
Valores: associados R$ 185 e não associados R$ 210 (incluso almoço).

Campos de Jordão

Conhecida por suas estâncias hidrominerais, a cidade faz parte do Circuito das Águas, na Serra
da Mantiqueira. A excursão inclui: passeio na cidade de Caxambu (MG); festas com os temas
“Festival do Chopp e Petiscos”, de “Queijos e Vinhos” e a tradicional “Festa Junina” – todas com
música ao vivo e incluso os petiscos e bebidas; hospedagem, parque aquático e piscinas
aquecidas no Hotel Guanabara.
Valores: associados R$ 1.135, não associados R$ 1.185 e crianças de 0 a 5 anos não pagam e
crianças de 6 a 12 anos R$ 648 (pensão completa).

Holambra

Embarque: 26 de maio
A cidade do interior paulista fica na Serra da Mantiqueira e é muito conhecida por suas
temperaturas frias. A excursão inclui passeios por pontos turísticos, como: Ducha de Prata,
Bairro das Mansões, Loja de Chocolate, Mosteiro São João, entre outros. Os turistas ainda
terão a tarde livre para passeios e compras pela cidade.
Valores: associados R$ 180 e não associados R$ 230 (incluso almoço).

Caldas Novas (GO)
Embarque: 21 a 24 de junho

Embarque: 15 de setembro

Conhecida como “a cidade das flores”, Holambra fica a 120 km de São Paulo. Em setembro,
acontece a Expoflora, a maior exposição de flores ornamentais da América Latina, atraindo
milhares de turistas. A excursão inclui ingresso para a exposição e passeio turístico.
Valores: associados R$ 150 e não associados R$ 180 (incluso almoço em churrascaria –
bebidas e sobremesas a parte).

Ubatuba
Embarque: 19 a 21 de outubro

Novidade na programação de Turismo, a cidade é conhecida por suas fontes de água quente.
Durante o final de semana, os turistas ficarão hospedados no Hotel diRoma Exclusive. Entre as
atrações, estão: visita à cachaçaria, Shopping Serra Verde, bingo, baile e entrada para parque
aquático.
Valores: associados R$ 1.180, não associados R$ 1.280 e crianças de 6 a 10 anos R$ 500
(pensão completa).

São mais de 102 praias espalhadas por cem quilômetros, com diversas atrações. Além de
aproveitar um delicioso final de semana, os turistas ficarão hospedados no Hotel Wembley Inn.
Valores: associados R$ 902, não associados R$ 950 e crianças de 0 a 5 anos não pagam
(pensão completa).

Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim
Informações pelo telefone: (15) 3353-8080 | 3243-2410 com Graziele
* NOVIDADE: A Apevo disponibiliza assistência médica em todas as suas viagens pela empresa Unidos Assistance.
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Águas de Lindoia: turistas descansam e se divertem
O ﬁnal de semana em Águas de Lindoia (de 2 a 4 de março)
deixou os turistas da Apevo descansados e com gostinho de
quero mais. Segundo a responsável pelo Turismo da
associação, Graziele Gomes da Silva, o grupo foi muito bem
recebido pelo Hotel Mantovani, local no qual ﬁcaram
hospedados.
“O que o pessoal mais adorou foram às piscinas aquecidas.
Os responsáveis pelo hotel nos atenderam muito bem e a
cidade possui diversos passeios turísticos para todas as
idades”, acrescenta.
O grupo, composto por cerca de 40 turistas, se divertiu com
os bailes preparados pelo hotel. O primeiro, ainda na sexta-

feira (2), teve com tema “Noite Italiana”, com direito a música
ao vivo. No sábado (3), foi o baile “Anos Dourados”, também
com música ao vivo, com ritmos da década de 50.
A programação incluiu passeio na cidade de Monte Sião, em
Minas Gerais e Serra Negra, São Paulo. Também no sábado,
a tarde teve atrações musicais na beira da piscina.
No domingo (4), o grupo fez um city tour pela cidade e
visitaram pontos turísticos, entre eles, o Cristo Redentor.
Localizado no Morro do Cruzeiro, o local oferece uma
excelente visão panorâmica de toda a cidade, municípios
vizinhos e da Serra da Mantiqueira.
“Meu marido e eu adoramos o passeio. Pontualidade e

tranquilidade na viagem, com um ônibus confortável e
motorista responsável, hotel e roteiro de passeios de acordo
com o que nos foi passado. Também nos foi dado um cartão,
que podíamos usar se precisamos de médico ou hospital. No
hotel, o atendimento foi ótimo em vários aspectos.
Recomendo para quem quer passar alguns dias agradáveis”,
conta a turista Santina Hipolito Pereira, que viajou junto com
o marido, Carlos Roberto Pereira.
Todas as fotos do passeio podem ser conferidas no site da
Apevo (www.apevo.com.br) ou na página oﬁcial da
associação no facebook.com/ApevoOﬁcial.

Turistas embarcam rumo a Águas de Lindoia

Rhode Rodrigues, Maria Silva, Luzinete Amancio e Bianca de Miranda

Magali de Fátima, Lucia de Fátima, Wilson Furtado e Elza Corona

Zacarias Cesario, Felipe Meira, Geralda Rocha e Josefa Cesario

Elza Corona e Maria Adelina

Carlos Roberto Pereira e Santina Hipolito Pereira

Foto Paulo Cattelan

Turismo realiza viagens para cidades com fontes de águas curativas

Parque das Águas de São Lourenço, Minas Gerais

O Parque das Águas possui seis fontes de águas minerais de
qualidade, com gás natural e indicações terapêuticas. Além das
fontes, existem jardins sombreados, lago, pequenas lojas de
artesanatos, parque infantil e balneário. O Parque é um ponto
turístico que se encontra em área privilegiada e as águas
minerais são indicadas para o tratamento de saúde. A fonte
gasosa “Regina Werneck” é indicada para o tratamento de
nefrite aguda ou crônica, diurese, desordem intestinal, entre
outras. A fonte férrea “Dr. Fernandes Pinheiro” é indicada para
anemia, linfatismo e outras. Entre os males, a fonte
magnesiana “Comendador Augusto Ferreira” é reumatismo,
obesidade e litíase. A fonte sulfurosa “Dr. Sousa Lima” cura a
diurese quando usada em jejum, colite, gastrite e acidez. A
fonte do Marimbeiro é para distúrbios no aparelho digestivo e
disfunções hepáticas. A fonte litinada “Dr. Roxo Rodrigues”
possui água levemente gasosa.
A água mineral possui um fator de cura de alto valor e deve ser
consumida periodicamente diretamente da fonte, pois as
águas perdem parte das propriedades curativas algumas horas
depois de serem retiradas.
Entre as atrações preparadas, estão: espetáculo Circo com
Pipoca; visita a Igreja Histórica de São Sebastião e Spa das
Águas; oﬁcinas keppeanas terapêuticas; passeio nas cidades de
São Tomé das Letras (com almoço na Fazenda Boa Vista) e
Campanha; Show de Prêmios com Arte, do projeto social
“Ação do Bem”; oﬁcina artística; baile à fantasia, entre outras.

Foto Viaje por aqui

O Departamento de Turismo da Apevo tem como destinos,
nos meses de julho e agosto, duas cidades que possuem
diversas fontes de águas com poderes curativos: Cambuquira
e São Lourenço, em Minas Gerais. A primeira viagem é um
passeio inédito realizado pela associação.
De 19 a 22 de julho, os turistas ﬁcarão hospedados no Grande
Hotel Trilogia, em Cambuquira, com estrutura totalmente
sustentável (poço de água mineral próprio, energia solar,
horta orgânica). O local possui piscinas aquecidas, saunas,
teatro, sala de jogos/TV, restaurante amplo que oferece
culinária mineira ao som de um pianista ao vivo.
A cidade mineira é um refúgio em meio às montanhas, a 950
metros de altitude. Sua fama nasceu da virtuosidade de suas
Apevo retorna a São Lourenço
águas e há notícias de que, em 1780, doentes sentiram os
efeitos miraculosos das águas minerais de Cambuquira. Em
1997, a revista VIP Exame, da Editora Abril, classiﬁcou a cidade Este ano, o Turismo da Apevo retorna para a cidade de São
como o berço da melhor água das Américas. Mundialmente, Lourenço, em Minas Gerais. A excursão acontece de 23 a 26
ela ocupa a segunda posição, atrás somente do País de Gales. de agosto para a cidade, que é conhecida por suas estâncias
hidrominerais e faz parte do Circuito das Águas, na Serra da
Mantiqueira.
A hospedagem será no Hotel Guanabara, onde os turistas
terão pensão completa, que inclui as delícias da culinária
mineira, complexo aquático e três festas temáticas (Festival do
Chopp e Petiscos, Queijos e Vinhos e Festa Junina) com
música ao vivo. Não tem como ﬁcar parado!
Um dos atrativos da cidade é o Parque das Águas, que possui
fontes de águas ferruginosa, sulfurosa e alcalina – da Fonte
Oriente sai a famosa Água Mineral São Lourenço,
comercializada desde 1890. O local também possui um spa,
com banhos e massagens relaxantes.
Parque das Águas em Cambuquira

As águas já saem com gás diretamente da fonte, devido a
mistura de sais e minerais das rochas que ﬁcam no subsolo da
cidade. Por isso, não é recomendável tomar grandes
quantidades de todas elas no mesmo dia, sob o risco de cólicas
e dores abominais. O tratamento com essas águas levam mais
de duas semanas e, antigamente, os médicos recomendavam
cada uma delas para tratar de algumas enfermidades.
A água Vichy, por exemplo, que é alcalina, é indicada para
problemas gástricos, renais e de vesícula biliar. O sabor
amargo característico só é encontrado na cidade mineira e na
França, na cidade de Vichy. Outra fonte de água alcalina, com
outras propriedades, é boa para úlceras, hipercloridria,
uricenia e eliminação de cálculos renais.
O parque possui duas fontes de água sulfurosa, cuja ingestão é
ideal para ajudar no tratamento de diabetes, colites, alergia de
pele, sinusite e problemas respiratórios. De uma delas, é
possível inalar somente o gás por meio de um tubo,
garantindo alívio para os problemas respiratórios.
Outra peculiaridade é a água carbogasosa, que contém lítio,
substância muito utilizada para o tratamento de depressão e
estresse. As outras fontes são ferruginosas (para anorexia e
anemia) e a magnesiana (para distúrbios hepáticos, não sendo
indicada para quem sofre de úlcera péptica).
O parque é dividido em dois setores: o Parque I e Parque II.
No setor mais antigo (Parque I), o visitante se deslumbra com
belas paisagens e lá se encontram as fontes minerais, o
balneário para banhos, rinque de patinação e um imenso lago
para passeios de pedalinho e caiaque. Nesse espaço também
está a gruta com a imagem de Nossa Senhora dos Remédios.
O Parque II é o ponto ideal para quem gosta de praticar
esportes. O espaço tem quadras de peteca, vôlei e futebol de
salão, além de pista de bicicross e um jardim japonês. Para
quem pretende relaxar, o Solarium, onde ﬁca a ducha de água
mineral e as espreguiçadeiras, é um ponto bastante
concorrido nos dias de calor.
Na programação da Apevo, está incluso: passeio em
Caxambu (MG), mas os turistas também podem visitar o
Mercado Municipal, feiras livres, Center Kart, além de realizar
passeios de charrete pelo Centro da cidade, de Maria Fumaça,
entre outros.
Os lugares são reservados diretamente na sede da Apevo, na
rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, com
Graziele Gomes da Silva. Informações pelos telefones (15)
3243-2410 ou 3353-8080.

Apevo recebe visita do professor Luiz Flávio Gomes
Em março, a Apevo recebeu a visita do professor Luiz Flávio
Gomes, que esteve acompanhado do vereador Heber
Martins e dos advogados William Leite e Antônio
Mascarenhas.
Eles foram recepcionados pelo presidente da associação,
Aristides Vieira Fernandes e pelos diretores Roberto
Massuco, José Carlos Nogueira, José Hernandes Quezada e
Jair de Lima.
Na ocasião, Luiz Flávio conheceu as instalações da associação

e os trabalhos desenvolvidos pela entidade em prol dos
aposentados e pensionistas.
Além de professor, Luiz Flávio é criador do movimento
"Quero um Brasil Ético", já atuou como agente de polícia,
delegado, promotor de justiça, juiz de direito e advogado. É
criador da rede de ensino LFG, e já foi comentarista no Jornal
da Cultura, além de já ter escrito mais de 60 livros; o último
deles intitulado "O jogo sujo da corrupção".

Diretores da Apevo com os visitantes Luiz Flávio, Heber Martins,
William Leite e Antônio Mascarenhas
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Esclarecimento aos Aposentados e Pensionistas
No mês de março novamente tivemos a informação de
casos de aposentados que tiveram descontos em seus
benefícios feitos por associações que trabalham de forma
indevida.
Os aposentados disseram que não autorizaram os
descontos, além disso, sabemos que isso é proibido por lei,
tendo em vista também que a Data Prev. (INSS) não deveria
ter consentido os descontos. Importante ressaltar que as
ocorrências que estão acontecendo no estado de São Paulo
estão sendo executados por duas associações (se é que
podemos chamá-las assim) que são a Anapps – Associação

dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e
Centrape – Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil.
Os aposentados e pensionistas que procuraram a Apevo
foram orientados para se dirigirem à agência do INSS e
preencherem um formulário a ﬁm de que o desconto fosse
cancelado.
A orientação é para que todos ﬁquem atentos aos seus
extratos bancários, pois muitas vezes o beneﬁciário só toma
ciência depois de vários meses dessa prática.
Embora o Ministério Público Federal esteja investigando o

desconto sem o consentimento do beneﬁciário, já
ocorreram somente nos dois últimos anos quase 79 mil
reclamações na ouvidoria do INSS. A associação Anapps
aﬁrmou em entrevista que os aposentados podem ter sido
enganados por representantes da entidade que não estão
mais na empresa, ou seja, arrumaram uma desculpa
esfarrapada. Portanto, aposentados e pensionistas, a Apevo
está à disposição para orientá-los, mas é importante alertar
para que jamais assinem algum documento sem a certeza de
seu conteúdo e idoneidade. (Aristides Vieira Fernandes presidente da Apevo).

Semana da Água teve participação do grupo São João
Neto, o local terá cuidados especiais a partir de agora. No Cerquilho, Ibiúna, Itu, Mairinque, Piedade, Porto Feliz, Salto
futuro, pode ser transformado numa praça. O plantio de de Pirapora, Sarapuí, Sorocaba e Votorantim.
mudas nativas feito pelas crianças da escola de Votorantim foi
a primeira atividade na área desde que ela passou a ser de
responsabilidade do Grupo São João. “Cuidaremos dessas
mudas e da limpeza do local”, aﬁrma Alexandre Bovo.

A semana da água
Com o tema “Juntos pela Preservação”, a Semana da Água
teve início no dia 19 e seguiu até dia 23. Atividades como
exposições e outras em alusão ao meio ambiente e a
necessidade de preservação de recursos hídricos foram
desenvolvidas pelas prefeituras de Botucatu, Capela do Alto,

Fotos: Marcos Ferreira/Prefeitura de Votorantim

O Grupo São João está engajado na Semana da Água, evento
promovido por prefeituras de diversas cidades da região,
entre elas a de Votorantim. O objetivo é o de conscientizar e
discutir temas relacionados a este importante líquido que a
natureza nos oferece. No dia 21 de março a empresa apoiou
o plantio de mudas nativas, às margens do Rio Sorocaba, feito
por alunos da Escola Municipal Helena Pereira de Moraes. A
ação foi acompanhada pela assistente de RH, Iracy Dourado,
e pelo técnico em segurança, Maicon Queiroz. O gestor de
meio ambiente do Grupo São João, Alexandre Bovo,
explicou que a área onde foi realizado o plantio é considerada
de preservação permanente e foi adotada pela empresa na
semana passada. Com cerca de três mil metros quadrados e
localizado no entorno do Terminal de Ônibus João Souto

Na Apevo com
Antônio Benedito Evangelista

Na Apevo com Antônio Benedito Evangelista

“Luto pelo meio ambiente com amor”. É assim que o taxista
aposentado, Antônio Benedito Evangelista deﬁne seu trabalho
com a plantação de diversas mudas, entre elas a espécie
ameaçada da palmeira juçara.
Natural da cidade de Botucatu, Antônio se mudou para
Votorantim há 65 anos. Filho de lavrador de café e eucalipto,
ele conta que aprendeu a amar a terra e as plantas. Sua
plantação começou há 30 anos, em um terreno de pouco mais
de 3 mil metros quadrados, localizado no bairro Fornazzari, no
qual plantou três mudas de dois tipos de palmeira real e um de
juçara que ganhou de presente de um amigo. Ao longo desses
anos, já foram plantadas milhares de mudas e criados 33 tipos
de remédios naturais. Também possui plantação de banana,
jabuticaba, jambo, mexerica, limão, abacate, manga, entre
outras frutas.
A maior parte da plantação é de palmeira juçara, uma planta
nativa da Mata Atlântica e conhecida por seu palmito

comestível. Seu porte é médio, alcançando em média de cinco
a dez metros de altura e quinze centímetros de diâmetro de
caule. A textura e o sabor da poupa são semelhantes a do açaí.
A palmeira real, outra espécie plantada por Antônio, mede de
12 a 14 centímetros e a altura é em torno de dois metros. Esse
tipo de palmito apresenta características como textura macia,
sabor suave entre o doce e o amargo.
Em 2008, um incêndio criminoso tomou conta da sua
plantação e ele perdeu mais de 80 mudas. “Quase me
mataram. Entraram em casa e colocaram fogo na plantação.
Foram 80 mudas perdidas. Agora planto banana naquele
espaço”, conta.
Atualmente, Antônio imagina que tenha mais de 30 mil mudas
de palmeiras, que são doadas e comercializadas. Ele trabalha
de domingo a domingo e seu desejo é compartilhar sua
plantação com os aposentados, para que possam ter uma
fonte de renda e cuidar da natureza.

Programa de TV
Programa da Apevo exibe novas entrevistas em abril
O mês de abril promete entretenimento nas noites de
quinta-feira, durante as exibições do programa “Na Apevo
com”. Os telespectadores poderão acompanhar novas
entrevistas produzidas pela equipe da Apevo, a partir do dia
5. A primeira entrevistada do mês é Fernanda Aline,
cuidadora de animais. No dia 12 será a vez de Wilson de
Campos, pedagogo e profundo conhecedor da história de
Votorantim. No dia 19, irá ao ar a entrevista com Capitão

Brotas, que falou sobre sua carreira no Exército e também
sobre seus livros. Para encerrar o mês, o programa exibe
uma entrevista muito interessante com Mestre Amaral,
especialista em Kung Fu, no dia 26. O programa vai ao ar
todas as quintas-feiras pela TV Votorantim, às 20h, com
reprise no sábado, às 9h30. É exibido também pelo canal 3
da Super Mídia e pelo canal 6 da Net. Pode ser assistido
também pelo site da Apevo www. apevo.com.br
Entrevista com o Capitão Brotas vai ao ar no dia 19 de abril

Saiba mais sobre o auxílio-acompanhante para aposentados por invalidez

Aposentados que necessitam de acompanhante podem ter 25% de
aumento no benefício

Poucos beneﬁciários sabem, mas aposentados que
necessitam de assistência permanente de outra pessoa
(cuidadores) têm direito a um adicional de 25% na
aposentadoria, o chamado auxílio-acompanhante,
conforme a lei 8.213/1991. O Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) estabelece que só pode solicitar o benefício o
segurado que se aposenta por invalidez. De acordo com
dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS),
atualmente são pagas cerca de 300 mil aposentados por
invalidez com o benefício. Em 2017, foram concedidos mais

de 10 mil adicionais desse tipo a aposentados. “O adicional
de 25% será pago para aposentados que necessitam de
outra pessoa para ajudar nas tarefas normais do dia a dia e
que, por efeito da doença, não consiga realizar, explica o
advogado especialista em direito previdenciário, Eurivaldo
Neves Bezerra. Pela lei, o adicional é concedido
administrativamente pelo INSS apenas para benefícios que se
aposentaram por invalidez e não têm autonomia física ou
mental e, por isso, dependem de alguém para sobreviver. De
acordo com a tese ﬁxada pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), esse
acréscimo pode chegar a quem se aposentado por idade e
necessita de assistência de terceiros. Para solicitar o direito ao
auxilio-acompanhante, em alguma agência do INSS, é
preciso que o segurado fundamente, por meio de
documentação, a importância e a necessidade de receber o
benefício. Caso contrário, há o risco de ter o pedido negado
pela Previdência Social. “A maneira correta de solicitar esse
direito é através de um lado emitido por um médico, que
deve conter a doença e as razões pelas quais o aposentado
depende do adicional para contratar um cuidador. O passo
seguinte é se dirigir a um posto do INSS e protocolar uma
carta com toda a documentação. Contudo, o INSS costuma
não aceitar os pedidos, e o aposentado, que ﬁca a ver navios,
precisa reclamar por seus direitos na Justiça”, destaca o

diretor do Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev), Luiz
Felipe Veríssimo. Segundo especialistas, normalmente o
benefício do auxílio-acompanhante é liberado para doenças
como câncer, cegueira total, paralisia irreversível e
incapacitante e o Mal de Alzheimer.
Para receber o benefício, é preciso escrever uma carta ao
INSS esclarecendo a necessidade de receber o auxílioacompanhante. Na carta, o aposentado interessado no
adicional deve informar o número de seu benefício e o nome
completo que consta no cadastro. Junto com o documento
devem ser apresentadas cópias autenticadas da carta de
concessão do benefício, carteira de identidade, procuração
(caso o segurado requerente tiver um representante legal
para agir em seu nome), além do laudo médico, que precisa
ser detalhado quanto à doença e as diﬁculdades que o
segurado requerente apresenta para executar tarefas
cotidianas em função da doença alegada para a invalidez. A
carta com o pedido do auxílio-acompanhante deve ser
protocolada em um dos postos do INSS. No ato da entrega
do documento, o funcionário da agência deve informar a
data da perícia médica, que será feita por um perito
especialista. Vale lembrar que o benefício só é liberado após a
perícia ter constatado a real necessidade de concessão do
auxílio do requerente. (Retirado do site Mix Vale)

10 Sorteados
Apevo faz sorteio de novos brindes no mês de março
Em março, novos prêmios foram sorteados para os
associados, em parceria com a Polishop (massageador de
mãos) e a própria Apevo, que doou um ovo de Páscoa. Além
desses novos prêmios, os tradicionais brindes do

Restaurante Aroma e Sabor, Farmamed, Farma Ponte, Óticas
Oliver e César Silva foram sorteados.
Para concorrer, o associado deve estar em dia com as
mensalidades da Apevo e depositar os cupons recebidos no

ato do pagamento nas urnas dispostas na associação e na
Farmamed e Farma Ponte da av. 31 de março, Centro de
Votorantim.
Conﬁra os sorteados de março:

Ana Maria de Oliveira - cesta de produtos da Farma Ponte

Regina Celia Florenzane - cesta de produtos da Farma Ponte

José Pedroso - cesta de produtos Farma Ponte

Edith Alves de Oliveira - vale compras da Farmamed.

Paschoal Frazatto - vale compras da Farmamed

Francisco Dias Filho - vale presente da Farmamed

Luiz Bento Ferreira - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Sergio Vieira - livro do escritor Cesar Silva

Emilia Batista Bueno - massageador de mãos da Polishop

Mario Augusto de Queiroz - ovo de Páscoa ofertado pela Apevo

Anita Rodrigues Meira - sessão com a podóloga

Carla Regina Lolatto - óculos de sol da Ótica Oliver

Foto Veja

Mudanças na Previdência Social podem agravar economia dos municípios
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Além da proteção social do aposentado e o sustento de sua
família, a Previdência Social garante a movimentação
econômica e o incremento do PIB – Produto Interno Bruto
dos municípios, sobretudo dos pequenos, sustentando o
consumo, gerando emprego e renda.
Aliadas à crise econômica, que jogou 13 milhões de

brasileiros no desemprego e derrubou a arrecadação dos
municípios, a proposta de reforma da Previdência e a nova lei
Trabalhista, que legalizou o bico e as condições precárias de
contratação, vão jogar milhões de brasileiros na linha da
pobreza e levar à falência pequenos municípios.
A maior fonte de renda de 70% (3875) dos 5566 municípios
brasileiros são os benefícios pagos pela Previdência Social,
que superam, inclusive, os repasses do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), uma espécie de mesada transferida
pelo Executivo, como previsto na Constituição. Em muitos
casos, o valor dos benefícios previdenciários recebidos pelos
aposentados supera até mesmo a arrecadação total do
município, como ocorreu em 2010, quando 82,4% das
cidades tiveram arrecadação inferior ao valor das
aposentadorias pagas pelo INSS – Instituto Nacional de
Seguro Social. Os dados fazem parte do livro “A Previdência
Social e Economia dos Municípios”, de 2010. Segundo o
autor, Álvaro Solón de França, que também é ex-presidente
do Conselho Executivo e do Conselho Curador dos Estudos
da Seguridade Social da Anﬁp – Associação Nacional dos

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, atualmente, a
tendência é a mesma, com um agravante: “Hoje, é ainda
maior a dependência dos pequenos municípios em relação
aos benefícios previdenciários devido à queda da
arrecadação por parte do Estado e ao aumento do
desemprego”.
Mexer na Previdência, depois da reforma Trabalhista, que
criou um mercado de trabalho intermitente, sem direitos e
sem acesso ao sistema previdenciário, é jogar novamente
milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza.
O fato de a maioria dos municípios brasileiros dependerem
da renda que vem das aposentadorias e esse valor superar o
repasse do FPM e da arrecadação apenas conﬁrma a
importância da Previdência Social como promotora de
cidadania e justiça social.
O Brasil não precisa de uma reforma que acaba com a
aposentadoria, precisa de crescimento econômico com
distribuição de renda, ampliação do crédito, dinamismo às
economias locais. (Fonte: Jornal da Fapesp, fevereiro/
março, ed. 40, 2018)
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Mais da metade dos brasileiros leem semanalmente, segundo pesquisa
Além de homenagear várias obras literárias e seus autores, o
Dia do Livro também busca conscientizar as pessoas sobre
os prazeres da leitura. A Unesco criou a data para encorajar
especialmente os jovens a descobrirem esses prazeres.
Uma tradição catalã ligada aos livros já existia no dia 23 de
abril e parece ter inuenciado a escolha da entidade.
Segundo a tradição, no dia de São Jorge (23/04) é costume
dar uma rosa para quem comprar um livro. Trocar ores por
livros já se tornou tradição em outros países também.
No Brasil, por exemplo, existe outra data nacional em
homenagem ao livro, é o dia 29 de outubro, em referência à
fundação da Biblioteca Nacional, que ﬁca no Rio de Janeiro.

nesse dia é comemorado o Dia do Índio.
A celebração pelo Dia de Tiradentes acontece em 21 de
abril. A data homenageia o herói nacional Joaquim José da
Silva Xavier, que lutou pelo desejo de independência do
Brasil das explorações e domínio de Portugal.
No dia 22, o Brasil celebra 518 anos de descobrimento por
Pedro Álvares Cabral. O português pisou, acidentalmente,
em terras brasileiras em 1500, quando partia em direção às
Índias e foi surpreendido pelo litoral, onde atualmente é a
Bahia.

Outras datas comemorativas
Uma pesquisa realizada pela GfK, em 2017, informa que
53% dos brasileiros leem livros todos os dias ou pelo menos
uma vez na semana. O estudo, sobre a frequência de leitura
de livros feito em 17 países, aponta que a média dos países é
de 59%.
O ato de ler é tão importante para a sociedade que, em
1996, a Unesco – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura instituiu o dia 23 de abril com
o Dia Internacional do Livro e dos Direitos de Autor. A data
remete à morte de dois grandes escritores: William
Shakespeare e Miguel de Cervantes.

Além do Dia Internacional do Livro e dos Direitos de Autor, o
mês de abril possui outras datas comemorativas. Entre elas
está a Páscoa, celebrada no dia 1º e considerada uma das
mais importantes festas cristãs, pois celebra a ressureição de
Jesus Cristo.
No dia 18, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil,
também conhecida como Dia de Monteiro Lobato, por ser a
data de seu nascimento. O dia 19 foi escolhido para
comemorar a cultura indígena em homenagem ao Primeiro
Congresso Indigenista Interamericano (19/4/1940), por isso

Água na boca
Caldo de ervilha com calabresa
pimenta do reino e salsa picada. Deixe cozinhar em fogo
baixo, por mais ou menos 20 minutos, mexendo de vez em
quando para não grudar no fundo. O tempo de cozimento
varia de acordo com a qualidade dos grãos utilizados. Se for
necessário, durante o cozimento, acrescente mais água.
Quando a ervilha estiver cozida, com os grãos quase se
desfazendo, tire do fogo, bata tudo no liquidiﬁcador e
reserve. Em uma panela, frite a linguiça calabresa fatiada. Não
precisa fritar demais, basta começar a dourar. Quando a
Modo de preparo:
Escolha os grãos da ervilha, lave e deixe de molho por 1 hora. linguiça calabresa estiver dourada acrescente o caldo que foi
Com a chegada do outono, chega também à frente fria. Com
Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho picados na batido no liquidiﬁcador. Mexa bem e deixe cozinhar até
isso, nada melhor do que consumir alimentos para esquentar
margarina, basta que murchem, não precisa dourar. engrossar. Na hora de servir salpique cebolinha picadinha.
o corpo. A coluna Água na Boca desse mês traz uma deliciosa
Acrescente os grãos de ervilha, água (mais ou menos 2l), sal,
receita de caldo de ervilha com calabresa. Conﬁra:
Ingredientes:
15g de margarina
½ cebola picada
2 dentes de alho picados
1 gomo de linguiça calabresa fatiada
500g de ervilha seca
Cheiro verde, sal e pimenta-do-reino a gosto

Faça você mesmo
Pantufa de pelúcia

papel ao meio e desenhe em outro papel. Desenho outro
contorno com 2,5cm de distância e recorte.
Dobre a pelúcia ao meio, coloque o molde da parte de cima e
corte. Com o molde da base do chinelo, recorte a pelúcia e o
courino. Com um isqueiro, queime a lateral da pelúcia para não
descosturar.
Com a parte de cima da pelúcia, vira o tecido e, com 5cm de
distância, costure as laterais. Depois, desvire e encha a pelúcia
Materiais:
com a manta. Termine de fechar a costura.
0,35 cm de pelúcia
Costure a pelúcia no courino (avesso para o lado de fora e
0,35 cm de courino
tecido virado para dentro) e, depois, costure a pelúcia (avesso
Manta acrílica
para baixo e tecido virado para cima) da sola na parte de cima,
Linha e agulha
como se fosse um sanduíche. Depois de costurar as três partes,
E.V.A
desvire com cuidado.
Recorte o E.V.A um pouco menor que a base da pantufa.
Passo a passo:
Coloque o recorte dentro da sola e encha com pelúcia.
Pegue um chinelo, que ﬁque um pouco mais largo, e o contorne Termine de fechar a costura. E pronto! Decore como quiser.
em um papel sulﬁte. Com a régua, faça outro contorno com (Fonte: Blog Vem e descubra comigo)
1cm de distância e recorte. Para fazer a parte de cima, dobre o

Não tem nada mais gostoso do que ﬁcar com os pés
quentinhos, principalmente no frio. Por isso, o Jornal da
Apevo apresenta o passo a passo de uma pantufa de pelúcia,
feita pala Janaina de Jesus, do Blog Vem e descubra comigo.
Além de um ótimo acessório, a pantufa também pode ser
comercializada ou para presentear alguém. Conﬁra:

Tiradinhas do Nogueira
Preocupado
- Minha vida é uma droga e estou com medo.
- Por que?
- Porque qualquer dia eu posse ser preso por traﬁco.

A grande promessa
Nada como deixar para última hora. Não?! Assim como
escolher seu candidato no último minuto, hoje a coleta de
biometria para otimizar nosso sistema democrático está
bem atrasada por causa do interesse dos eleitores em todo o
País.
Se não tivéssemos campanha para informar sobre os
problemas por não cadastrar a biometria, ninguém teria o
interesse de exercer seu direito de votar, e arranjaria uma
boa desculpa como: “não deu tempo de correr atrás da
biometria!”, ou “tive que perder um dia de serviço para fazer
isso” (no entanto não vê a hora de chegar o próximo
feriado).
Na verdade, neste sentido todos procuramos uma desculpa
de desviar da “obrigação” de votar ou principalmente

questionar a política.
A grande sacada está na visão de “obrigação”; não se pode
obrigar a escolher o futuro. Porém, tudo aquilo que
plantarmos - certo ou errado, colheremos. A mudança não
virá se ﬁcarmos esperando.
Importante ter consciência de que não importa quem vença
as eleições, o cidadão sempre irá perder, de uma forma ou
de outra.
A escolha é não quem traz mais benefícios e sim quem
proporciona menos prejuízos.
“Sete pecados sociais: política sem princípios, riqueza sem
trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem
caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade
e culto sem sacrifício”.
Mahatma Gandhi

É bem isso
Tem gente que mente tanto, mas tanto, que pra ela todo
dia é 1º de abril.
Quanta bobagem
- Meu nome agora é ninguém.
- Noooossa, por que?
- Dizem que ninguém é melhor que ninguém.
Mais bobagem, mas com lógica
Tudo na vida passa. Até a uva passa.
Conselho
Quer um companheiro que ﬁque ao seu lado pra
sempre? Compre um cachorro.

12 Apevo Acontece
Salão social da Apevo recebe em média 50 eventos por ano

Polishop realiza exposição
de produtos dia 10 de abril

sorteio da Copa São Paulo de Futebol Infantil, reuniões da
Secretaria de Saúde de Votorantim, casamentos,
aniversários, formaturas, entre outros.
O local é equipado com ar-condicionado, camarim, som
ambiente, pista de dança com sistema completo de
iluminação, caixas de retorno no palco, microfone, telão com
controle remoto, bar e cozinha equipados. A rampa de
acesso com corrimão facilita a locomoção de pessoas com
deﬁciência. Além disso, a Apevo conta com uma equipe de
apoio composta por recepcionista, técnico de som,
seguranças e pessoas para limpeza.
O salão acomoda 260 pessoas em eventos como coquetéis
Evento em alusão ao Outubro Rosa, realizado no Salão Social da Apevo
e também para jantares. O espaço pode ser locado por
associados e não associados, com variação no preço.
Cerca de 50 eventos são sediados no Salão da Apevo todos
Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 3353os anos. Desde 2008, quando foi inaugurado, o espaço é
8080.
palco de grandes eventos, como coquetéis da Polícia Militar,

Representantes da Polishop expõe produtos na Apevo

No dia 10 de abril, representantes da Polishop irão realizar
mais uma exposição de produtos na Apevo. A mostra
acontece das 8h às 16h, com itens como: cinta modeladora,
massageador de pés, panelas elétricas, acessórios de beleza,
entre outros.
Além dos produtos, também haverá degustação de
alimentos preparados pelos utensílios. Os associados e
dependentes da Apevo ganham descontos na compra dos
produtos, sendo 10% no pagamento parcelado e 15% à
vista.
A exposição é aberta à população. A Apevo ﬁca na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

Apevo cria seu primeiro Coral e abre inscrições
maio, das 9h30 às 11h30, no salão social da Apevo. São
oferecidas 30 vagas e podem participar associados e não
associados, com idade a partir de 18 anos.
A mensalidade para associados é R$ 50 e não associados, R$
70. As inscrições devem ser feitas diretamente na recepção
da associação, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410,
3353-8080 ou 99690-7500.

Aulas de Informática: professora
estará de licença maternidade

Apevo abre inscrições para coral com regente Luis Gustavo

Com o objetivo de despertar talentos e oferecer
treinamento a cantores amadores, com ou sem experiência,
a Apevo está criando seu primeiro coral e as inscrições
terminam no dia 27 de abril.
A temporada 2018 do coral acontece em parceria com a
Allegro Produções Musicais e será ministrada pelo regente
Luís Gustavo Laureano.
As aulas acontecem às quartas-feiras, a partir do mês de

A partir de maio, a professora do curso de Informática,
Carolina Omena, estará de licença maternidade. Os alunos
se formam em abril e as aulas serão retomadas em 2019.
Inscrições para novas turmas serão abertas em setembro e as
aulas iniciam em janeiro. O curso aborda os programas do
pacote Ofﬁce (Word, Excel, PowerPoint), Internet e
Windows 10. Esse ano, a professora incluiu também o curso
de smartphone, no qual ensina a utilização de ferramentas
dos aparelhos celular e o acesso às redes sociais.
Interessados podem obter mais informações com a Apevo,
na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim ou
pelos telefones (15) 3243-2410, 3353-8080 e com a
professora Carol, (15) 98801-5732.

São oferecidas 30 vagas para pessoas acima de 18 anos

Manhãs de saúde
Farmamed: 6 e 20 de abril, das 8h às 14h
Farma Conde: 13 de abril, das 8h às 12h
Farma Ponte: 19 de abril, das 8h às 11h
Drogasil: 23 de abril, das 8h às 12h

No quinto dia útil (6), o atendimento é na
Unidade de Saúde da Apevo, na rua Sebastião
Lopes, 97 – Centro de Votorantim.

Apevo Responde
Direitos e deveres do trabalhador após a Reforma Trabalhista

1 – Posso fracionar os dias de férias em quantos períodos?
Antes as férias de 30 dias podiam ser fracionadas em até dois
períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10
dias. Existia também a possibilidade de um terço do período
ser pago em forma de abono. Agora as férias podem ser
fracionadas em até três períodos, caso o empregador
concorde, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14
dias corridos. Os demais não podem ser inferior a 5 dias
corridos cada um. Fica proibido o início das férias dois dias
antes de feriado ou repouso semanal. (Fonte: Agência Brasil).
2 – Qual a nova regra da terceirização?
Há uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa
demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como
terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado deverá
ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos, como
atendimento em ambulatório, alimentação, segurança,

transporte, capacitação e qualidade de equipamentos. sobreaviso, remuneração por produtividade, participação
(Fonte: G1.com)
nos lucros ou resultados e trabalho em ambientes insalubres.
Os demais assuntos variam de acordo com os direitos
3 – Qual o direito do funcionário que realiza trabalho assegurados pela Constituição. (Fonte: Folha)
intermitente (por período)?
O trabalhador pode ser pago por período trabalhado, Se você tem alguma dúvida ou sugestão para a coluna “Apevo
recebendo pelas horas ou diária. Ele tem direito a férias, R e s p o n d e ” , e n v i e p a r a o e - m a i l
FGTS, previdência e 13º salário proporcionais. No contrato apevocomunicacao@gmail.com.
deve estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não
pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou à
remuneração dos demais empregados que exerçam a
mesma função. O empregado deve ser convocado com, no
mínimo, três dias corridos de antecedência. No período de
inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.
(Fonte: Exame da OAB)
4 – Quais negociações podem ser feitas diretamente com
o patrão?
Os empregados podem negociar diretamente com seus
patrões, sem intermédio de sindicatos: jornada de trabalho,
banco de horas, intervalo para almoço, plano de cargos e
salários, representação dos trabalhadores no local de
trabalho, teletrabalho, trabalho intermitente e regime de

Foto Prefeitura Municipal de Cariacica

Com a Reforma Trabalhista, aprovada em julho de 2017,
muitos ainda têm dúvidas sobre o que mudou para o
trabalhador e a empresa. A ﬁm de esclarecer alguns pontos,
o Apevo Responde dessa edição traz algumas mudanças
provindas dessa reforma. Conﬁra:

Reforma Trabalhista mudou alguns direitos e deveres dos trabalhadores

