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Opinião

Na vanguarda da neurociência: evento aborda envelhecimento
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Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar, 
jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em 
geral. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de 
participar da comemoração dos 25 anos da Apevo, que 
ocorreu no dia 7 de fevereiro, vale a pena lembrar que este é 
um ano especial, pois conseguimos chegar triunfantes em 
nossas “Bodas de Prata”. Quando digo chegamos, significa 
todos nós: diretores, colaboradores, prestadores de 
serviços, parceiros, fornecedores e vocês associados, que 
são a razão principal de nossa existência. 
No primeiro semestre desse ano especial, as melhorias 
começaram a acontecer. Seguindo a filosofia de “Melhorias 
Contínuas”, tivemos a inovação do nosso jornal mensal, 
tanto no formato físico quanto no conteúdo que ele traz aos 
nossos leitores, com matérias e informações para todos os 

níveis e gostos, além da parceria firmada com a Fundação 
Ubaldino do Amaral mantedora da Gráfica Grafisul. 
Atualmente o Jornal Apevo tem seus pontos fixos de 
distribuição em Votorantim, Sorocaba e mais algumas 
cidades da região, além de chegar via correio a todas as 
associações de aposentados do estado de São Paulo e 
algumas de outros estados. 
No dia do aniversário da Apevo, realizamos um café da 
manhã com várias atividades e contamos com a presença de 
600 pessoas entre associados, autoridades e convidados.
Estamos evoluindo bastante nos serviços ofertados na área 
da saúde, com mais parcerias, as quais além das 
especialidades médicas, temos parceria com praticamente 
todos os laboratórios, redes de farmácias, óticas, além de ter 
uma parceria há mais de 14 anos com uma operadora de 
plano de saúde que oferece o menor valor de mercado. O 
nosso diferencial é que não fazemos vendas e sim o 
ofertamos como um dos benefícios, assim como somos nós 
que o administramos dando uma maior tranquilidade 
assistencial aos conveniados. Enfim a nossa intenção é 
propiciar a vocês associados, aposentados, idosos e 
colaboradores uma qualidade de vida que todos merecem. 
Ainda conforme o prometido para os 25 anos de fundação, 
ampliamos os passeios do Departamento de Turismo da 
Apevo, tendo em vista ser um benefício muito procurado 
pelos associados. Além das programações já existentes 
foram incluídos novos passeios como fazendas, parques 
aquáticos, a cidade de São Lourenço, entre outros. 

Faz parte ainda do nosso planejamento a construção de mais 
apartamentos em Ilha Comprida, tendo em vista ser um local 
onde os associados podem curtir um descanso com 
qualidade e uma praia de beleza exuberante. Adquirimos um 
novo terreno para estacionamento e vamos construir os 
novos anexos aos existentes para atender a demanda.
Outra conquista para 2017 é o pleno funcionamento do 
estúdio de tevê da Apevo, onde estão sendo testados 
programas pilotos para iniciarmos efetivamente as gravações 
semanais de entrevistas que serão exibidas pela TV 
Votorantim. Outro projeto em andamento é a nova frente da 
sede da associação, para que possamos receber você 
associado em um local mais apropriado, ou seja, uma 
verdadeira sala de estar.  
Enfim, queremos dizer a você, associado, que os nossos 
planejamentos para esse ano festivo está em prática, além de 
nunca perdermos de vista os trabalhos em defesa aos direitos 
dos aposentados e pensionistas, frisando que estamos muito 
envolvidos na luta a nível regional, estadual e federal. 

Fiquem com Deus e até breve.

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e 

Secretário Geral da Fapesp

De 14 a 17 de junho, aconteceu em Porto Alegre (RS), a 14ª 
edição do Congresso Internacional World Congresso on 
Brain, Behavior and Emotions “From the beginning to the 
future”, que reuniu mais de 130 palestrantes do Brasil e de 
outros países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, 
Argentina e Suíça, além de um público de aproximadamente 
5 mil pessoas de todos os continentes. O Brain Congress 
abordou uma programação científica de vanguarda nas 
neurociências, abordando o que as pesquisas mais recentes 
trazem de novidades sobre temas muito importantes como: 

Doença de Alzheimer, Parkinson, Demência fronto 
temporal, depressão, estresse pós traumárico, ansiedade, 
transtornos psiquiátricos, autismo, TDAH, insônia doenças 
degenerativas entre outros.
Estive presente nos 4 dias de congresso aprendendo 
bastante sobre doenças, temas e assuntos relacionados ao 
envelhecimento, porém na atual situação político econômica 
que se encontra nosso país, chamou muito minha atenção e 
foi bastante pertinente e pontual a palestra do renomado 
neurologista norte-americano Antoine Bechara onde 

explicou que a corrupção 
pode ser decorrente de um 
tipo de psicopatia.
Quem a comete apresenta 
um insensível desprezo pelos 
direitos dos outros e uma 
p r o p e n s ã o  a  
c o m p o r t a m e n t o s  
predatórios e até mesmo 
violentos! A ciência investiga 
que os comportamentos 
imorais (como a corrupção) 
são tipos de psicopatia e 
podem ocorrer por influência 
de dois fatores distintos: a 
disfunção anatomo-funcional 
do cérebro e o ambiente 
resistente a punição. A 
diferença entre elas é a 
seguinte: quando existe um 
comprometimento funcional 
do  cór tex  p ré - f ron t a l  
ventromedial decorrente de 
desordens genéticas ou de 
traumas e estresse no início 
da v ida,  esses fa tores 
p r e c o c e s  d e s r e g u l a m  
sistemas neuronais e este 
i n d i v í d u o  t e m  c o m o  
consequênc ias  as  más  
escolhas (como a corrupção).
Por sua vez, a atitude antiética 
e corrupta pode acontecer 
sem necessariamente existir 
uma disfunção cerebral. O 
i n d i v í d u o  a s s i m i l a  n o  

ambiente onde vive 
q u e  a g i r  
i n cor re t amen te  
traz benefícios a si 
p r ó p r i o !  N a  
maioria dos casos, 
o ato é reforçado 
p e l a  f a l t a  d e  
punição. O sujeito 
mata, estupra e 
rouba, mas não é 
p r e s o  o u  n o  
máximo recebe 
uma pena mais 
branda. O político 
desv ia d inheiro 
público rotineiramente no entanto é protegido por foro 
privilegiado, seus comparsas não o condenam e a população 
por negligência ainda acaba por reelegê-lo.
Dr. Bechara explica as diferenças entre os tipos de psicopatia: 
“Aqueles com disfunção cerebral nunca aprenderão com 
seus erros. Caso sejam pegos e punidos por seu 
comportamento antissocial, voltarão a cometê-los sempre e 
de novo, já que são insensíveis à punição”. Já as pessoas com 
psicopatia adquirida no meio em que vivem têm cérebros 
normais. Nesses casos, se seus crimes e suas ações corruptas 
receberem punição, elas poderão se ajustar quando as 
contingências sociais e de aprendizagem forem alteradas.
Transportando os dois conceitos para a realidade política e 
social brasileira, na qual a corrupção está enraizada na relação 
entre as esferas pública e privada, como vêm evidenciando as 
megaoperações policiais, a hipótese possível é que o meio 
produz o comportamento ilegal que assola o país. Dr. 
Bechara enfatiza que a corrupção e o comportamento 
corrupto fazem parte dessa forma bem-sucedida ou 
funcional da psicopatia.

Paola de Campos 

Gerontóloga pela Universidade de São Paulo
Arteterapeuta pela Universidade Paulista e 

colaboradora da Apevo
Coordenadora de Cursos para Cuidadores de Idosos.

Vice- Diretora de Suporte à profissão da Associação 
Brasileira de Gerontologia
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Bons hábitos alimentares ajudam no processo de envelhecimento

Uma alimentação saudável é extremamente importante para 
o nosso organismo e age diretamente no processo de 
envelhecimento, que vem acompanhado de uma série de 
mudanças no nosso corpo, afetando, principalmente, na 
necessidade de nutrientes. Há 8 anos como nutricionista da 
Unidade de Saúde da Apevo, Carina Claudino de Souza, 
comenta que uma boa alimentação resulta em uma vida mais 
tranquila e duradoura.
Segundo ela, os idosos são os que mais sofrem as restrições 
alimentares com o passar dos anos, por isso os cuidados 
devem ser redobrados. O uso de medicamentes para 
doenças, por exemplo, causam redução no apetite ou 
interferem na absorção de vitaminas e minerais. “Os idosos 
precisam muito de proteínas e cálcio. Com o passar do 
tempo, ficamos mais fracos, sendo assim, a água e o leite são 
essenciais a esse grupo, por hidratarem e fortalecer em nosso 
metabolismo”, diz. A alimentação também se torna mais 
rigorosa devido à falta de apetite.
A alimentação deve ser saudável para todos, desde criança até 
idosos. As restrições nos cardápios refere-se à quantidade de 
alimentos que podem ser consumidos e em casos de 
doenças.  “Uma criança, por exemplo, não pode comer o 
que come um adulto. A alimentação para esse grupo deve ser 
o mais saudável possível, pois é desde pequeno que se 

adquire os hábitos alimentares. Para todas as pessoas, a 
alimentação deve ser harmônica e colorida, incluindo um 
pouco de cada grupo: carboidratos, proteínas e lipídeos – que 
são os energéticos, carnes, arroz, feijão. O que deixa o prato 
mais colorido são os reguladores, que contêm vitaminas e 
minerais”, explica a nutricionista.
Todos os alimentos podem ser consumidos, não só os 
integrais. Carina diz que existem pessoas que seguem uma 
dieta com arroz branco e macarrão e ainda assim conseguem 
o mesmo resultado caso tivessem consumido produtos 
integrais. A nutricionista explica que isso ocorre devido à 
porção dos alimentos. Segundo ela, um dos causadores da 
obesidade é o mau consumo dos alimentos. É necessário 
passar por um especialista para saber a quantidade indicada 
para cada pessoa. A dieta que serve para um, pode não servir 
para o outro.
Os cuidados começam na aquisição dos alimentos. A 
alimentação saudável depende da na escolha dos melhores 
itens para a saúde. Uma dica é ler o rótulo dos alimentos e 
procurar os que têm menos sódio e gordura. “O certo é fazer 
compras quando não se está com fome, isso faz com que as 
pessoas comprem sem necessidade. Os alimentos 
dependem do gosto de cada um, mas oriento que comprem 
coisas as mais saudáveis possíveis”, comenta. Na hora de 
cozinhar a carne, o correto é tirar toda a gordura ou pele 
aparente. Se a gordura for tirada depois que o alimento estiver 
pronto, o mesmo já estará contaminado.
O planejamento dos ambientes onde as refeições são feitas 
também interfere na digestão. Carina aconselha a comer 
longe da televisão e prestar atenção no alimento, além de não 
levar os problemas do dia a dia para a mesa. “Pessoas que 
comem em frente à televisão mastigam mais rápido e acabam 
não prestando atenção naquilo que comem. A sensação de 
saciedade varia de acordo com a mastigação, por isso é 
importante comer devagar. Mastigar rapidamente faz com 
que a fome volte mais rápido também”, orienta.
Devem ser feitas de 5 a 6 refeições por dia, a cada 3 horas. A 
sexta refeição, que é a ceia, depende do horário em que a 
pessoa vai dormir. A nutricionista fala que o correto é acordar 

e tomar um café da manhã, que é a principal refeição do dia; 
depois fazer um lanche, que é normalmente mais leve; 
seguido do almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia, isso evita 
que o corpo fique muito tempo sem alimento, se levar em 
consideração uma noite de sono de 6 a 8 horas.
Uma noite mal dormida interfere no nosso organismo e na 
alimentação, assim como o exercício físico, que está 
relacionado diretamente aos resultados que as pessoas 
querem obter. “Por isso, ele se torna necessário junto com a 
alimentação para chegar ao peso ideal ou no combate contra 
uma doença, que pode ter os sintomas e efeitos retardados”, 
conta.
A nutricionista ainda deixa uma opção de cardápio. “No café 
da manhã são essenciais: leite, café, um pão com margina ou 
queijo branco, o que tiver menos gordura possível. Aqueles 
que acordam tarde podem acrescentar uma fruta. O lanche 
da manhã também deve ser uma fruta. O almoço deve conter 
sempre carboidrato, proteína, verduras e legumes, ou seja, 
arroz, feijão, salada crua e refogada, carne e uma sobremesa, 
que pode ser substituída por um suco de fruta natural. O 
lanche da tarde e o jantar podem iguais ao café da manhã e 
almoço, sendo que no jantar a carne vermelha pode ser 
trocada pela carne branca, que o processo de digestão é mais 
rápido”, finaliza.

Devido o registro de quatro casos de Leishmaniose Visceral 
Canina (LVC) e um de Leishmaniose Visceral Humana (LVH), 
entre janeiro e fevereiro, a Secretaria de Saúde de Votorantim 
começou a monitorar os casos da doença na cidade. Chamada 
de “inquérito canino”, a ação teve início no final de abril na 
região do Jardim Serrano II e segue no segundo semestre desse 
ano, com a possibilidade de haver novas coletas em outras 
regiões do município.
Equipes do Centro de Controle de Zoonoses, 
Superintendência de Controle de Endemias – Sucen, Grupo de 
Vigilância Epidemiológica Regional (GVE-R), e estudantes do 
curso de Medicina Veterinária da Universidade de Sorocaba – 
Uniso, coletaram 494 exames de sangue e aguardam a 
finalização dos resultados, que serão encaminhados pelo 
Instituto Adolfo Lutz Regional (IAL-R).
De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, do 

material coletado, 15 apresentaram resultados positivos e 28 
exames foram refeitos. Caso seja comprovada a existência de 
animais infectados em Votorantim, uma nova ação será 
colocada em prática para que o vírus não se espalhe. Os 
mosquitos palhas, transmissores da doença, se proliferam em 
locais úmidos e onde ocorram concentrações de matérias 
orgânicas.
O diretor da Vigilância em Saúde, Pedro Borges, destacou a 
importância da ação pelo fato de ter sido detectado animais 
com a patologia na cidade. Ele ainda ressalta que, quanto aos 
casos positivos, os proprietários desses animais serão 
comunicados e os próprios devem decidir entre o tratamento 
rigoroso de sorologia ou a eutanásia.

O que é Leishmaniose?

É uma doença infecciosa, mas não contagiosa. Existem dois 
tipos: a Leishmaniose cutânea e a visceral. No primeiro caso, 
ela é caracterizada por feridas na pele, com maior frequência 
nas partes descobertas e, posteriormente, podem surgir feridas 
nas mucosas do nariz, boca e garganta. A visceral é sistêmica, 
atinge vários órgãos internos, principalmente o fígado, baço e 
medula óssea. Tem uma longa evolução e pode durar meses ou 
anos.
A Leishmaniose é transmitida pelos mosquitos palhas, que 
medem de 2 a 3 milímetros de comprimento e são capazes de 
atravessar mosquiteiros e telas. Apresentam cor amarelada ou 
acinzentada e são encontrados em lugares úmidos, escuros e 
onde existem muitas plantas. (Fonte: Minha Vida)

Votorantim realiza ação de 
monitoramento contra Leishmaniose 

Carina Claudino de Souza - Nutricionista Uma alimentação saudável traz muitos benefícios

Mosquito da leishmaniose

Importância do consumo de 
água para o corpo humano 

Quando criança, 90% do corpo é constituído por água. Na 
adolescência, a porcentagem cai para 70%; na fase adulta, 
para 60% e, na terceira idade, para pouco mais de 50%. 
Além de ter menor reserva hídrica, o idoso não sente 
vontade de tomar água. “A água é que vai revitalizar nosso 
corpo. Se não a bebermos, nosso processo de 
envelhecimento pode ser mais longo”, diz a nutricionista 
Carina Claudino de Souza sobre a importância da bebida.
O ideal é que os adultos consumam 2 litros de água por dia e 
crianças, 1 litro e meio. A bebida não deve ser substituída 
pelo suco ou refrigerante, por ser pura, livre de açúcar e 
demais itens industrializados. “A água é diferente do café e do 
refrigerante. Por ser pura, ela faz nosso organismo funcionar 
por completo. Quem não tem o hábito de consumi-la, pode 
ter uma insuficiência renal”, explica Carina.
A água pode ser consumida o dia todo, mas a nutricionista 
orienta que as pessoas façam seu consumo meia hora antes e 
uma hora depois das refeições. Consumi-la durante a 
alimentação pode dificultar o processo de digestão. “Existem 
exceções, mas é bom evitar se alimentar e consumir água 
diariamente”, orienta.
A mudança do corpo sem seu consumo é notória: a boca fica 
seca, os lábios rachados e a urina mais escura. Pesquisas 
comprovam que o corpo consegue ficar vários dias sem 
alimento, mas uma pessoa pode morrer se não beber água 
de três a cinco dias. Sendo assim, é imprescindível se manter 
hidratado.
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Welber Simões mistura trabalho com o amor pelo esporte 

Um dos pontos turísticos de Votorantim, a Represa de 
Itupararanga é a parada dos praticantes de esportes aquáticos 
e clubes náuticos. E é no clube Carpe Diem que trabalha o 
instrutor de stand up paddle – SUP, Welber Simões de 
Almeida, de 42 anos. O esporte é uma adaptação do surf e 

consiste no equilíbrio e a remada, com o auxílio de 
equipamentos, em cima de uma prancha.
O SUP surgiu na vida do instrutor há 4 anos. Enquanto fazia 
trilhas de moto no entorno da represa, Welber conheceu o 
esporte que causou grandes mudanças em sua vida. No 
início, suas maiores dificuldades foram o excesso de peso e 
os preços dos equipamentos. Praticando o SUP, ele chegou a 
emagrecer mais de 25 kg. E os preços altos, vistos como 
empecilhos, fizeram com que vendesse sua moto para 
comprar seu instrumento para sua primeira competição.
Entre as competições nas quais já participou está a Aloha 
Spirt, maior da categoria na América Latina. "Em 2014 fui 
campeão na categoria de 3 km em alto mar, na faixa etária de 
30-39 anos. Foram três etapas: em Ilhabela (SP), em Vitória 
(ES) e no Rio de Janeiro (RJ). Recentemente, estive 
novamente na competição. Na 1ª etapa conquistei a 7ª 
colocação entre 20 participantes”, conta. Apesar de ter ido 
bem, Welber acredita que não está bem treinado, mas 
pretende pegar firme nos treinos para participar de 
competições nos meses de setembro e outubro desse ano.
Segundo ele, o stand up paddle foi a melhor coisa que 
aconteceu em sua vida. Além de ter contato direto com a 
natureza, o instrutor teve que ganhar muita confiança para 
praticar o esporte. As mudanças causadas pelo SUP foram 
vistas com o passar do tempo na vida de Welber, que mudou 
radicalmente o jeito estressado de ser. "Além de emagrecer 
com o esporte, ficamos mais bonitos e alegres”, brinca. “É 
muito bom e fico muito feliz por isso ter acontecido na minha 
vida. Foi Deus quem colocou no meu caminho!", completa. 
O instrutor ainda orienta aqueles que pretendem aprender o 
esporte. “O primeiro passo é saber nadar. Caso o iniciante 
não saiba, é necessário o uso de colete salva-vidas. O aluno 
começa sentado na prancha, dentro d'água. Pego em sua 
mão e vou conversando até que tenha confiança. Depois das 

aulas, alguns ainda vão me abraçar e agradecer. Os alunos 
devem ter muita vontade, o SUP é um esporte maravilhoso 
e não tem quem não goste. Estar em cima da prancha da uma 
sensação de liberdade", completa.
Pessoas de qualquer faixa etária podem praticar o esporte, 
até o pessoal da terceira idade. “O stand up paddle trabalha 
bastante a musculatura e as articulações. Ele mexe com o 
corpo todo, o que é benéfico a esse grupo. Para quem tem 
problemas nas articulações, joelho, coluna, entre outros, o 
esporte é excelente”, comenta sobre os benefícios da 
prática. 
Welber também conta com a parceria da professora de yoga, 
Liliam Mega, do Espaço Girassol. Antes das aulas, são feitos 
30 minutos de aquecimento e 30 minutos de yoga aplicados 
ao SUP, resultando em um maior equilíbrio nos praticantes na 
hora de entrar na água. 
Para  o  fu turo ,  o  
instrutor pretende 
intercalar o trabalho 
com seus alunos junto 
com seus treinos, além 
de adquir ir novos 
c o n h e c i m e n t o s .  
“Sempre melhorar 
meus conhecimentos e 
desempenho, além da 
obter uma melhor 
qualidade de vida e 
poder transmitir o que 
sei sobre o SUP para 
qua lquer  pessoa” ,  
finaliza.

Cidade em Foco

Votorantim participa do Dia do Desafio contra Tatuí 

No dia 31 de maio, Votorantim disputou o Dia do Desafio 
2017 contra o município de Tatuí. Apesar da derrota, o 
objetivo da data foi motivar a prática de atividades físicas e 
fazer com que as pessoas pratiquem qualquer exercício físico 
por pelo menos 15 minutos, fazendo disso um hábito diário. 
O evento foi organizado pelo Sesc São Paulo – Serviço Social 
do Comércio e teve a participação de 10% da população 

votorantinense, ou seja, 11.415 pessoas – número inferior 
ao de participantes de 2016 (36.435). Logo pela manhã, foi 
realizada uma caminhada, seguida por atividades como: 
futebol, vôlei, basquete, skate, crossfit, slackline, judô, karatê, 
boxe, ballet, capoeira, corrida, badminton, freestyle, entre 
outras.
Em Votorantim, as atividades foram feitas nas escolas públicas 
e municipais. Teve dança, zumba, ginástica, futebol, tênis de 
mesa, alongamento, entre outras práticas que envolvem o 
exercício físico. 
O professor de ginástica da Apevo, Márcio Antônio, 
comandou as atividades na Escola Estadual “Professor Azarias 
Mendes” e na associação. Segundo Márcio, na Apevo as 
alunas fizeram aproximadamente 1h30 minutos de 
atividades. “Entre o período da manhã e da noite, tivemos 
cerca de 40 alunas realizando os exercícios físicos. Espero 
aumentar o número de adeptas às aulas de ginástica nos 
próximos meses”, diz.

Votorantim realiza a 102ª da tradicional Festa Junina Beneficente
Para alguns votorantinenses, o mês de junho significa uma 
coisa: festa junina. A cidade é palco do maior evento do 
estado de São Paulo e realizou sua 102ª Festa Junina 
Beneficente.
De 8 a 25 de junho, mais de 300 mil pessoas passaram pela 
Praça de Eventos Lecy de Campos e prestigiaram grandes 
shows. Entre as apresentações inéditas, estavam a dos 
cantores sertanejos Marília Mendonça e Wesley Safadão. 
Durante a abertura da festa, o prefeito Fernando de Oliveira 
Souza destacou que a organização procura melhorar, ano a 
ano, a qualidade do evento. Por isso, a novidade foi uma 
arena coberta com capacidade para mais de 20 mil pessoas.

Além dos shows, os festeiros também tiveram a 
oportunidade de degustarem delícias típicas das festas 
juninas, como bolos de milho, quentões, sopas, canjicas, 
entre outras iguarias; curtir os brinquedos do parque de 
diversões e assistir a um belíssimo show de fogos de artificio, 
que marcou o encerramento do evento. 

38ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba 

As festas juninas são tradições na região de Votorantim. 
Terminada a festa na cidade, teve início, no dia 29 de junho, à 

38ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba. O evento traz 
shows de Simone e Simaria (30/06); Pedro Paulo e Alex 
(02/07); Jorge e Mateus (06/07); Turma do Pagode (09/07); 
Wesley Safadão (12/07) e atrações regionais.
A festa será realizada até o dia 16 de julho, no Parque das 
Águas, no Jardim Abaeté. Além dos shows, o espaço conta 
com barracas de comes e bebes e parque de diversões.
As entradas custam a partir de R$ 10 e são vendidas em 
pontos de venda nas cidades de Sorocaba, Votorantim, 
Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Piedade, Boituva e Ibiúna. 
Mais informações pelos telefones (15) 3202-4207, 3217-
8342 ou 99710-7938.

Shopping Iguatemi promove 
peças teatrais infantis 

O projeto “Domingo é dia de teatro”, promovido pelo 
Shopping Iguatemi Esplanada, apresenta semanalmente peças 
teatrais infantis. Os espetáculos acontecem em frente à loja Ri 
Happy (ala norte, piso Sorocaba) e unem atividades educativas, 
músicas e cenários envolventes para adultos e crianças.
As apresentações, que tiveram início em março, seguem até 
outubro, cada mês com uma história diferente. Em julho, será 
encenada a peça “As férias inesquecíveis na floresta”. Em agosto, 
é a vez de “O pequeno príncipe”; em setembro, “O soldadinho 
e a  ba i l ar ina” ,  
encerrando em 
outubro com a 
peça “O sítio do 
seu Lobato”. Os 
espetáculos são 
a p r e s e n t a d o s  
t o d o s  o s  
domingos, a partir 
das 16h.

Welber (de azul) durante aula no clube Carpe Diem

Com o sup, ele emagreceu mais de 25 kgs Welber Simões de Almeida

Alunas da Apevo participam das atividades do Dia do Desafio

As peças são apresentadas semanalmente 

Votorantim imuniza mais de 17 mil pessoas contra a gripe 

A Secretaria de Saúde de Votorantim encerou a campanha 
de vacinação contra a influenza A/H1N1 na cidade, no dia 9 
de junho, tendo imunizado 17.181 pessoas. Com o intuito 
de vacinar 90% do público-alvo contra o vírus, foi atingido 
75% do objetivo.
A Apevo e mais 15 unidades básicas de saúde (UBSs) 
serviram de postos para a imunização na cidade. A associação 
participou da campanha de 2 a 4 de maio e, comparado aos 

anos anteriores em que colaborou como posto volante, esse 
ano imunizou apenas 300 pessoas, devido a pouca 
quantidade de doses liberadas pela Secretaria de Saúde – 
Sesa. 
Receberam as doses 95,72% idosos; 61,47% crianças; 
81,04% trabalhadores de saúde; 60,19% gestantes; 
77,88% puérperas e 94% pacientes com morbidades. 
Também foram imunizados policiais militares e civis, 
bombeiros, funcionários do Poupatempo, dos Correios e da 
Defesa Civil.

Milhares de casos da doença registrados no 
mundo

Entre 2009 e 2010, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
registrou milhares de casos de gripe H1N1 em mais de 200 
países. Quase nove mil pessoas morreram em decorrência 
da doença. O surto teve inicio no México e chegou 
rapidamente aos outros países. 

No Brasil, a pandemia da gripe aconteceu em 2016. 
Somente em março, o estado de São Paulo registou 260 
casos, superando a quantidade de doentes em 2015 em 
todo o país, que foram 141 pessoas.
As primeiras formas do vírus foram descobertas em porcos. 
Devido às mutações, eles se tornaram uma ameaça aos seres 
humanos. Sua transmissão ocorre da mesma forma da gripe 
comum: por meio de secreções respiratórias. Após a 
contaminação, uma pessoa demora de um a quatro dias para 
apresentar os sintomas e também pode demorar até sete dia 
para transmiti-lo a outras pessoas. 
O cuidado com esse tipo de gripe deve ser redobrado: evitar 
contato com pessoas infectadas pelo vírus; lavar sempre as 
mãos com água e sabão e evitar levá-las ao rosto e à boca; 
levar um frasco de álcool-gel para garantir que as mãos 
estejam sempre esterilizadas; manter hábitos saudáveis; não 
compartilhar utensílios de uso pessoal; se necessário, utilizar 
máscara de proteção; e, evitar frequentar locais fechados ou 
com muitas pessoas. (Fonte: Minha Vida)
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Festa Junina de Votorantim atrai milhares de pessoas 
Em junho, Votorantim foi palco da 102ª edição da maior Festa 
Junina Beneficente do estado, que este ano reuniu 300 mil 
pessoas. Mais uma vez, a cidade parou para prestigiar as noites de 
shows, barracas de comes e bebes e muita diversão com os mais 
diversos brinquedos e barracas de jogos. Confira alguns flashes de 
quem passou pelo evento:

Edson e Rose Alcolea Ivone e Arnaldo Balsano

Michele Assis, Melissa Assis, Rodrigo Marinheiro, 
Cleber Marinheiro e Mateus Assis

Isis Kelly da Costa e Higor dos Santos

Malu Maresi, Sophia Maresi e Paulo do Carmo Ilda Dias, Patricia Dias, Marcos Fabri e Robson Fernando

Rosiane e Sandro Namur Gerson, Regina e Olivia Soares Andrea Correa Ayres e Eloisio Espirito Santo Marcos Vinicius, Matheus Vinicius, 
Lucilene Aparecida e Carlos Henrique

Marcia Schiming e Genival Aparecido Godoy Cleu Santos, Maria de Lourdes e Lucas Antônio Waldinei e Luciene Batista Parque de diversões fazem a alegria dos festeiros

Festa Junina de Votorantim atraiu milhares de pessoas



Turismo6

Solar das Andorinhas é novidade na programação de turismo da Apevo 

Ainda em clima de comemoração dos 25 anos de fundação, a 
Apevo traz mais uma novidade para os turistas: no dia 11 de 
novembro, a associação leva o grupo para um passeio no 
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas. Localizado em 
Campinas, o local é considerado um dos mais completos 
hotéis fazenda do Brasil. 
Inaugurado em 1971, o Solar das Andorinhas é exuberante e 
tem 240 mil m² de área verde, com riquíssimas paisagens 
naturais. Também é considerado patrimônio histórico e já foi 
cenário de novelas, minisséries e programas de tevê. 
Durante o ano todo, milhares de pessoas passam pelo local, 
que tem em sua infraestrutura um amplo complexo aquático. 
Na excursão, os turistas da Apevo poderão desfrutar de 
atrações como: piscina aquecida, com um bar para melhor 
atender os turistas; bingo após o almoço; baile, com 
marchinhas e músicas para animar o grupo; passeio de 
trenzinho para conhecer a fazenda; parque aquático, com 2 
piscinas e 3 tobogãs interligados, além de 1 piscina infantil 
com chafariz; salão de jogos, campo de futebol, quadra de 

tênis e vôlei de areia, entre 
outras.
Uma equipe de recreação 
também estará à espera dos 
turistas da Apevo, com 
diversas brincadeiras para 
interação com o pessoal. No 
pacote, também estão 
inclusos o café da manhã, 
almoço e chá da tarde. O dia 
será de muita r isada, 
diversão e lazer! 
Para curtir esse passeio, os 
valores são: associados 
p a g a m  R $  1 5 5 ,  n ã o  
associados R$ 180; crianças 
até 5 anos não pagam e de 6 
a 10 anos, R$ 125. Outras 

atividades pagas à parte são: paintball; arvorismo médio, com 
percurso de 300 metros mais tirolesa de 130 metros e 
arvorismo pequeno, com percurso de 100 metros. 

O pagamento pode ser parcelado até o mês da viagem e a 
Apevo oferece o seguro viagem. Informações e reservas 
pelo telefone (15) 3353-8080.

Viagem para São Lourenço atrai dezenas de turistas em busca de lazer

Uma das novidades do Departamento de Turismo da Apevo 
foi a excursão para a cidade de São Lourenço, em Minas 
Gerais, que aconteceu de 23 a 25 de junho. O passeio reuniu 
um grupo de 46 pessoas, que desfrutaram de momentos de 
lazer e diversão, além de conhecerem a cidade.
Na chegada a São Lourenço, no dia 23, os turistas tiveram a 
tarde livre para descansar no Granada Hotel ou para passeios 
no Centro da cidade. Alguns turistas fizeram um passeio de 
charrete pelas ruas do município. Durante a noite, eles 
degustaram queijos e vinhos, em uma festa realizada no 
próprio hotel.
No sábado, o dia foi de passeio no Parque das Águas, em 
Caxambu, cidade vizinha. O local possui 12 fontes de águas 
minerais, gasosas e medicinais, além de ter uma natureza 
exuberante, com bosques, jardins e alamedas. O parque 
oferece também atrações como: piscinas de água mineral, 
lago e pedalinhos, pista de cooper, quadras esportivas e um 
teleférico, que leva ao topo da cidade. O grupo aproveitou o 
passeio e as atrações disponíveis para relaxar.
Uma festa junina foi realizada no hotel, à noite. Alguns turistas 
até se caracterização e todos curtiram e dançaram com as 
músicas tocadas ao vivo. O passeio se encerrou no domingo 
e o grupo teve a manhã livre.
Segundo a acompanhante do grupo, colaboradora da 

Apevo, Viviane Marteletto Padilha, a viagem foi maravilhosa. 
“Viajar é a única coisa que você compra e fica mais rico”, 
completa.
Mais fotos do passeio estão disponíveis no Facebook da 
Apevo (Facebook.com/ApevoOficial).

Hotel fazenda é considerado patrimônio nacional

Atrações do parque aquático estão inclusas no pacote Turistas aproveitarão de um delicioso passeio

Monitores realizam atividades com os turistas

Viagem à São Lourenço atraiu dezenas de pessoas

Outro ponto turístico visitado foi a Basílica de São Lourenço

Um dos pontos turísticos foi o Parque das Águas

Na primeira noite, o pessoal degustou queijos e vinhos no hotelVisita a imagem da Santa Nhá Chica

Turistas durante o trajeto até São Lourenço Grupo aproveitou para andar de charrete pelas ruas da cidadeFesta Junina com direito a caracterização dos viajantes
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Departamento de Turismo Apevo planeja viagens para o ano todo 
Com o intuito de promover momentos de lazer e diversão 
aos associados e dependentes, a Apevo elabora anualmente 
roteiros de viagens com destinos para todos os gostos. As 
excursões do primeiro semestre desse ano foram para um 
delicioso final de semana em Águas de Lindoia e 
Caraguatatuba, um divertido passeio de barco em Barra 
Bonita e na locomotiva a vapor Maria Fumaça, o friozinho de 
Campos do Jordão e um passeio inédito por São Lourenço.
Para o segundo semestre, estão programados mais cinco 
passeios. O primeiro é para a Fazenda Angolana, em São 
Roque, no dia 12 de agosto. Uma das muitas novidades do 
Departamento de Turismo para esse ano, a fazenda se 
encontra no meio da natureza e do ar puro do interior de São 
Paulo.
Lá, o grupo entrará em contato com mais de 150 animais do 
mini zoológico, além de poder andar de pônei, fazer trilha 
ecológica, participar de alongamentos, brincadeiras e baile, 
degustar queijos e vinhos artesanais, entre outras atividades. 
Para a criançada, o local oferece também playground e aldeia 
dos coelhos. Aqueles que desejam levar um pouco da 
fazenda para casa poderão fazer compras nas lojinhas do 
recinto.

ExpoFlora é o destino em setembro 

No dia 9 de setembro, o destino é a ExpoFlora, em 
Holambra – conhecida como “a cidade das flores”. Realizado 
anualmente, o evento é a maior exposição de flores 
ornamentais da América Latina, tendo atraído, em 2016, 
mais de 300 mil turistas. 
Entre as atrações, estão: exposição de arranjos florais; 
mostra de paisagismo; parada das flores e chuva de pétalas; 
shopping das flores; passeio turístico por Holambra, com 
visita a um campo de flores, dança típica e culinária 
holandesa; parque de diversões e visita ao museu da cidade. 

Passeio esgotado: Ubatuba

Em poucos meses foram esgotados os lugares para a viagem 
com destino à Ubatuba, que acontece de 20 a 22 de 
outubro. O grupo de 92 pessoas, ficará hospedado no Hotel 
Wembley Inn. 
A cidade, também novidade na programação de turismo da 
associação, têm 102 praias, mais de 20 ilhas e é cercada pela 
Mata Atlântica. As praias são ideais para praticar surf, 
mergulho, pesca, vela e outros tipos de esportes aquáticos. 
De acordo com o site Turismo em São Paulo, a cidade é a 
quarta mais procurada pelos turistas de todo o Brasil.

Apevo leva turistas para Águas de Lindoia

Pela segunda vez esse ano, a Apevo tem como destino a 
cidade de Águas de Lindoia. A viagem acontece de 8 a 10 de 
dezembro e os turistas estarão cercados por belas paisagens. 
Um dos pontos turísticos, o Morro Pelado, tem uma vista 
privilegiada, que alcança mais de 100 km de montanhas 
cobertas por vegetação. O pacote inclui passeio na Fazenda 

do Café, de trenzinho pela cidade e compras em Serra 
Negra e Socorro.

Programação de turismo se encerra com Maria 
Fumaça 

Maria Fumaça encerra a agenda do Departamento de 
Turismo em 2017. O passeio na locomotiva a vapor 
acontece no dia 16 de dezembro. 
O trem parte de Campinas e a primeira parada é a cidade de 
Jaguariúna, com direito a visita ao Museu da Estação e a Feira 
de Artesanatos. A última parada é Pedreiras, com tarde livre 
para compras no centro da cidade e na Galeria Center 
Louças. Entre as atrações que acompanham o trajeto da 
locomotiva, estão o sorveteiro Salvador e o Trio Nostalgia 
Musical, com músicas populares brasileiras.

Mais informações e reservas devem ser feitas na Apevo ou 
pelo telefone (15) 3353-8080, com Ariana ou Viviane.

Orientações para aproveitar as excursões sem problemas

Nada melhor do que aproveitar o período de férias para 
realizar a tão sonhada viagem. Na Apevo, as excursões estão 
entre as opções mais procuradas no mês de julho, mas, para 
que tudo ocorra bem, é necessário que os turistas fiquem 
atentos.
Por serem feitas em um espaço menor de tempo, elas tem 
um custo menor e os preços podem ser parcelados. No 
entanto, se as viagens forem feitas por meio de agências de 
turismo, é necessário pesquisar preços e condições de 
pagamento. Ao fechar o contrato, o consumidor deve 
observar se estão listadas todas as informações acertadas. 
Deve-se pedir o documento de confirmação da reserva do 
hotel e das passagens, juntamente com o roteiro e 
programação da viagem.

Antes da partida, é aconselhável anotar o número de registro 
do ônibus e guardar o canhoto da passagem como 
comprovantes. As bagagens devem estar identificadas com 
nome, endereço e telefone, e deve-se lembrar que elas têm 
um limite de peso. As que vão ao bagageiro dos ônibus 
devem pesar 30 quilos e, as de mão, até 5 quilos.
Durante o trajeto até o destino final, o ideal é levar uma bolsa 
com lanches para consumir durante o percurso. Como os 
pontos de parada nem sempre oferecem boas opções de 
alimentação, o turista pode montar um lanche de acordo 
com seus gostos e necessidades, além de levar consigo uma 
garrafa de água ou de suco.
Mesmo em excursões, o turista deve procurar o máximo de 
informações sobre o local onde ficará hospedado: se existe 
transporte público, farmácia, restaurante e outros 
estabelecimentos e serviços próximos ao local. É 
aconselhável verificar se o local tem cofre e, em caso de 
utilização do serviço, se informar sobre valores cobrados, se 
é de uso coletivo ou individual, quem tem acesso e cobertura 
de seguro.
Os cuidados com a segurança devem ser em todos os locais. 
Na hora do check-in e check-out do hotel, o consumidor 
pode deixar a mala com um funcionário ou colocá-la próxima 
ao corpo. Durante as refeições, deve deixar a bolsa e os 
documentos no apartamento. Deve-se ter cuidados com a 
carteira, celular e outros pertences na mesa ou cadeira dos 
restaurantes, mesmo que sejam do hotel.
Antes de sair do hotel para passear, é adequado pedir 

informações aos funcionários sobre locais seguros para ir. 
Não se deve andar em ruas escuras ou muito tarde da noite, 
principalmente em locais desconhecidos. 
Caso tenha que realizar um saque eletrônico, é importante 
procurar os meios mais seguros e movimentados. 
Recomenda-se não carregar bolsas grandes para a praia ou 
abrir a carteira na frente de desconhecidos, não utilizar os 
bolsos traseiros para guardar dinheiros ou eletrônicos e 
evitar sair com grande quantidade de dinheiro. Ao perceber 
que está sendo seguido, o ideal é procurar um 
estabelecimento comercial ou pedir ajuda a polícia.
 

Excursões com a Apevo
 
Nas excursões realizadas pela Apevo, são oferecidos 
conforto e segurança para que os turistas tenham somente 
memórias boas durante os passeios. A associação orienta 
que, em caso de cancelamento, o turista avise o 
Departamento de Turismo da associação com um mês de 
antecedência.  É cobrada uma taxa de R$ 30 e o passageiro é 
reembolsado.
A partir da próxima viagem, a Apevo passa a oferecer o 
seguro-viagem, sem custo adicional. Entre os serviços 
incluídos no seguro, estão: assistência médica em caso de 
acidente e doença; assistência farmacêutica; translado 
médico; assistência em casos de acidente de trânsito; seguro 
de vida por morte acidental ou invalidez, entre outras.
É hora de preparar as malas e curtir um merecido descanso!

Aves são um dos tipos de animais encontrados na Fazenda Angolana

Ubatuba é mais uma novidade no turismo da Apevo

Parada das flores é uma das atrações da ExpoFlora

Turistas da Apevo passeiam de trenzinho em Águas de Lindoia

Trio Nostalgia Musical anima o grupo durante passeio na Maria Fumaça

Ida e Joaquim Pimenta curtindo a viagem sem dor de cabeça

Sorocaba inaugura escola e homenageia comendador Metidieri
Sorocaba inaugurou uma escola municipal  para atender 150 
alunos de pré-escola. A instituição recebeu o nome de 
Alfredo Metidieri (1919-2015), e foi uma homenagem ao 
comendador votorantinense.
O evento aconteceu no final do mês de abril e contou com a 
presença de prefeito José Crespo, a primeira-dama, Lilian 
Crespo, a filha do comendador, Jane Eire Metidieri 
Menegoci, secretários municipais, vereadores, familiares do 
homenageado e outras autoridades.
“Meu pai, onde estiver, está muito feliz. Aqui ele viveu e 
trabalhou priorizando a escola como essencial para o 
desenvolvimento das crianças”, disse Jane durante a 

inauguração. O comendador foi fundador da Indústria 
Metidieri de Tecelagem e foi presidente do Esporte Clube 
São Bento por duas vezes, além da Federação Paulista de 
Futebol.
Na ocasião, Crespo ressaltou que os maiores protagonistas 
de uma escola são as crianças. “Não estamos inaugurando 
prédios, estamos entregando obras vivas à população, com 
pessoas bem atendidas, desenvolvendo todas as suas 
potencialidades”, disse.
A Escola Municipal “Comendador Alfredo Metidieri” está 
localizada na Vila Barão, área que, até 2015, era do Sesi – 
Serviço Social da Indústria.

Inauguração da escola Alfredo Metidieri



Esse é o número de novos associado da Apevo de janeiro a 

maio. A todos, antigos e novos, damos boas vindas! E a você 

que ainda não faz parte da nossa família fica o convite para vir 

nos conhecer.

Para ser associados basta comparecer na Apevo com RG, 

CPF, comprovante de residência, título de eleitor e número 

de benefício (se aposentado). Todos podem se associar.

Associe-se!

Informações: (15) 3353-8080

357

Desde 2003, a Apevo realiza mensalmente o sorteio de brindes para os associados. São mais de 10 prêmios, entre eles: cestas de cosméticos, kits de sorvetes, 
óculos de sol, almoço para duas pessoas, sessão com a podóloga, entre outros.
Para concorrer, os associados devem estar em dia com as mensalidades e depositar os cupons nas urnas localizadas na Apevo, na Farmamed e Farma Ponte. Em 
junho, os sortudos foram:

Claudete da Costa - cesta de cosméticos da Farma Ponte Edivaldo Alves - cesta de cosméticos da Farma Ponte Arnaldo Silvestre - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Apevo realiza sorteio de brindes há 14 anos

Sorteio8

Apevo recebe homenagem do vereador Zelão
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O mito do grande elefante branco

Elefante branco: é uma expressão utilizada para classificar 
algo valioso ou que custou muito dinheiro, mas que não 
possui utilidade ou importância prática.
Hoje podemos nos orgulhar dessa expressão, conduzida pela 
inocência e ignorância popular de que, muitas vezes, na 
política nacional parece existir uma evolução democrática, 
mas nos deparamos com defeitos culturais e muitos elefantes 
brancos.
No decorrer da estória brasileira diversos são os exemplos.  
Citamos os delatores, que estão sendo extintos pela iniciativa 
da justiça. Todos tiveram benefícios cobertos pelo tráfico de 
influência na política, que são trocas e mais trocas de favores 
até chegar ao momento em que vivemos, que nunca irá 
acabar dentro da realidade do país. A meritocracia se 

camuflará pelos favores, objetos de poder.
Equiparando-se ao famoso “MITO DA CAVERNA”, também 
conhecido como “ALEGORIA DA CAVERNA”, do mais 
famoso filósofo Platão, que diz que: “O mito fala sobre 
prisioneiros (desde o nascimento) que vivem presos em 
correntes numa caverna e que passam todo tempo olhando 
para a parede do fundo que é iluminada pela luz gerada por 
uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de 
estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, 
mostrando cenas e situações do dia-a-dia. Os prisioneiros 
ficam dando nomes às imagens (sombras), analisando e 
julgando as situações”.
Vamos imaginar que um dos prisioneiros é forçado a sair das 
correntes para explorar o interior da caverna e o mundo 
externo. Entraria em contato com a realidade e perceberia 
que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens 
projetadas por estátuas. Ao entrar em contato com o mundo 

real ficaria encantado com os seres de verdade, com a 
natureza, com os animais e etc. Voltaria para a caverna para 
passar todo conhecimento adquirido para seus colegas ainda 
presos. Porém, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e 
sentiu, pois eles só conseguem acreditar na realidade que 
enxergam na parede iluminada da caverna. Irão chama-lo de 
louco, ameaçando-o de morte caso não pare de falar daquelas 
ideias consideradas absurdas.
O que talvez se passe atualmente, mas com condição e 
interpretação diferente. Se colocarmos que o personagem 
que saiu da caverna seja um elefante branco, ele é justamente 
a pessoa que detém o poder de influenciar tudo que sabe 
quanto aos erros e acertos. Hoje, nas delações de corrupção 
existe a mesma caracterização do elemento que saiu da 
caverna, que apegam-se a seus próprios erros, ou seja, sua 
liberdade algo muito valioso, para assim por em cheque 
inutilidade do interesse comum. (Fonte: Sua Pesquisa)

Antônio Grapeia - cesta de cosméticos da Farmamed Antônia Luiza Barbosa - cesta de cosméticos da Farmamed Elza dos Passos - cesta de cosméticos da Farmamed

Lucas Borges Teixeira - panela elétrica ofertada pela Apevo Darcy Solano - almoço para 2 no restaurante Aroma e Sabor
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Representantes do Bradesco apresentam propostas à Apevo

A fim de apresentar propostas e possivelmente firmar uma 
parceria, os representantes da matriz e regional do Banco 
Bradesco estiveram na Apevo, no dia 7 de junho. Os 

gerentes Roberto Luiz Nascimento, Silvia Camargo da Silva 
Pereira, Bruna Alves Simon e Isaias Ferino se reuniram com o 
presidente da associação, Aristides Vieira Fernandes e os 
diretores, Roberto Massuco, Jandir Teixeira, Eluízio Boeno e 
Antônio Aparecido da Silva.
Na ocasião, conheceram os serviços e ações realizados pela 
Apevo. O presidente, Aristides Vieira, destacou a 
importância de uma equipe bem estruturada para realizar os 
atendimentos bancários e os benefícios à disposição de 
quem passa pelos correspondentes na associação.
Segundo Roberto, a visita é uma forma de “abrir as portas 
para mostrar o interesse do banco na entidade”. Ele também 
aproveitou para mostrar o site Bradesco Aposentado, que 
oferece cursos gratuitos (inclusive para não clientes do 
banco); matérias de interesse sobre assuntos de diversas 
áreas, entre outros. 

Diretores da Apevo participam de sessão na Câmara Municipal 

Os representantes da Apevo, Jandir Teixeira, José Carlos 
Nogueira, Roberto Massuco, Eluízio Boeno e José 

Hernandes Quezada, participaram de uma Sessão Ordinária 
na Câmara Municipal de Votorantim, no dia 13 de junho. A 
sessão foi referente à votação do projeto de Lei Ordinária nº 
037/2017, do vereador Luiz Carlos dos Santos, que institui no 
calendário oficial do município o “Dia da Conscientização e de 
Combate à Violência contra a Pessoa Idosa”.
O projeto foi aprovado e, se for sancionado pelo prefeito 
Fernando de Oliveira Souza, a data será celebrada, 
anualmente, no dia 15 de junho. Segundo o vereador, a data 
já é considerada pela Organização das Nações Unidas – 
ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à 
Pessoa Idosa, desde 2006, como o sendo a do “Dia Mundial 
de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa”. O 
objetivo é a conscientização sobre a existência da violência 
contra os idosos, por meio de ações educativas e preventivas.

Novo administrador da Fenix 
Medical conhece a associação 

Devido à mudança na razão social, a Fenix Medical (antiga 
Sanamed), conta agora com um novo administrador. O 
gestor comercial, Cristiano Berbel Garcia, esteve na Apevo 
em uma visita informal, para que a associação conhecesse o 
novo administrador e que ele tomasse conhecimento sobre 
os serviços prestados pela Apevo. 
Um dos assuntos discutidos foi o respeito que as empresas 
têm pelos associados, devido aos longos anos de parceria. 
Segundo Cristiano, as portas estão abertas para novos 
conveniados, assim como novos projetos. 
Ele foi recebido pelo presidente da Apevo, Aristides Vieira 
Fernandes e pelos diretores Jandir Teixeira, Sônia Quintino e 
Antônio Aparecido da Silva.

Programa “Vizinhança Solidária” é apresentado para os comerciantes 
Com o objetivo de introduzir o programa “Vizinhança 
Solidária” no comércio central de Votorantim, a Polícia Militar 
realizou uma reunião, no dia 13 de junho. O evento teve o 
apoio do Conseg – Conselho Comunitário de Segurança e 
da Apevo e aconteceu no salão social da associação. Cerca 
de 50 pessoas participaram do evento.
Segundo o Cabo Miguel Figueira de Amorim, o programa já 
está em pratica há um ano no bairro Altos de Votorantim e a 
intenção é levar a ação para os demais bairros da cidade. O 
programa funciona da seguinte maneira: em reunião com os 
moradores do bairro, é escolhido um ou mais líderes para 
vigiar as residências de cada rua; o líder tem contato direto 
com os demais moradores e com a PM e deve informar o 
movimento de indivíduos suspeitos. Durante o tempo em 
que está em funcionamento, o “Vizinhança Solidária” 
envolveu 600 moradores e os resultados obtidos foram: 
redução dos furtos, redução da presença de indivíduos 
suspeitos, maior integração entre os moradores, entre 
outros.
Na reunião, o projeto foi mostrado aos comerciantes e os 
policiais deram dicas e orientações sobre como agir no caso 

de presenciar atividades suspeitas, maneira de 
posicionamento da gaveta de dinheiro e dos funcionários 
dentro das lojas, etc. A PM também se colocou a disposição 
para novas orientações. “A essência do projeto é a união”, 
comentou o coordenador do projeto, Capitão Divaldil de 
Souza Rocha Segundo.
Estiveram presentes a presidente da Conseg e diretora da 
Apevo, Siléa Benedetti e o 1º secretário, Fernando Novaes; 
a Soldado Priscila Fernanda de Oliveira e os cabos Arnaldo 
Ribeiro e Claudio Santucci.

Apevo cede espaço para realização de bazar beneficente 

A Apevo cedeu um espaço para alunas do curso de 
Jornalismo, da UNIP Sorocaba, realizarem um bazar 
beneficente em prol do Lar São Francisco – entidade que 
cuida de animais abandonados.
O evento aconteceu no dia 10 de junho e toda verba 
arrecadada foi destinada à instituição.
Para realização do evento, as alunas contaram com a ajuda de 
outros estudantes, que arrecadaram roupas e objetivos 
usados e semi novos. Mais de cem peças foram vendidas e 
cerca de 50 pessoas passaram pelo local.
Segundo uma das organizadoras, Pamella Evarista de 

Oliveira, apesar de todo o trabalho que tiveram, o resultado 
final foi compensador. “Pretendemos continuar colocando 
em prática ações sociais como esta”, diz.

Trabalhos do Lar começaram há 5 anos

O Lar São Francisco é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
situado à rua Francisco Henrique de Oliveira, 270 – Bairro 
Itinga, Sorocaba. Os trabalhos da entidade tiveram início há 
cinco anos devido ao grande número de cães abandonados 
que viviam nas ruas da cidade, vítimas de violência, de 
atropelamento e maus tratos.
O Lar é referência em Sorocaba e região e abriga mais de 50 
cachorros, que chegaram doentes e desprotegidos. Para 
manter o local, Fernanda conta com o apoio de voluntários e 
doações. Além do bazar realizado, também há um bazar 
fixo, na rua Major Hermínio de Souza Valle, 42 – Jardim dos 
Estados, em Sorocaba, que funciona de segunda à sábado, 
das 12h às 18h.
Todo trabalho pode ser acompanhado pela página oficial da 
ONG (Lar São Francisco). Informações e doações pelo 
telefone (15) 98800-1704.

Semana do meio ambiente é 
marcada por palestra na Apevo 

Durante a semana do meio ambiente, de 4 a 10 de junho, a 
Associação Vuturaty Ambiental – AVA realizou uma série de 
palestras e ações sobre o assunto e a Apevo foi palco de um 
desses eventos. No dia 7 de junho, o tema “Meio ambiente e 
políticas públicas” foi abordado pelo professor Gilberto 
Franca, no salão social da associação.
Entre as atividades, ocorreram o 6º Encontro dos 
Ambientalistas da AVA, com apresentação de seminário e 
ações de reflorestamento; o lançamento do projeto 
“Observatório das Nossas Águas”; uma ação no Parque da 
Autonomia; a inauguração de um viveiro de mudas na AVA; o 
plantio de mil mudas, com a ação “Reflorestando com a 
comunidade” e um workshop de turismo rural.
O presidente da AVA, Elzo Savella, revela que foi a primeira 
vez que a associação realizou esse evento. “O objetivo foi 
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente e, com as 
ações, integrar as diversas áreas como meio ambiente, 
cultura, educação e turismo com a participação da 
comunidade, estudantes e ambientalistas. Para todos nós da 
AVA foi muito gratificante organizar esse evento, atingimos os 
objetivos, contamos com a participação da comunidade e 
desenvolvemos ações concretas em prol do meio 
ambiente”, comenta.

Dia Mundial do Meio Ambiente

Desde 1972, o dia 5 de junho é considerado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente. A data tem o objetivo de promover 
atividades de proteção e preservação da natureza e alertar a 
população sobre os perigos e malefícios causados pela 
negligência ao cuidar do meio ambiente.
Foi nesse dia, em Estocolmo, que teve inicio as Conferências 
das Nações Unidas sobre o ambiente humano e, por isso, a 
escolha da data. No Brasil, também é celebrada a Semana 
Nacional do Meio Ambiente, de 1 a 5 de junho. (Fonte: 
Calendarr)

Estúdio da Apevo realiza testes de gravação para seu programa de televisão 
No mês de junho, mais um teste de gravação foi realizado 

no estúdio da Apevo, para a produção de seu primeiro 

piloto do programa “Na Apevo com”, previsto para 

estrear esse ano, pela TV Votorantim. A gravação contou 

com a apresentação do diretor de comunicação da Apevo, 

José Carlos Nogueira, que entrevistou o presidente 

Aristides Vieira Fernandes. O bate papo contou com 

assuntos como os 25 anos da associação, seus benefícios e 

importância para a cidade, assim como seus planos para o 

futuro. 

A idealização do projeto existe há alguns anos, mas foi 

colocada em prática no início de 2017, em razão do 

aniversário da associação. O nome do programa surgiu a 

partir da coluna “Na Apevo com”, do jornal mensal da 

Apevo e a ideia é levar para os estúdios sempre alguém 

interessante para uma entrevista informal. Após a estreia, o 

programa deverá ir ao ar também pela Rádio Nova 

Tropical (FM 105,9).

Representantes do Bradesco conheceram a Apevo

Diretores da Apevo e o vereador Luiz Carlos dos Santos

Cabo Miguel Figueira apresenta o projeto Vizinhança Solidária

Professor Gilberto Franca durante palestra na Apevo

Novo administrador da Fenix Medical em visita à associação

Bazar irá ajudar a entidade Lar São Francisco

Gravações do programa de TV da Apevo
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Curiosidades sobre as Festas Juninas
As comemorações juninas também têm origem em 
celebrações relacionadas às estações do ano, colheitas e 
homenagens a deuses. Na Antiguidade, civilizações como 
celtas, egípcias e gregas festejavam o início da colheita 
durante o verão (que no Hemisfério Norte acontece entre 
junho e agosto). Na mitologia romana, uma das deusas 
homenageadas era Juno, esposa de Júpiter, e por este motivo 
estas festas eram chamadas de 'junônias'.  Em 58 a.C., 
quando o imperador romano César conquistou a Gália (atual 
França), os bárbaros já comemoravam o solstício na região 
(momento em que o sol se afasta mais da Linha do Equador e 
incide com mais intensidade sobre um território – o que 
marca o verão) no dia 22 ou 23 de junho. A fogueira, 
tradicional nos arraiais, vem dessa época, já que os 
moradores do campo acreditavam que o fogo espantava os 
demônios da esterilidade, as estiagens e as pragas da lavoura.  

Fogueiras. Além do significado da fogueira nas celebrações 
pagãs que acabou sendo herdado pelas comemorações 
juninas, existe outra explicação da igreja católica para essa 
prática. João era primo de Jesus, e sua mãe prometeu à Maria 
que avisaria assim que ele nascesse. A forma encontrada para 
comunicá-la foi a de erguer um mastro em frente a sua casa e 
iluminando-o com uma fogueira. Durante as festividades, o 
mastro de São João tem a base redonda. Já a de Santo 
Antônio é quadrada, enquanto a de São Pedro possui o 
formato triangular.  

No século VI, a Igreja absorveu essas celebrações pagãs e 
transformou-as em uma festa católica, estabelecendo o dia 
24 de junho como a data oficial para essas festividades e 
associando-as ao nascimento de São João Batista, o discípulo 
que batizou Jesus Cristo. Por este motivo passaram a serem 
denominadas como 'joaninas'. Em entrevista à Mundo 
Estranho, a antropóloga da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), Lúcia Helena Rangel, afirma que os 
cultos à fertilidade foram reproduzidos até por volta do 
século X. “Como a Igreja não conseguia combatê-los decidiu 
cristianizá-los, instituindo dias de homenagens aos três santos 
no mesmo mês", explica Lúcia. No século XIII, os 
portugueses passaram a incluir nas festas o dia do nascimento 
de Santo Antônio (nascido em Portugal e morto na Itália em 

13 de junho de 1195) e a morte de São Pedro no dia 29 do 
mesmo mês.

A tradição das festas juninas chegou ao Brasil por meio da 
colonização de Portugal por volta de 1603. De acordo com o 
site Brasileiros, os senhores de engenho organizavam os 
eventos e convidavam amigos e agregados. Com o tempo, 
as comemorações ganharam características populares e 
fundiram-se com as celebrações que os índios faziam nesta 
época relacionadas à agricultura, incluindo atividades como 
dançar e cantar em volta de fogueiras. Aos poucos, essas 
festividades passaram a ser realizadas em espaços públicos e 
ganharem elementos mais nacionais, como a inserção de 
alimentos como mandioca, milho, batata doce e canjica. 

Quadrilha. As comemorações juninas ganharam novas 
características com a vinda da família real portuguesa em 
1808 acompanhada de cerca de 15.000 aristocratas, que 
seguiam costumes e tendências importadas principalmente 
da França. A famosa quadrilha de São João tem origem na le 
quadrille praticada nos bailes nobres franceses. Os casais 
trocavam de pares em uma dança animada, o que se tornou 
sucesso entre a elite brasileira e foi posteriormente adotada 
em outros eventos como casamentos, batizados e festas 
religiosas. Um exemplo disso são as palavras de origem 
francesa que costumam serem pronunciadas pelos 
puxadores da dança, como anarriê, que vem de en arrière 
(de volta); alavantú (en avant tous - todos para frente); e 
balancê (balançoire – balançar).

Balões. O hábito de soltar balões nas festas juninas foi trazido 
pelos portugueses. Eles acreditavam que dessa forma os 
pedidos dos homens chegariam até São João. Quando o 
balão caía, era sinal de que não seriam atendidos. Desde 
1965 essa prática é considerada crime no Brasil por oferecer 
riscos ambientais e à segurança das pessoas.

Bandeirolas. São outra marca registrada das festas juninas 
pelo país. Esses enfeites surgiram devido aos santos 
lembrados no período (São João, Santo Antônio e São 
Pedro). No ritual conhecido como a 'lavagem dos santos', as 
imagens dos três homenageados eram pregadas em 
bandeiras coloridas mergulhadas, colocadas em água. Após 
isso, de acordo com a crença, os fiéis poderiam purificar com 
ela. 

A brincadeira do pau-de-sebo. Diferente do utilizado para 
os santos juninos, o pau-de-sebo é um mastro de madeira 
envernizada de cerca de cinco metros de altura. Seu preparo 
é feito com muito cuidado. Primeiro se tiram todos os 
nódulos da madeira para que ele seja lixado, e só então é 
passado o sebo de boi ou cera. A brincadeira consiste em 
tentativas de subir ao topo e garantir prendas.

Um mega abraço e até a próxima edição!
Sergio Diniz da Costa

Por Luciane Fogaça

Prestes a completar 79 anos, o aposentado e desenhista A. 

Wilson de Campos é o nosso convidado do mês para um 

bate-papo informal nas dependências da Apevo. Um 

profundo conhecedor da história de Votorantim, seu 

processo de emancipação e desenvolvimento, Wilson é, 

antes de tudo, um apaixonado pela cidade. O longo de sua 

vida, teve oportunidade de ir morar e trabalhar na capital, 

mas fez de Votorantim sua morada definitiva, desde muito 

jovem.

Nascido e criado mais precisamente em uma das antigas vilas 

da Fábrica de Tecidos Votorantim, estudou na escola primária 

“ C o m e n d a d o r  

Pereira Inácio” e 

formou-se professor 

primário e cursou 

P e d a g o g i a  e m  

Sorocaba. “Mesmo 

f o r m a d o  e m  

P e d a g o g i a ,  f u i  

trabalhar na fábrica 

como tecelão, que 

era o destino da 

ma io r i a  naque l a  

época”, comentou. 

Foi nessa época 

também que seus 

desenhos já tinham formas definitivas, pois sempre gostou de 

ilustração. “Eu desenhava desde os 7 anos de idade, mas 

sabia que a carreira era difícil, então preferi criar meus 

desenhos apenas como um hobby, porém sempre na 

expectativa de que alguém me descobrisse”, disse.

Próximo de se aposentar na fábrica, após 30 anos de 

dedicação, decidiu lecionar e se tornou professor efetivo do 

estado durante 25 anos, passando por diversas escolas da 

cidade, lecionando nas disciplinas de História e Geografia. 

Casou-se em 1968 com Marilene, também professora. O 

casal possui 3 filhos e 1 neto. 

Presente no processo de emancipação do município, Wilson 

teve seus desenhos publicados em várias partes da cidade, 

com ilustrações de apoio ao movimento. É um dos 

vanguardeiros da cidade (pessoas que participaram do 

processo de desmembramento) e é sempre requisitado para 

falar a respeito. É membro da Academia Votorantinense de 

Letras, Artes e História e é um dos diretores da Apevo.

Aposentado, Wilson se diz satisfeito pela vida que tem, e 

afirma que mesmo tendo exercido duas profissões e uma 

vida atarefada, nunca deixou de lado seu sonho de menino, 

que é desenhar. Seu personagem mais antigo completa 70 

anos – o Sapo Lue, que inclusive já fez aparições em um 

programa de televisão local, em 2009. Além dele, outro 

destaque é o coelho repórter, Juvito.  “São minhas grandes 

inspirações. Pretendo fazer desenhos animados e colocar 

nas redes sociais para que as pessoas conheçam meus 

trabalhos”, finalizou.

A. Wilson de Campos 

Na Apevo Com...
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Tiradas do Nogueira 
Mulher feia é igual a limão: só vai com cachaça.

Pense nisso:
Status de relacionamento em evolução: amor, amorzinho, mor, 
mô, morra diabo.

Lembre-se:
Seja bom com seus filhos. São eles que vão escolher o seu asilo.

Nunca dormi com mulher feia, mas já acordei com várias.

Se bater na madeira afasta o azar, tô precisando desmatar a 
Amazônia na base dos socos.

Único final feliz que eu conheço é o final de semana.

Como ganhar dinheiro com a internet: vá ao seu Facebook, 
desative e vá trabalhar.

Revolução Constitucionalista foi marcada 
por movimentos contra Vargas 

Considerado feriado apenas no estado de São Paulo, no dia 9 
de julho é comemorado o Dia da Revolução 
Constitucionalista. A data homenageia o movimento dos 
paulistas contra o governo de Getúlio Vargas que, em 1930, 
aboliu a República Velha e a Constituição de 1891.

Na época, os presidentes do Brasil eram alternados entre 
oligarcas de Minas Gerais e de São Paulo. Quando eleito, o 
mineiro Vargas vetou a participação dos paulistas na indicação 
dos presidentes, o que causou irritação e indignação.
O estopim da revolução foi a morte dos estudantes Mário 
Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de 
Souza e Antônio Camargo de Andrade, no dia 23 de maio de 
1932, após uma tentativa de invasão a um jornal favorável ao 
governo. As siglas MMDC – iniciais de seus sobrenomes, se 
tornaram símbolo do movimento. 
A revolução foi iniciada oficialmente no dia 9 de julho de 1932, 
com a exigência dos paulistas por uma nova Constituição e 
contra o governo nacional. O combate durou três meses, 
tendo fim no dia 2 de outubro, com a rendição dos paulistas.
A data foi oficializada em 1997, como um feriado civil em São 
Paulo e uma homenagem aos soldados constitucionalistas que 
lutaram pela queda da ditadura de Getúlio Vargas. (Fonte: 
Calendarr)

Dia dos Avós: homenagem a quem 
compartilha experiências e sabedorias 

Na maioria das famílias, avós são figuras queridas e 
respeitadas. Isso acontece devido suas experiências e 
sabedorias, acumuladas ao longo dos anos e que são 
transmitidas, principalmente, aos netos e bisnetos. Por isso, 

no dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós.
A data foi escolhida pelo papa Paulo VI, no século XX, para 
homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e 
Joaquim. Esses personagens foram canonizados no século 
XVI, pelo papa Gregório VIII, por terem concedido a mãe de 
Cristo mediante um milagre, já que eram estéreis. Santa Ana e 
São Joaquim foram homenageados em diversas datas, até que 
Paulo VI determinou o dia 26 de julho como data definitiva.
Apesar de ser considerada uma tradição da igreja Católica, a 
imagem de Ana e Joaquim conta muita coisa sobre o papel 
fundamental dos avós em uma família. Muitas vezes, eles 
desempenham o papel de pais dos netos ou também são os 
netos que cuidam dos avós. Além disso, são os espelhos do 
futuro dos netos e devem ser fontes de inspiração e 
sabedoria.
A data oferece a oportunidade para meditar sobre o futuro e 
os caminhos traçados até chegar ao fim da vida. (Fonte: Brasil 
Escola)

Água na Boca: 
Frango com quiabo 

Aproveitando a comemoração em homenagem ao Dia dos 
Avós, nada melhor do que uma receita simples e irresistível, e 
que só as avós sabem preparar! Anote:

Ingredientes:
- 1 frango inteiro, cortado em pedaços
- 1 quilo de quiabo
- 5 dentes de alho amassados
- 1 cebola grande bem picada
- 1 xícara (chá) de óleo
- 1 colher (sobremesa) de colorau
- Pimenta, sal e cheiro verde a gosto
 
Modo de preparo:
- Tempere o frango com o alho amassado, sal, pimenta e 
colorau. Se desejar, acrescente uma colher (sopa) de vinagre. 
Deixe na geladeira por 30 minutos.
- Lave o quiabo e seque com um pano, deixando-o bem 
sequinho. Pique-o em rodelinhas finas.
- Em uma panela, aqueça uma xícara de óleo. Acrescente o 
quiabo picado e deixe refogar até que não tenha mais 
nenhuma baba. Mexa com cuidado para não desmanchá-lo. 
Desligue o fogo, espere amornar e coe, para retirar o óleo. 
Reserve-o.
- Em uma panela, aqueça duas colheres (sopa) de óleo e 
doure a cebola, como se estivesse queimando. Junte o frango 
e deixe-o fritar.
- Quando estiver bastante dourado, junte três xícaras de água 
fervente, ou um tanto que quase cubra o frango. Coloque 
mais sal, se necessário, e deixe cozinhar em fogo médio, com 
a panela semi-tampada por mais ou menos 20 minutos. Junte 
o quiabo e deixe apurar até que fique encorpado. Por último, 
junte o cheiro-verde.

Jogos educativos para a garotada se divertir nas férias

Com a correria do dia-a-dia, muitas famílias acabam não 
tendo tempo para viajar com as crianças durante o período de 
férias escolares. Por isso, que tal aproveitar o mês dos avós e 
criar um jogo divertido com os netos?
Além de aprender brincando, os jogos educativos despertam 
o interesse das crianças e transformam o aprendizado em 
vivência. Entre os benefícios, estão: o desenvolvimento da 
criatividade, sociabilidade e inteligência; oportunidade da 
criança aprender a jogar e participar ativamente; enriquece o 
relacionamento entre avós e netos; a conquista de novas 
habilidades, entre outros.
Os jogos podem ser criados com materiais recicláveis, por 
exemplo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, o Brasil produz mais de 230 mil toneladas 
de lixo por dia e 40% desses resíduos são descartados de 
maneira inadequada. Além da diversão, as brincadeiras 
transmitem a conscientização sobre o meio ambiente, fator 
importante para o futuro.
Entre as brincadeiras, tem o Jogo de Damas. Bastante 
conhecido, ele estimula o raciocínio, concentração, memória, 
atenção e desenvolve certas habilidades. Para fazer esse jogo, 

precisa de: 12 tampinhas de garrafa pet de uma cor e de 12 de 
outra cor (elas também podem ser pintadas); papelão ou 
cartolina para o tabuleiro e lápis de cor. 
No papelão ou cartolina, devem ser desenhadas 8 colunas 
verticais e 8 horizontais, formando 64 quadrados. Eles devem 
ser pintados metade de uma cor e metade de outra. A 
criatividade fica por conta da garotada.
Outra opção é o Vai-Vem. Ele é formado por uma bola de 
plástico oval, com abertura no centro, por onde passam duas 
cordas de nylon. Nas extremidades, ficam as alças que cada 
jogador segura para movimentar a bola.
Para o jogo, são necessárias 2 garrafas pet de 2 litros; 2 
barbantes de varal de 3 metros de comprimento; fita adesiva; 
4 pedaços de madeira ou argolas de plástico; e itens para 
enfeitar. O primeiro passo é cortar as garrafas ao meio e 
encaixar as partes de cima uma na outra, passando a fita 
adesiva para assegurar que elas não se soltem durante a 
brincadeira. Em seguida, passe os barbantes por dentro das 
garrafas, sem deixar que se cruzem. Para finalizar, as argolas 
devem ser amarradas duas em cada ponta. E está pronto.
Mãos a obra e boa diversão!

Ao centro, Getúlio Vargas durante a Revolução Constitucionalista, em 1932

Diretor Roberto Massuco com sua bisneta, Nicolle

Com a missão de proporcionar assistência jurídica aos futuros 
associados, além de benfeitorias na área de saúde e cidadania, 
foi inaugurado em Sorocaba, no dia 27 de junho, o Instituto de 

Defesa dos Brasileiros – Idebras. “O instituto terá em seu 
departamento jurídico advogados atendendo a população nas 
áreas previdenciária e trabalhista, como também 
assessorando as entidades de classe”, informou a presidente 
da entidade, Denize Valera.O Idebras pretende firmar 
convên ios  com empresas ,  c l ín i cas ,  f a rmác ias ,  
estabelecimentos comerciais, entre outros, objetivando 
vantagens e descontos aos associados e familiares.Estiveram 
presentes representantes de diversas associações do estado 
de São Paulo e também o presidente da Confederação 
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – Cobap, 
Warley Martins; a Fapesp – Federação das Associações e 
Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do 
Estado de São Paulo se fez presente através de seu presidente 
José Veiga de Oliveira. Representando a Apevo, estava o 
presidente, Aristides Vieira Fernandes; o vice-presidente, 

Jandir Teixeira; o diretor jurídico, Jair de Lima, o bacharel em 
Direito, Nelson de Lima Neto e Ademar Pena, da área de 
marketing da associação.

Instituto de Defesa dos Brasileiros inaugura unidade em Sorocaba 

A presidente do Idebras, Denize com seu filho, Alexandre Valera Jair de Lima, Alexandre Valera, Aristides Vieira, Jandir Teixeira e Nelson de Lima
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Tempo frio aumenta o risco de infarto em hipertensos 

Com a chegada do inverno, aumentam em 30% os casos de 
infarto, principalmente quando as temperaturas estão abaixo 
dos 14ºC, segundo informações do Instituto Nacional de 
Cardiologia (INC). Isso acontece porque, quando os 
receptores nervosos da pele sentem o frio, estimulam a 

liberação de catecolaminas – substâncias que contraem os 
vasos sanguíneos. Sendo assim, a pressão sanguínea aumenta 
e pode levar a ruptura de placas de gordura nas artérias.
Pessoas que convivem com fatores de risco devem evitar a 
variação de temperatura, pois o choque térmico pode 
provocar também angina, arritmia e até acidente vascular 
cerebral (ACV).
Por isso é importante ficar de olho na pressão arterial. Em 
julho, as manhãs de saúde organizadas pela Apevo em 
parceria com a Farmamed, Farma Ponte e Drogasil 
acontecem:
Farmamed – 7 e 28 de julho, das 8h às 14h
Farma Conde – 14 de julho, das 8h às 11h
Farma Ponte – 20 de julho, das 8h às 11h
Drogasil – 24 de julho, das 8h às 12h
Farmasil – 31 de julho, das 8h às 11h

No quinto dia útil, o atendimento é feito na Unidade de 
Saúde da Apevo.

Filme e pipoca para os alunos de Inglês

No dia 27 de maio, a professora de Inglês, Ivete de Carvalho 
organizou uma sessão de cinema com seus alunos. Regados de 
pipoca e refrigerante, eles assistiram ao filme “Selma”, que 
concorreu ao Oscar 2015.
O filme retrata a discriminação racial no sul dos Estados Unidos 
e é uma pequena biografia de Martin Luther King Jr. Os alunos 
também apresentaram um trabalho sobre o líder e, durante a 
aula, foram comentados os aspectos positivos da luta pela 
igualdade dos direitos civis e os pontos negativos da segregação 
de raças.
“Lembramos, principalmente os jovens, da importância do 
respeito e do convívio em harmonia em uma sociedade mais 
sensata”, comenta a professora.

Abertura de matrículas para novas turmas 
A partir do dia 15 de julho estarão abertas as matrículas para 
novas turmas no módulo Básico A e vagas para a turma do 
módulo Básico B, iniciado em maio. As aulas acontecem uma 
vez por semana, com duração de duas horas, sendo o módulo 
A às quartas-feiras, das 9h às 11h ou as quintas-feiras, das 19h às 
21h; e o módulo B, aos sábados, das 10h às 12h.
As mensalidades são R$ 95 para associados e R$ 110, não 
associados. A matrícula custa R$ 50 e é necessário adquirir o 
livro didático, no valor de R$ 114. Mais informações pelos 
telefones (15) 3343-8080 ou 99727-2405.

Professora fala sobre Educação
“Nós não queremos que os jovens sejam educados apenas 
para que sejam melhores trabalhadores. Queremos que todos 
eles sejam mais bem educados para que possam ser também 
melhores cidadãos. Queremos que as crianças pensem 
criticamente, leiam, criem, mas não simplesmente porque 
essas coisas lhes proporcionam emprego e dinheiro, mas 
porque uma sociedade composta por tais pessoas será uma 
sociedade melhor. Educação deve se concentrar na pessoa 
como um todo – deve ter como objetivo produzir melhores 
cidadãos, não meros estudantes com boas notas”. O 
comentário é da professora de inglês, Ivete de Carvalho, a 
respeito da Educação.

Colônia de férias da Apevo na Ilha Comprida 
Em prol do lazer e diversão dos associados, a Apevo possui 

uma colônia de férias na praia de Ilha Comprida, litoral do 

estado. O imóvel, localizado na avenida Beira Mar, tem seis 

apartamentos e estacionamento com capacidade para seis 

carros.

Os apartamentos acomodam até 6 pessoas e oferecem uma 

cozinha equipada, tv e ventilador. A locação mínima são de 2 

diárias com, no mínimo, 2 pessoas. A colônia deve ser 

reservada com 30 dias de antecedência.

Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Associação dispõe de um espaço moderno para eventos 

Apevo Responde: direitos dos idosos em viagens rodoviárias 

Apevo Responde: direitos dos idosos em viagens rodoviárias 
(1 foto)
A partir dessa edição, o Jornal da Apevo traz o “Apevo 
Responde”. A editoria responde quatro perguntas sobre 
determinado assunto de interesse dos aposentados e 
públicos em geral. A coluna começa com o tema “Direitos 
dos idosos em viagens rodoviárias”. Confira:
 
1.  Como funciona o transporte gratuito para pessoas 
com 60 anos ou mais?
Nos ônibus coletivos de linhas municipais, intermunicipais 
metropolitanas e suburbanas são reservados 10% dos 

assentos para esse público. No transporte gerenciado pela 
EMTU/SP – Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos, idosos entre 60 e 64 anos devem obter o cartão 
eletrônico nos postos das empresas, apresentando o CPF, 
RG e comprovante de endereço recente, todos originais. 
Em Votorantim, o interessado deve se dirigir ao Setor de 
Cadastro, do terminal de ônibus, de segunda à sexta-feira, 
das 7h às 18h30. Pessoas acima de 65 anos embarcam 
apenas com o RG ou outro documento oficial com foto e 
data de nascimento. (Fonte: EMTU/SP).
 
2. Como ter direito a passagem rodoviária gratuita entre 
cidades? E entre estados?
São disponibilizados aos idosos dois lugares gratuitamente, 
em cada horário, nas viagens rodoviárias. O benefício é 
cedido àqueles que ganhem menos de dois salários mínimos 
por mês.
Para viagens rodoviárias intermunicipais a reserva, de um 
assento por pessoa, deve ser feita com um a cinco dias de 
antecedência. Na hora do embarque, o passageiro deve 
comparecer até 30 minutos antes da partida e apresentar o 
RG ou documento com foto.
Assentos que não foram reservados dentro do prazo são 
comercializados ao público em geral. O bilhete de viagem é 
intransferível e não é permitido embarque fora dos terminais 

rodoviários.
Para viagens rodoviárias interestaduais, o Bilhete de Viagem 
do Idoso deve ser solicitado com no mínimo 3 horas de 
antecedência, apresentando um documento que comprova 
a identidade e outro, a renda.
Caso os lugares tenham sido ocupados, os idosos terão 
direito a um desconto de 50% do valor da passagem, desde 
que comprem com até 6 horas de antecedência (viagens de 
até 500 km) ou 12 horas (viagens acima de 500 km de 
distância). (Fonte: Cartilha do Idoso – Artesp)
 
3. Sou obrigado a pagar o seguro de viagem?
O idoso deverá pagar apenas os valores relacionados à tarifa 
de embarque. Vai do passageiro a opção de pagar ou não o 
seguro facultativo. Caso contrate, deve ser exigido o 
comprovante específico individualizado. (Fonte: Cartilha do 
Idoso – Artesp)
 
4. Qual deve ser o peso da mala?
Aquelas que vão aos bagageiros devem pesar até 30 quilos e 
medir no máximo um metro. Já as bagagens carregadas no 
porta-embrulhos não podem exceder 5 quilos. Caso exceda 
o peso, o passageiro pode pagar uma multa de até 0,5% do 
preço pelo transporte de cada quilo em excesso. (Fonte: 
Guichê Virtual)

No segundo andar da sede da Apevo, se encontra um 
moderno salão de festas. Inaugurado em 2008, o espaço é 

palco de exposições, desfiles, formaturas, casamentos, 
aniversários e demais eventos. 
O local tem capacidade para 260 pessoas e a infraestrutura 
inclui: ar-condicionado, camarim, som ambiente, pista de 
dança com sistema completo de iluminação, caixas de 
retorno no palco, microfone, telão com controle remoto e 
bar e cozinha equipados. Além de uma equipe de apoio 
composta por recepcionista, técnico de som, seguranças e 
pessoas para limpeza.
Grandes eventos já foram realizados no salão, como: sorteio 
da Copa São Paulo de Futebol Infantil, coquetéis da Polícia 
Militar, reuniões da Secretaria de Saúde do município, entre 
outros. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Professora e alunos de inglês da Apevo

Manhãs de saúde na Apevo

Apartamento da Apevo na praia de Ilha Comprida

Associação oferece um espaço moderno para eventos

Apevo Responde - viagens de ônibus


