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Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar, 

jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em 

geral. Mês de maio já significou muito para os trabalhadores 

brasileiros em função de duas datas que foram de grande 

relevância: dia 1º e dia 13. No primeiro dia de maio, assim 

como no Brasil, outros países consideram como feriado do 

Dia do Trabalho e Trabalhador. A data surgiu em 1886, 

quando trabalhadores americanos fizeram uma paralização 

reivindicando melhores condições de trabalho. O 

movimento se espalhou pelo mundo e, no ano seguinte, 

trabalhadores de países europeus também decidiram parar 

por protesto.

Foi em 1889, que operários que estavam reunidos em Paris 

(França), decidiram que a data se tornaria uma homenagem 

aos trabalhadores que haviam feito greve três anos antes. 

Atualmente parece um filme, cujo título é de “Volta ao 

Passado”. Vejam caros leitores, com esse breve relato 

percebe-se que nada nos é dado, tudo é com luta e o que 

sentimos é que voltamos a “estaca zero”. A data alusiva à 

conquista de direitos pelos trabalhadores perde o sentido 

com a aprovação da Reforma Trabalhista.

Podemos afirmar que está sendo pior do que no passado, 

tendo em vista que antes nada se tinha e agora tiraram o que 

havíamos conquistado. Direitos tirados por aqueles que 

delegamos serem nossos representantes por meio de nosso 

voto. Estamos indignados! Chamar de reforma a lei aprovada 

é como dizer às crianças que os bebês são trazidos pela 

cegonha. Vejam o caso dos aposentados que contribuíram 

por 30 ou 35 anos com a Previdência e, com uma simples 

“canetada”, mudou-se a lei e ano a ano, em consequência do 

índice de correção, o número de salários pagos para se ter 

uma aposentadoria digna e tranquila foi se defasando a ponto 

de milhares de trabalhadores estarem hoje recebendo 

apenas um salário mínimo. Portanto, não temos o que 

comemorar e sim lamentar mais essa forma de retirada de 

direitos.

A segunda data, 13 de maio, foi mais uma grande mentira. 

Comemorou-se no passado, com a assinatura da Lei Áurea, 

a liberdade dos escravos, mas no presente continuamos 

sendo escravizados pelo capitalismo, no qual impera a lei dos 

mais fortes, escravizados pela falta de atendimento a saúde, 

educação, moradia, segurança, entre outros. Quanto à 

reforma trabalhista, mais uma vez se confirma que os 

trabalhadores estarão à mercê dos patrões, dos grandes 

empresários que simplesmente os usarão ao seu bel prazer 

sem ter comprometimento algum em mantê-lo. Vale citar 

aqui uma ressalva: o governo insiste em dizer que precisa 

fazer a Reforma da Previdência em função dela ser deficitária, 

enquanto a ANFIP – Associação dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil e a comissão da CPI da Previdência 

do Senado Federa l  provaram ser superavi tár ia . 

Simplesmente, o que quer se fazer é mais uma retirada de 

direitos que nos torna escravizados pelos próprios 

governantes e políticos que nos terão debaixo de seus pés, 

sugando sempre mais em favor do capital e ainda não se terá 

mais a contribuição dos trabalhadores, diminuindo ainda 

mais a arrecadação, demonstrando mais uma vez a inversão 

de valores.  

Embora o narrado seja o retrato da realidade, isso não quer 

dizer que tudo acabou e sim que deve ser o início de uma 

nova era, ou seja, estar consciente que devemos novamente 

ir à luta para reconquistar nossos direitos, começando por 

escolher a pessoa certa para nos representar nessa próxima 

eleição e o restante será consequência. Pense nisso!

Fiquem com Deus e até breve.

 

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Palavra do Presidente2

Artigo

Você pode 
É próprio da nossa geração a busca pela felicidade pessoal, 

aquela que se baseia no consumo de objetos e experiências. 

A mesma que nos trouxe ao estado de adoecimento coletivo 

da alma. São nossas ansiedades e temores, que se dissolvem 

em detalhados e múltiplos diagnósticos psicológicos e 

comportamentais. Estamos sofrendo cada vez mais 

conforme buscamos satisfazer nossos desejos íntimos e 

pessoais.

No entanto, o que de fato precisamos é de sentido. “Quem 

sabe o porquê, suporta o como”. É inexorável o fato de que 

quando temos uma razão para viver, nós suportamos as 

adversidades da vida. O que mais nos falta é o sentido que 

nossa alma busca internamente e que nenhuma experiência 

externa poderá suprir.

Certa vez, Jesus ensinava uma multidão e seus discípulos 

observaram que já se fazia tarde e que todos precisavam ir 

em busca de alimento. Eles mesmos, que formavam uma 

pequena comitiva andarilha e seguidora do Homem de 

Nazaré, precisavam encontrar alimento para si. Então, o 

Mestre lhes disse que deveriam alimentar a multidão. “Mas 

como? Não temos o suficiente”, fizeram a objeção.

Aprenderam naquele dia que mesmo quando não têm o 

suficiente, quando se dispõe a servir aos outros, também são 

alimentados. O serviço ao próximo é o sentido da existência 

prática na vida e esse sentido é capaz de nos trazer de volta a 

simples motivação de viver.

Justamente quando mais nos sentimos carentes, desprovidos 

de recursos, incapazes e indignos é que o convite de Jesus 

segue ecoando. Com o pouco que se tem e, apesar de toda 

necessidade e limitação, a gente pode ajudar outras pessoas. 

E quando faz isso, percebe que a cura, a paz e o sentido vêm 

justamente do serviço ao próximo.

Não à toa, o resumo de Jesus seja “faça aos outros o que 

você gostaria que lhe fizessem”. Por isso, não importa qual 

seja a idade, a condição social, a necessidade pessoal, quem 

aceita o convite e se dedica a cuidar do próximo, encontra 

sua própria cura.

A gente pode sim.

Opinião

Psicologia do cotidiano: aposentadoria x depressão 
Estranho pensar que a aposentadoria, status pensado e 

almejado durante grande parte da vida da maioria das 

pessoas, como evento essencialmente positivo; seja 

evidenciado como fator relacionado ao adoecimento de 

depressão. Mais do que números em crescimento nas 

pesquisas e estudos ano após ano, é um quadro facilmente 

encontrado nos círculos sociais: há sempre alguém que 

conhece uma história sobre uma pessoa que ficou com 

depressão logo que se aposentou.

A depressão é um distúrbio psíquico que pode acometer 

pessoas em qualquer idade e etapa da vida. Diversos 

acontecimentos podem contribuir para que um indivíduo 

inicie um quadro depressivo, como: perdas, doenças, 

dificuldades financeiras, falta de produtividade, escassa 

interação social, entre outros. Ocorre que, no idoso, a 

incidência desses eventos é maior e muitas vezes em 

acontecimentos conjuntos ou sequenciais. 

Muitos dos acontecimentos responsáveis pelo adoecimento 

de depressão são alheios as nossas vontades e 

responsabilidades, mas o que vamos fazer com eles é a parte 

que nos cabe. Daí a importância da consciência do 

envelhecer e suas implicações e, principalmente, de como se 

pretende relacionar com esse envelhecer. Para a tarefa de 

lidar com o sofrimento decorrente de eventos que alteram o 

rumo da vida conhecido até então, assim como para 

estruturar e definir ações que possam contribuir para a 

prevenção do adoecimento, encontra-se o Psicólogo, não 

como recurso único, mas com grande contribuição.

Alexandre Robles

Escritor e Palestrante

www.alexandrerobles.com.br

Carolina Claudino de Souza - Psicóloga e acupunturista

13 de Maio
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Apevo vacina 300 pessoas contra a gripe influenza

Gripe: a melhor forma de combate é a prevenção

Em um período de cinco dias, de 23 a 27 de abril, a Apevo 

imunizou 300 pessoas com as doses da vacina contra a 

inuenza, fornecidas pela Secretaria de Saúde de Votorantim 

(Sesa). A campanha de vacinação segue até o dia 1º de junho 

nas unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade.

Há dez anos a associação é posto volante de vacinação e 

chegou a vacinar, em 2016, mais de 700 pessoas. Desde 

2017, a Sesa optou em repassar apenas 300 doses para que a 

Apevo auxilie na campanha. Assim como no ano passado, este 

ano a associação só foi autorizada a imunizar idosos com 60 

anos ou mais.

Em reunião com os diretores da Apevo no mês de abril, o 

secretário da Saúde, Joel Junior, ressaltou a importância do 

apoio da associação na campanha. Ele também disse que além 

da vacina, é necessário que a população tome alguns cuidados 

preventivos e que tenha uma consciência coletiva. 

“Protegendo o grupo prioritário e tomando alguns cuidados, 

automaticamente nos protegemos”, diz.

O secretário afirma que a cidade está preparada para possíveis 

casos de surto e que a imunização é uma das ações 

desenvolvidas pelo município para evitar um grande número 

de infectados com o vírus da doença.

Imunização nas Unidades Básicas de Saúde

Até o dia 1º de junho, as 15 unidades básicas de saúde (UBSs) 

de Votorantim oferecem a vacina contra a gripe. A campanha 

teve início no dia 23 de abril e a meta é imunizar 90% da 

população considerada de risco para complicações por gripe, 

como idosos, crianças de 6 meses a menores que 5 anos, 

gestantes, puérperas e indígenas.

Idosos, trabalhadores da saúde e indígenas foram os primeiros 

a receberem a vacina. A partir do dia 2 de maio, crianças de 6 

meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas devem 

procurar as UBSs para se vacinarem e,  a partir do dia 9, as 

doses serão destinadas também para pessoas do grupo de 

comorbidades (doenças crônicas e portadores de deficiência) 

e professores. As UBSs atendem de segunda a sexta-feira, das 

7h às 16h.

O dia “D” da campanha de vacinação será realizado no 

sábado, 12 de maio, e as UBSs estarão abertas das 8h às 17h 

para atenderem a população que não pode ir ao posto de 

saúde durante a semana.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e de 

deficiência devem apresentar prescrição médica na hora de se 

vacinar. Pacientes cadastrados em programas de controle das 

doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se 

dirigir às UBSs em que estão registrados para receberem a 

vacina.

A gripe ou inuenza é uma infecção viral aguda do sistema 

respiratório, de transmissão elevada e distribuição global. 

Inicia-se com febre, dor muscular e tosse seca. Em geral, tem 

evolução por período de um a quatro dias, podendo se 

apresentar de forma grave. Para evitar a contaminação, o 

melhor caminho é a prevenção, diz o infectologista Alcides 

Poli Neto, do Hospital Santo Antônio, entrevistado pelo Jornal 

da Apevo. 

O profissional orienta para que as pessoas que se vacinaram 

em 2017, se imunizem novamente esse ano. “A vacina é 

modificada todo ano. Os laboratórios pegam os vírus 

frequentes nos últimos anos e fabricam uma nova vacina”, 

ressalta.

Existem três tipos de vírus inuenza que circulam no país: A, B 

e C. O tipo C causa apenas infecções respiratórias brandas. Já 

os vírus A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo 

o vírus inuenza A causador das pandemias A/H1N1 e 

A/H3N2.

“O H3N2 é uma variante da inuenza. A cada 5 ou 10 anos, 

mais ou menos, o vírus passa por uma mutação que o torna 

mais agressivo e as pessoas não tem tanta defesa contra ele”, 

explica o médico. O tipo A é encontrado em várias espécies 

animais, além de seres humanos, tais como suínos, cavalos, 

mamíferos marinhos e aves. O tipo B infecta exclusivamente 

seres humanos.

Os primeiros sintomas são iguais: febre alta, seguida de dor 

muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. 

A febre dura em torno de três dias; os sintomas respiratórios 

ficam mais evidentes com a progressão da doença e se 

mantêm de três a cinco dias após o desaparecimento da febre.

Segundo Alcides, a vacina serve para diminuir o número de 

casos e, teoricamente, a gravidade deles. No entanto, a 

prevenção é ainda a melhor forma de combater o vírus. “É 

preciso arejar bem os ambientes; lavar as mãos com 

frequência; usar álcool em gel; evitar levar a mão na boca, no 

nariz e nos olhos; e, cobrir a boca quando tossir. Esses são 

cuidados tão ou mais importantes do que a vacina”, ressalta.

Ele também explica que a vacina não dá gripe, pois é feita com 

o vírus inativado da doença. O que pode acontecer é que a 

pessoa já esteja infectada antes de se vacinar ou que seja 

infectada com um vírus variante que não esteja coberto pela 

medicação. “A vacina dá os efeitos do vírus inativado: um 

pouco de mal estar, dor no corpo, dor de cabeça, mas são 

sintomas leves”, comenta.

A vacina deste ano é trivalente e protege contra três cepas do 

vírus inuenza (A - H1N1 e H3N2 e uma linhagem de 

inuenza B). Como o organismo leva, em média, de duas a 

três semanas para criar os anticorpos que geram proteção 

contra a gripe após a vacinação, o ideal é que a imunização seja 

realizada antes do início do inverno, que começa em junho.

Sintomas e prevenção

A doença inicia-se com febre, geralmente acima de 38ºC, 

seguida de dor muscular e de garganta, prostração, cefaleia e 

tosse seca. Nos adultos sadios, o quadro clínico pode variar de 

intensidade; os idosos quase sempre se apresentam febris, às 

vezes sem outros sintomas; e, as crianças são quem 

apresentam temperaturas mais altas, sendo comum o 

aumento dos linfonodos cervicais e também podem fazer 

parte os quadros de bronquite ou bronquiolite, além de 

sintomas gastrointestinais.

Outros sintomas também podem estar presentes, como: 

diarreia, vômito, fadiga, rouquidão e olhos avermelhados ou 

lacrimejantes.  

Para reduzir os riscos de adquirir ou transmitir a doença, é 

necessário adotar algumas medidas, como: higienizar as 

mãos, principalmente antes de consumir algum alimento; 

utilizar lenço descartável para higiene nasal; não compartilhar 

objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 

garrafas; manter os ambientes bem ventilados; evitar contato 

próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas de 

inuenza; evitar sair de casa em período de transmissão da 

doença; evitar aglomerações e ambientes fechados; adotar 

hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão 

de líquidos.

 Cerca de 300 pessoas foram imunizadas na Apevo

 Idosos fazem fila para se imunizarem contra a inuenza

Alcides Poli, infectologista do Hospital Santo Antônio de Votorantim
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Além da vacina, é preciso tomar alguns cuidados
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Cidade em Foco4

Festa Junina será realizada com novo horário e menos entidades

Esporte

20ª Caminhada da Penha registra mais de 1.300 fiéis 

Mais de 1.300 pessoas compareceram à 20ª edição da 

Caminhada da Penha, realizada em Votorantim no dia 8 de 

abril. Assim como nos anos anteriores, a saída foi em frente à 

Igreja São José, após benção do Padre Almir Flávio 

Scomparim, que aconteceu às 4h.

Os primeiros fiéis chegaram a Capela da Penha, na Serra de 

São Francisco, por volta das 7h. O percurso de 20 

quilômetros é dividido em trechos asfaltados e outros com 

terra e muitas pessoas, para pagar promessas, o percorrem 

com os pés descalços.

O organizador, Paulo Roberto Ferreira Camargo - o Beto 

Zen, disse que está surpreso com o número de adeptos ao 

evento. “Isso aconteceu porque a caminhada completou 20 

anos. Aumentou a participação das pessoas, o número de 

orações durante o trajeto e também o número de pessoas 

que caminharam descalças”, conta.

Chegando à capela, às 11h, o Padre Almir realizou uma 

missa. Ao final da caminhada, Beto fez um agradecimento 

especial a todos os colaboradores que ajudaram com a 

organização do evento (Polícia Militar, Guarda Civil 

Municipal, fornecedores das ambulâncias e camisetas).

As 500 camisetas confeccionadas foram trocadas por 5kg de 

arroz. Beto calcula que foram arrecadados mais de 3 mil 

quilos do alimento, que será doado para as instituições: 

Creche São Vicente de Paulo, Apae - Associação de Pais e 

amigos dos Excepcionais de Votorantim, Casa de Belém e 

Associação Filantrópica de Votorantim, além de uma 

entidade na cidade de Alumínio.

Treinão da Pink Run reúne mais de 500 pessoas na Decathlon

O 1º treinão da Pink Run Solidária, que esse ano chega em 

sua 4ª edição, reuniu mais de 500 pessoas. A atividade foi 

realizada no dia 8 de abril, em homenagem ao Dia Mundial 

do Combate ao Câncer, que é o tema principal do projeto 

social encabeçado pela fotografa Claudia Silva.

No treino, que aconteceu na Decathlon de Sorocaba, os 

participantes realizaram corridas, caminhadas e outras 

atividades, todas oferecidas de forma gratuita, como: circuito 

funcional, dança, degustação de suplementos, massagem, 

sorteio de brindes e totem fotográfico com fotos impressas 

na hora para aqueles que 

d o a r a m  a l i m e n t o s  n ã o 

perec íve i s  (a  doação fo i 

des t i nada  ao  Comas  de 

Vo t o r a n t i m  -  C o m i s s ã o 

Municipal de Assistência Social).

“Todo sucesso da Pink Run 

Solidária é o resultado do 

envolvimento de atletas e 

apoiadores da causa, por entenderam a necessidade deste 

projeto de conscientização, que propõe uma corrida pela 

cura, mobilizando a participação de todos pela causa e o 

incentivo a prática de esportes, que contribui para uma vida 

saudável”, ressalta Claudia.

Inscrições abertas para corrida oficial

Estão abertas as inscrições para a Pink Run oficial, que 

acontece no dia 7 de outubro, no Alphaville, em Votorantim. 

Esse ano, a renda obtida pelo evento irá beneficiar as 

entidades Asipeca - Associação de Socorro Imediato a 

Pessoas com Câncer, de Sorocaba e Mais Vida, de 

Votorantim. Ambas prestam apoio no tratamento de 

familiares e pacientes portadores de diversos tipos de 

Câncer.

A corrida possui quatro modalidades: corrida feminina e 

corrida masculina (distâncias de 5km ou 10km), caminhada 

(3km) e corrida kids (50m a 800m). Os valores variam de 

$50 (corrida kids) a R$ 140 (kit luxo corrida feminina) e as 

i n s c r i ç õ e s  s ã o  f e i t a s  n o  s i t e 

https://sites.minhasinscricoes.com.br/4pinkrunsolidaria até 

o dia 21 de setembro.

Dicas de saúde, datas dos eventos e mais informações sobre 

o projeto Pink Run podem ser adquiridas no site 

www.pinkrunsolidaria.com, na página no Facebook 

f b . c o m / P i n k R u n S o l i d a r i a O fi c i a l ,  p e l o  e m a i l 

pinkrunsolidariaoficial@hotmail.com ou pelo WhatsApp 

(15) 99782-1474.

Anitta e DJ Alok são atrações da  Festa Junina de Votorantim
Mais uma vez a programação de shows da festa junina da 

cidade atrai a atenção do público. Famosos como a cantora 

Anitta e o DJ Alok foram anunciados como parte da 

programação da 103ª edição do evento e já há procura por 

ingressos. A festa acontece de 6 de junho a 1º de julho, na 

praça de eventos Lecy de Campos.

O show de abertura é com a dupla sertaneja Zé Neto e 

Cristiano, cantores dos hits “Seu polícia” e “Amigo taxista”, 

que se apresentam no dia 6. No segundo dia (7), a cantora 

Marília Mendonça retorna à cidade pelo segundo ano 

consecutivo; na sexta-feira (8), o grupo Raça Negra embala a 

noite, com músicas clássicas do pagode brasileiro, como 

“Cheia de manias” e “Maravilha”. No dia 9, é a vez dos 

cantores sertanejos Wesley Safadão e Delluka e o primeiro 

final de semana da festa se encerra com a dupla sertaneja do 

momento, Simone e Simaria.

No dia 13, acontece a apresentação dos cantores Ferrugem 

e Dilsinho; no dia 14, é a vez dos funkeiros MC Kevinho e 

MC Menor agitarem o público. O sertanejo Gusttavo Lima 

aquece os românticos no dia 15, trazendo no repertório a 

música “Apelido carinhoso”; no dia 16, sobe ao palco do 

evento pela segunda vez a cantora Anitta e, no domingo, 17, 

é a vez da dupla Jorge e Mateus, que apresenta seu novo 

DVD “Terra sem CEP”.

Os shows da terceira semana começam com a cantora 

gospel, Aline Barros, que se apresenta no dia 20; no dia 21, 

se apresentam pela primeira vez na cidade os grupos 1Kilo e 

Maneva. No dia 22, a banda Roupa Nova, muito popular 

nos anos 80 e 90, canta na festa; seguido pela Turma do 

Pagode, que se apresenta no sábado (23). A cantora teen 

Larissa Manoela encerra a terceira semana de eventos, no 

dia 24.

Dia 27, o Padre Wagner embala a noite dos fiéis com 

cânticos de louvores; no dia 28, sobem ao palco a dupla 

Zezé di Camargo e Luciano. No dia 29, é a vez do DJ Alok, 

famoso internacionalmente pelas batidas das músicas 

“Fuego” e “Never let me go”; no dia 30, Naldo Reis canta 

seus sucessos na festa. O evento se encerra com os fogos de 

artifício e o show do cantor revelação, Gustavo Mioto.

A entrada da festa custa R$ 3, os ingressos para os shows 

custam a partir de R$ 15 e estão sendo vendidos pelo site 

https://www.guicheweb.com.br/ingressos/7880 e 

diariamente, das 12h às 20h, em pontos físicos na Praça de 

Eventos Lecy de Campos, Shopping Cidade e Shopping 

Pátio Cianê.

DJ Alok e Anitta se apresentam na 103ª Festa Junina de Votorantim
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20ª edição reuniu mais de 1,3 mil pessoas
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Mais de 3 mil quilos de arroz foram arrecadados
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1º treinão para Pink Run reune mais de 500 participantes
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A 103ª Festa Junina de Votorantim será realizada em novo 

horário e contará com a participação de menos entidades 

beneficentes. Diferente dos anos anteriores, em que o 

evento acontecia de segunda-feira a domingo, essa edição, 

que será realizada de 6 de junho à 1º de julho, terá 20 dias e o  

não será aberto às segundas e terças-feiras. Outra 

observação é que a cada ano a festa vem diminuindo a 

quantidade de barracas beneficentes. Em 2014 eram 22 e 

este ano são 18.

A empresa Maktub Consultoria, responsável pela assessoria 

de imprensa da Comas - Comissão Municipal de Assistência 

Social, organizadora da festa, informou que a mudança de 

horário aconteceu por razões estratégicas, como 

manutenção e limpeza da área, além do descanso dos mais 

de mil funcionários que trabalham diariamente no evento. 

Sobre a diminuição das barracas das entidades beneficentes, 

a causa é que algumas instituições não existem ou deixaram 

de prestar contas ao município, critério exigido para 

participar do evento.

Em uma parceria com o Tauste Supermercados, as 18 

entidades beneficentes presentes nessa edição ganharam 

uma ajuda de custo para iniciar os trabalhos de pouco mais de 

R$ 3 mil reais cada instituição. Essa é a primeira vez que as 

entidades recebem um auxílio direto.

Segundo a Comas, o espaço destinado às entidades será 

ampliado, o que facilita o acesso da população e melhora o 

uxo de pessoas.

Entidades participantes

As entidades que irão fazer parte da 103ª Festa Junina de 

Votorantim são: Casa de Belém de Votorantim, Creche São 

Vicente de Paulo, Avam, Grupo Viver da 3ª Idade, Obra 

Social Santa Luzia, Lions Clube de Votorantim, Fraternidade 

Feminina, Vicentinos, Clube de Mães Sagrada Família, 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Mais Vida, Paróquia 

Nossa Senhora da Consolata, Paróquia São João Batista, 

ONG Pró Mulher, ADV - Associação dos Deficientes de 

Votorantim, Apae - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, Filantrópica e Diocese Anglicana.

De 2014 à 2018 o número de barracas passou de 22 para 18
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CDL Votorantim lança cartão de benefícios em noite festiva

Visitas e parcerias
Votolab firma parceria com 
Apevo e descontos chegam a 30% 

O laboratório de análises clínicas Votolab é o mais novo 

parceiro da Apevo. O consultor comercial José Antônio 

Bueno de Oliveira esteve reunido com o vice-presidente da 

associação, Jandir Teixeira, para formalizar o contrato que 

oferece de 5 a 30% de desconto nos serviços do laboratório.

A Votolab possui 5 unidades no Estado de São Paulo, uma 

delas em Votorantim, na rua Monte Alegre, 44 - Centro. São 

realizados exames psicotécnicos, palestras preventivas, 

atestado de saúde ocupacional (admissional e demissional), 

laudos, exames complementares (hemograma, urina, 

glicemia, etc.), acuidade visual, eletroencefalograma, 

eletrocardiograma, espirometria, audiometria, exames 

toxicológicos e laboratoriais. As analises são feitas na cidade 

de São Paulo e os resultados demoram cerca de quatro dias 

úteis para ficarem prontos.

Para usufruir do benefício, é necessário que o associado ou 

dependente apresente a carteirinha da Apevo com as 

mensalidades em dia ou o último recibo de pagamento. Mais 

informações pelo telefone (15) 3357-9397.

Associação recebe visita de ex-deputado e ex-vereadores 
Em abril, a Apevo recebeu a visita do ex-deputado estadual 

Hamilton Pereira e dos ex-vereadores, Izídio de Brito e João 

Soares de Queiroz. Eles foram recepcionados pelo 

presidente da associação, Aristides Vieira Fernandes e pelos 

diretores José Carlos Nogueira e Antônio Aparecido da Silva.

Na ocasião, Hamilton, Izídio e João conheceram as 

instalações da Apevo e os trabalhos desenvolvidos pela 

entidade em prol dos aposentados e pensionistas de 

Votorantim e região.

AVLAH comemora 8 anos em noite de homenagens
A Academia Votorantinense de Letras, Artes e História - 

AVLAH completou 8 anos com uma comemoração 

realizada no dia 7 de abril, no salão social da Apevo. Cerca 

de cem pessoas marcaram presença no evento, que 

também homenageou a ex-presidente da Academia, 

Miriam Jáki, com o Troféu João Kruguer, e o colaborador 

da Apevo, Ademar Pena.

Segundo o presidente da AVLAH, Roque Dias Prestes, é 

premiado com o troféu o cidadão que foi destaque dentro 

de sua área profissional. Durante o evento também foi 

apresentado oficialmente o hino da Academia, com letra e 

música feita por Roque e interpretação com Antônio 

Prinhorato, o Tony Cantor.

Entre as atrações da noite, estava a apresentação de dança 

da Academia de Dança Paula Pinto; musical com a dupla 

Renato Antônio da Silva e Joaquim Rodrigues do 

Nascimento, que tocaram auta e guitarra e Juliana 

Moreira de Paula, que tocou teclado. Também foi lançada a 

obra literária da acadêmica Gilda Trevisani.
Miriam Jáki e Ademar Pena foram os homenagens no evento em 
comemoração ao 8º aniversário da AVLAH

José Antônio B. de Oliveira, consultor comercial da Votolab e o 
vice-presidente da Apevo, Jandir Teixeira

José Carlos, João Soares, Izídio de Brito, Aristides Vieira, 
Hamilton Pereira, José C. Nogueira e Antônio Ap. Silva

Amaso promove palestra com ex-ministro da Previdência

A Amaso - Associação dos Metalúrgicos Aposentados de 

Sorocaba e Região promoveu em abril, uma palestra com o 

ex-ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, para 

debater sobre o assunto. A Apevo foi representada pelo 

vice-presidente, Jandir Teixeira; o diretor de patrimônio, José 

Hernandes Quezada e o advogado, Nelson de Lima Neto.

Entre os tópicos abordados por Gabas, ele citou a prisão do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez críticas ao atual 

governo. “Em um ano e meio, mais de 11 milhões de 

pessoas voltaram a passar fome no Brasil”, comenta.

Ele acrescentou ainda que o presidente Michel Temer 

pretende votar a PEC 287/16, que fala sobre a Reforma da 

Previdência, após as eleições presidenciais, porque só assim 

o mandatário conseguirá os votos necessários para validar a 

reforma.

“O governo gastou bilhões de reais na mídia para convencer 

a população de que a Reforma é a melhor saída. Até 2015 a 

Previdência era superavitária e com a crise as contribuições 

diminuíram. Para que volte a crescer, é necessário 

movimentar a economia do país e não tirar nossos direitos”, 

ressaltou.

No momento em que foi passada a palavra para os 

presentes, Jandir questionou o ex-ministro sobre o Projeto 

4434/08, que cria um índice de correção previdenciária para 

garantir o reajuste dos benefícios da previdência de acordo 

com o aumento do valor mínimo pago pelo Regime Geral da 

Previdência Social, e nunca foi votado pela Câmara dos 

Deputados durante os governos anteriores.

 Representantes da Apevo participam de palestra do ex-ministro Carlos Gabas

Durante evento festivo, no dia 25 de abril, a CDL - Câmara 

dos Dirigentes Lojistas de Votorantim, lançou o cartão 

“Clube de Benefícios”. O evento, realizado no salão social da 

Apevo, atraiu mais de 200 pessoas. No evento, houve a 

participação do professor Luiz Marins Filho, que também é 

um dos apoiadores da CDL e estará ministrando uma 

palestra, em Votorantim, no dia 21 de maio. Após o evento, 

foi servido um coquetel e apresentação musical com a Banda 

Baddini.Segundo Marcos Poiato, presidente da instituição, o 

cartão não tem a função crédito e débito, mas ao ser 

apresentado no local de compra credenciado irá gerar uma 

pontuação que, ao ser acumulada, pode ser trocada por 

mercadorias do mesmo ou de outro estabelecimento 

credenciado. “O cartão Clube de Benefícios da CDL será um 

diferencial para o comércio local e tem a proposta de fidelizar 

o consumidor, aumentar o volume de vendas e gerar 

benefícios às empresas associadas da Câmara e para o 

consumidor portador do cartão”, ressalta Poiato.

Já são mais de 50 empresas associadas na CDL. Os cartões 

são fornecidos gratuitamente a todo cidadão interessado, 

basta apenas que seja feito um cadastro. A CDL Votorantim 

está localizada no Terminal de Ônibus João Souto, na av. 

Vereador Newton Vieira Soares, 70 - Centro. Informações 

pe lo  te le fone (15)  3247-2863 ou pe lo  e-ma i l 

contato@cdlvotorantim.com.br.

Diretoria da CDL de Votorantim

Professor Luiz  Marins falou aos presentes durante o evento
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Apevo leva turistas para Barra Bonita 

A Apevo levou mais de 40 turistas para o tradicional passeio de 

navio em Barra Bonita, no dia 15 de abril. Na cidade, as águas 

do rio Tietê são limpas e se transformam numa excelente área 

de lazer, com direito a banhistas, pescadores e pequenas 

embarcações, na qual os turistas da associação passearam.

O tour durou cinco horas e durante o percurso, os 

comandantes contaram histórias sobre o local. Nas margens 

do rio, as garças-pardas foram atrações para o grupo.

O passeio seguiu até chegar à eclusa, o ponto alto da aventura. 

A máquina é uma espécie de elevador gigante que ajuda as 

embarcações a subirem um desnível de 26 metros no rio 

causado pela barragem. A de Barra Bonita foi construída em 

1973, sendo uma das primeiras eclusas da América de Sul e 

f az  a  t r avess i a  em 12 

minutos.

Segundo a representante do 

Turismo, Graziele Gomes, o 

grupo adorou o passeio e 

ficaram encantados com a 

movimentação da eclusa. 

Todas as fotos do passeio 

podem ser conferidas na 

página do Turismo da Apevo 

n o  F a c e b o o k 

(fb.com.br/TurismoApevo).

Reservas na sede da Apevo, 

rua Antônio Fernandes 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone (15) 3353-8080, 3243-2410 

ou 99605-3037, com Graziele Gomes.

Confira as viagens programadas pelo 

Departamento de Turismo da Apevo para 2018:

* NOVIDADE: A Apevo disponibiliza assistência médica em todas as suas viagens pela empresa Unidos Assistance.

Araxá (MG)

Outra novidade é a viagem para a cidade mineira, Araxá. Com hospedagem no Tauá Grande 

Hotel, os turistas terão diversas atrações, como uma variedade de banhos que apresentam 

propriedades medicinais e estéticas, além de dois bailes com bebida inclusa (água, refrigerante 

e sucos). As termas desse patrimônio histórico são outro diferencial do hotel.
Valores: associados R$ 1070, não associados R$ 1170, crianças de 8 a 12 anos, R$ 508 e 

crianças de 0 a 7 anos não pagam (pensão completa).

Embarque: 20 a 22 de julho

Ubatuba

Holambra

São Lourenço (MG)

Embarque: 23 a 26 de agosto

Embarque: 15 de setembro

Embarque: 19 a 21 de outubro

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).

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).

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).

Caldas Novas (GO)

Campos de Jordão 

Embarque: 26 de maio

Embarque: 21 a 24 de junho

Maria Fumaça

Embarque: 12 de maio

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).

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).

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).

 Ana Cláudia Machado, Fernando Rebeles, Enzo Gabriel e Sonia de Fátima Gomes

Associação levou mais de 40 turistas para Barra Bonita no dia 15 de abril

Capela do Santo Frei Galvão foi local de parada do grupoKarine Ferreira Cardoso, Carmela Barros Ferreira e Pedro Henrique Cardoso
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Apevo realiza dois passeios em maio: Maria Fumaça e Campos do Jordão 

O Turismo da Apevo preparou dois passeios no mês de 

maio: no dia 12 o destino é Maria Fumaça e, no dia 26, 

Campos do Jordão. Ambos os destinos são tradicionais na 

associação e atraem dezenas de turistas todos os anos.

Antes do embarque na locomotiva a vapor Maria Fumaça, o 

grupo irá conhecer o funcionamento do trem, desde a 

queima da lenha até o seu apito. Durante o trajeto pelos 

antigos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, 

os monitores contam a história da companhia, da Maria 

Fumaça, das fazendas que 

cercam o percurso, entre 

outras informações.

Diversas atrações animam 

os turistas, entre elas o Trio 

M a r i a  F u m a ç a ,  q u e 

apresenta músicas clássicas 

brasileiras, como o “Trem 

d a s  O n z e ” .  N e s s e 

momen to ,  o s  t u r i s t a s 

poderão dançar e cantar 

junto com o grupo musical.

A Maria Fumaça passa por 

várias estações até chegar a 

Jaguariúna, conhecida como 

a “Estrela da Mogiana”. No local, o grupo parte rumo a 

Pedreiras, onde podem visitar a Feira de Artesanato e, após 

o almoço, a tarde é livre para passeios e compras.

Em Campos do Jordão, o grupo irá conhecer os principais 

pontos turísticos da cidade, como Mosteiro São João, Gruta 

de Nossa Senhora de Lourdes, Fábrica de Malhas, Fábrica 

de Chocolates, Alto da Vila Inglesa, Ducha de Prata e Alto do 

Capivari. A cidade é conhecida como “Suíça Brasileira”, 

devido o clima frio e as belas construções em estilo 

europeu.

O Mosteiro São João foi fundado em 1964, pela Madre 

Margarida Hertel e outras 17 monjas. O local fica em meio a 

um lindo bosque e é ideal para momentos de oração e 

reexão. A Ducha de Prata é um dos pontos turísticos mais 

tradicionais da cidade. As duchas foram construídas pelas 

mãos dos homens para que seus visitantes pudessem se 

banhar naquelas águas. No local encontram-se várias 

lojinhas de artesanatos, malhas e os tradicionais chocolates 

produzidos em Campos do Jordão.

Os passeios para Maria Fumaça e Campos do Jordão estão 

sendo vendidos na Apevo, rua Antônio Fernandes, 50 - 

Centro de Votorantim. Informações pelos telefones (15) 

3243-2410, 3353-8080 ou 99605-6384, com Graziele.

 

Cidade mineira Araxá é novidade no Turismo da Apevo para o mês de julho

A cidade mineira Araxá é o novo destino do Turismo da 

Apevo no mês de julho. De 20 a 22, os turistas irão curtir 

diversas atrações no Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá. 

Inaugurado em 1944, os jardins e projeto paisagístico dos 

lugares foi assinado pelo famoso pintor e paisagista Roberto 

Burle Max. Pacata e simpática, Araxá preserva fragmentos 

de sua história em alguns casarões do centro da cidade.

Localizado na mais conhecida estância hidromineral do 

Barreiro, o Tauá Grande Hotel possui 33 salões de 

convenções com capacidade para atender até 3 mil pessoas 

e um espaço para feiras e exposições. Possui 283 

apartamentos equipados com TV Sky, frigobar, telefone e ar 

condicionado.

As Termas de Araxá são um convite ao relaxamento e 

ficaram famosas por causa da Dona Beja, moradora da 

cidade no século XIX (19), que encantava por sua beleza e o 

motivo seriam os banhos nas águas e na lama do Barreiro.

Essa história levou a pesquisas que comprovaram as 

propriedades medicinais das águas. As famosas termas 

funcionam hoje como um verdadeiro spa, oferecendo, 

além dos banhos terapêuticos de águas sulfurosa, radioativa 

e de lama, diversos tipos de massagens, acupuntura, sauna, 

duchas e um espaço denominado “Mandala das Termas”, 

onde é possível relaxar, meditar, praticar ioga, pilates e 

alongamentos.

Há várias opções de banhos e tratamentos estéticos, todos 

com o acompanhamento de um profissional. Exceto o uso 

da piscina emanatória com água radioativa, sem adição de 

produtos químicos, aquecida a 37ºC que proporciona um 

efeito relaxante.

Os turistas poderão usufruir dos serviços oferecidos pelas 

Termas, mediante o pagamento de taxas específicas (exceto 

a ducha escocesa e a sauna, que são gratuitas). A ducha 

escocesa consiste em jatos de água fria e quente, em um 

procuro hidroterápico usado há quase 200 anos e é 

indicado para combater dores musculares, problemas de 

circulação e obesidade.

No entorno do hotel, o Parque Complexo do Barreiro 

reúne jardins, um lago, piscinas e quadras esportivas. Os 

turistas poderão fazer trilhas pelos bosques, passeios de 

bicicletas ou de charretes. Duas fontes são as atrações 

principais do complexo: a Fonte Dona Beja (de água 

radioativa) e a Fonte Andrade Júnior (de água sulfurosa).

Tipos e indicações de banhos

São vários tipos de banhos individuais, massagens e rituais. 

O banho radioativo simples possui efeito revigorante, com 

água aquecida a 37ºC, e melhora a circulação sanguínea; o 

banho sulfuroso simples, também aquecido à 37ºC, tem 

efeito cicatrizante, anti estressante e relaxante; já nos 

banhos radioativos e sulfurosos com hidromassagem, é 

possível acrescentar essência de alecrim e espuma para 

limpar e hidratar a pele, além de ser ideal para dores 

musculares.

Banhos de pérolas consistem em bolhas que fazem 

massagem relaxante por todo o corpo; o banho de mel com 

hidromassagem tem efeito hidratante; o banho de aveia 

permite uma hidratação profunda na pele com efeito 

levemente esfoliante; o banho de pétalas é um dos mais 

procurados por possuir efeito relaxante, anti estressante e 

hidratante. O banho de ervas mistura a camomila e a 

lavanda, produzindo um efeito relaxante e hidratante e o 

banho de lama é recomendado para quem possui 

reumatismo, artrite, artrose e dores musculares, exceto 

para pessoas com pressão baixa. É um banho mais 

demorado e composto por quatro partes: nos primeiros 20 

minutos a pessoa fica mergulhando em uma banheira com 

lama mineral e água sulfurosa; depois passa por uma ducha 

de cinco minutos e uma massagem energética de 10 

minutos, finalizando com um repouso de 15 minutos.

Os lugares estão sendo vendidos na recepção da Apevo, na 

rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. 

Informações pelos telefones (15) 3243-2410, 3353-8080 

ou 99605-6384, com Graziele Gomes.

 Por mais um ano consecutivo, a Apevo realiza passeio para Campos do Jordão

Turistas durante excursão para Maria Fumaça em 2017

 Turistas ficarão hospedados no Tauá Grande Hotel Araxá

 Fonte de água radioativa Dona Beja Hotel possui fontes de águas medicinais

Programa de TV

Novas entrevistas marcam o programa “Na Apevo com” em maio 
Jornalismo, cultura, direitos dos aposentados, música e 

paixão pelos animais estão entre os assuntos abordados no 

programa “Na Apevo com” durante o mês de maio. As 

entrevistas irão ao ar às quintas feiras, às 20h, pela TV 

Votorantim, com reprise aos sábados, às 9h30.

A primeira delas será no dia 3, com o jornalista Werinton 

Kermes, atual secretário de Cultura de Sorocaba. No dia 

10, será a vez do diretor Jurídico da Apevo, Jair de Lima e do 

auxiliar Jurídico Nelson de Lima Neto. Já no dia 17, o 

entrevistado será César Silva, jornalista e escritor da cidade. 

Na semana seguinte, dia 24, será a vez do regente da Banda 

Marcial de Votorantim (Bamavo), Marcos Valério. Para 

terminar o mês, dia 31, Rosmari Cerqueira Gimenez, irá 

falar sobre o trabalho com animais que realiza na cidade. 

O programa “Na Apevo com”, apresentado por Aristides 

Vieira Fernandes, teve início em setembro de 2017 em 

comemoração aos 25 anos da Apevo e a cada semana exibe 

uma nova entrevista, sempre com muito entretenimento e 

informação. 

Entre as entrevistadas do mês de maio está o jornalista Werinton Kermes

Tauá Grande Hotel



Segunda roda de conversa “Café & Atualidades” acontece em junho
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Cursos sobre tecnologia são cada vez mais procurados por idosos

No dia 4 de junho, a Apevo realiza a segunda roda de 

conversa “Café & Atualidades”, em parceria com o 

DesenvolveMente Sênior. A matéria, que será divulgada em 

breve, é da área da nutrição voltada à Terceira Idade.

Os encontros seguem até o mês de setembro, sempre às 

segundas-feiras, das 9h às 10h. No dia 30 de julho, o tema da 

conversa é tecnologia e os encontros acabam no dia 24 de 

setembro, sobre saúde.

Renata Marins e Luiza Holtz, responsáveis pelo 

DesenvolveMente, já aplicam o “Café & Atualidades” em 

outras instituições e, nesse ano, a Apevo firmou uma parceria 

em prol dos aposentados. O primeiro encontro aconteceu 

no dia 9 de abril e reuniu um grupo da Terceira Idade na sede 

da Apevo. Segundo Amália, essas rodas de conversas são 

importantes para a socialização do aposentado. “Nossos 

filhos e netos chegam à nossa casa e só ficam no celular. Esses 

encontros são bons por causa disso, porque podemos 

conversar e nos divertir”, ressalta.

As inscrições, gratuitas e limitadas, devem ser feitas 

diretamente na recepção da Apevo, na rua Antônio 

Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações pelos 

telefones (15) 3243-2410 ou 3353-8080.

Encontros na Padaria Real

Além dos encontros  “Ca fé  & Atua l idades” ,  o 

DesenvolveMente realiza diversas palestras educacionais 

na Padaria Real Boa Vista. A programação, iniciada em 

março, segue até o final do ano com encontros semanais.

Em maio, o primeiro será no dia 2 e aborda o tema 

“Quanto tempo eu quero viver?”, com a professora Renata 

Marins. No dia 9, o nutricionista Alfredo Hanada debate 

sobre “Osteoporose: como prevenir?”. A professora 

Déborah Del Grossi ministra a aula “Ansiedade: A incerteza 

do amanhã”, no dia 16 de maio; na semana seguinte (23), o 

professor de yoga Dennis Cuebra, fala sobre “Meditação e 

a percepção do tempo”. A programação do mês se encerra 

no dia 30, com o advogado Marcio Leme, com o tema 

“Estatuto do idoso: como fazer valer”.

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, com Luiza Holtz.

As rápidas transformações em que vivemos, muitas vezes 

fazem com o que os idosos encontrem dificuldades para 

acompanhá-las, dado o ritmo em que elas acontecem. Por 

essa razão os cursos voltados à área da tecnologia são cada 

vez mais procurados pela Terceira Idade. É cada vez maior a 

presença de idosos em grupos de WhatsApp, fazendo 

chamadas de vídeos, pagando contas pelos aplicativos do 

banco no celular, entre outros serviços.

Segundo o Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, a população idosa cresceu 16% em relação à 

2012 e mais de 29,6 milhões de pessoas possui a faixa etária 

de mais de 60 anos. Uma pesquisa ouviu quase 6 mil pessoas 

com mais de 50 anos sobre seus hábitos tecnológicos e 

opiniões sobre as novas tendências desse mercado. A 

pesquisa foi feita em diversos países, dentre eles o Brasil, e 

apontou que 76% dos brasileiros nessa faixa etária estão no 

Facebook e 78% possuem Smartphones.

A inclusão digital na Terceira Idade é mais que necessária, é 

positiva para a saúde desse grupo. Segundo a geriatra e 

presidente da SBGG-SP (Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia do Estado de São Paulo), Maisa Kairalla, o 

acesso aos dispositivos digitais estimula o cérebro. “Na 

internet, o idoso interage e socializa mais. Isso faz bem para o 

seu comportamento, já que fica mais ativo e se integra à 

realidade de hoje, em que boa parte da rotina envolve 

tecnologia”, diz.

A professora de Informática e Smartphone da Apevo, 

Caroline Omena, ressalta essa importância. “A inserção da 

Terceira Idade é muito mais pessoal, pois assim não precisam 

depender de outros para realizarem atividades do cotidiano, 

como conversar com a família pelo WhatsApp e realizarem 

pesquisas para resolver qualquer dúvida”.

Durante suas aulas, a professora percebe que os alunos se 

sentem sozinhos quanto a usarem seus telefones, não tendo 

ajuda de pessoas próximas, por isso procuram cursos 

voltados a essa área. “Não tem quem possa os orientar nem 

na loja nem no manual, que é muito superficial e depende de 

cada modelo de celular. Por isso, a Apevo disponibiliza esse 

curso para facilitar essa integração entre eles com o 

aparelho”, conta. O mesmo vale para os computadores e 

notebooks.

“O valor sentimental para essas pessoas é notado ao longo 

do curso. Eles se sentem realizados e felizes, pois assim 

podem fazer o que precisam sem depender de terceiros”, 

conclui.

Universidade da Terceira Idade

A Universidade da Terceira Idade da Uniso é um projeto de 

extensão sem compromisso de carreira profissionalizante 

voltado a pessoas a partir de 50 anos. Desde 1996, o local 

visa atender às necessidades de integração, atualização e 

educação permanente.

Diferentes cursos são oferecidos semestralmente e o 

conteúdo programático busca integrar os aspectos físicos, 

sociais e psicológicos, trabalhando a participação ativa dos 

alunos e seu processo de aprendizagem.

Segundo a professora Bruneta Rey, estão sendo oferecidos, 

nesse semestre, cursos na área de Tecnologia e Informação. 

“Oferecemos os cursos de Smartphone (aplicativos e uso), 

pois, diante do crescente uso e da diversidade de soluções 

encontradas no mercado, julgamos pertinente o maior 

conhecimento desses equipamentos e das vantagens que 

eles podem oferecer ao dia a dia das pessoas, bem como o 

aprofundamento no uso de seus aplicativos para tarefas do 

cotidiano”, explica. Ainda nessa área, são oferecidos cursos 

de Windows e Internet.

A Unidade da Terceira Idade conta também com cursos da 

área de Artes (Fotografia Digital, História Reinterpretada pela 

Arte do Cinema, Teatro e Coral), Idiomas (Inglês, Francês, 

Italiano e Espanhol), atividades corporais (Dança e 

Alongamento, Ritmos e Alongamento, Pilates Solo e 

Ginástica da Saúde), Programação Neurolinguística 

(Pensamento e Mudança e A Essência da Identidade), 

Psicologia (Introdução à Psicologia Analítica e Práticas de 

Relaxamento e Meditação), Teologia (Pensamento 

Teológico, Teologia e Espiritualidade, Mística e Espiritualidade 

e Os chacras) e Filosofia (Velhice-Reexões Histórico-

Filosóficas).

Além dos cursos, também são promovidos eventos, oficinas 

e palestras. A universidade funciona no Campus Seminário, 

na av. Eugênio Salerno, 100 - Trujillo, em Sorocaba. 

Informações pelo telefone (15) 2104-4061. Inscrições para 

o próximo semestre estarão abertas a partir de junho e 

devem ser realizadas pelo site da Uniso.

Na Apevo com

Paula Pinto 
“Um verdadeiro mestre é aquele que faz seu aprendiz ser 

melhor do que ele”. Com essa frase reexiva, a bailarina e 

empresária Paula Pinto deu o tom da entrevista que é 

destaque da coluna “Na Apevo com” dessa edição. Paula é 

uma mulher admirável, por sua história de dedicação com a 

dança, mas também por sua trajetória marcada por altos e 

baixos e muita força de vontade para que se sentisse realizada 

como se sente hoje.

Aos 37 anos, sendo quase 30 deles dedicados ao ballet 

clássico, conta que desde criança tinha o sonho de ser 

bailarina. “De aluna para professora foi um processo rápido, 

pois ensinar sempre foi um dom. Eu comecei dando aulas no 

meu quarto”, lembra.

Formada em Educação Física e com muitos anos de 

experiência voltados ao ballet clássico, ela acredita que todos 

os seus esforços e até mesmo o período de interrupção das 

aulas por um ano e meio (a pedido dos pais) foi bom para que 

ela tivesse ainda mais certeza de que sua felicidade estava na 

dança. “Cheguei a parar de dançar por um período, pois 

meus pais acharam que eu poderia me dar melhor em outra 

área. Fui fazer Informática e aí tive certeza de que a dança era 

o meu forte”, disse. 

Proprietária da academia de dança que leva seu nome, Paula - 

que é mãe de Laura de 7 anos e está em seu segundo 

casamento, conta que ano que vem a academia irá completar 

20 anos. “Olhar pra trás e ver tudo o que já passei, perceber 

todas as voltas que a vida dá, penso que tudo valeu a pena”. A 

academia hoje está com 120 alunas e além do ballet clássico 

oferece outras modalidades para pessoas de todas as idades.

Além da academia, a profissional também é professora em 

escolas particulares de Votorantim e dá aulas de ginástica em 

um projeto da Prefeitura de Sorocaba. 

Questionada sobre o seu diferencial, acredita que o que a 

mantém em um mercado competitivo é a sua seriedade, a 

persistência e o prazer em ensinar. Conhecida por prezar 

pela disciplina e qualidade, ela faz dessas características seu 

forte como profissional. “O uso do uniforme, pontualidade, 

postura em sala de aula, ética ao falar dos trabalhos de outras 

escolas e dedicação ao ballet são valores que eu preservo e 

nunca mudam. Mesmo com tanta modernidade, mudanças 

e conceitos, não caio em modismos. Acredito que formar 

bailarinos é um compromisso que tenho com a vida”, disse.

Sobre a frase dita no início dessa matéria Paula se enche de 

emoção e conta que é uma das muitas que seu pai costumava 

falar. “Essa frase eu guardo com muito carinho, pois era no 

que acreditava meu pai, o professor João Pinto Sobrinho, já 

falecido. Ele foi o grande exemplo da minha vida e com ele 

aprendi a ser forte”, disse. 

Primeiro encontro Café e Atualidades reune grupo na Apevo

Alunos da Universidade da Terceira Idade
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Terceira Idade está cada vez mais presente na internet

Paula Pinto
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A lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 1987, considera mãe 

social aquela que, dedica-se à assistência ao menor 

abandonado, exerça o encargo em nível social, dentro do 

sistema de casas-lares (abrigos ou instituições para menores). 

Em Votorantim, Lerionita Pereira da Silva e Sônia Maria Vieira 

se enquadram nessa definição. Há cerca de 2 anos elas são 

mães sociais na Casa do Acolhimento Vida Plena.

Leri, como é mais conhecida, já trabalhou durante 7 anos em 

outra instituição, onde cuidava de crianças de 0 a 2 anos de 

idade. Conheceu o trabalho das mães sociais por meio da 

filha e chegou a trabalhar com uma das responsáveis pela 

Casa, mas tudo começou por meio de uma brincadeira.

“Mandei uma solicitação de amizade para Cleide e falei que 

se tivesse uma vaga na Casa, sairia da instituição onde estava 

e iria para lá. E foi ai que comecei os trabalhos no lar”, conta. 

Leri nunca imaginou que isso pudesse acontecer, até porque 

estava acostumada a trabalhar com crianças e teria um 

desafio pela frente: ser mãe de oito adolescentes.

Depois de ter criado cinco filhos, ela se aventurou e “adotou” 

os assistidos como se fossem seus próprios filhos. Leri define 

os adolescentes com a palavra “tudo”. “Aprendemos muito 

com eles. São como filhos para nós”, diz emocionada.

Sônia também diz que aprendeu muito com os adolescentes. 

A Casa do Adolescente é o primeiro lugar em que exerce o 

papel da mãe social e conheceu a instituição por meio de 

uma amiga. Ela conta que ama o que faz e que pega um amor 

imenso por esses adolescentes.

Durante a entrevista para o Jornal da Apevo, Sônia se 

emocionou ao falar sobre a hora da despedida. “É um 

momento muito triste. Sinto como se tivessem tirando uma 

filho de mim”, lembra. Ela também é mãe de 4 filhos, além 

dos adolescentes que cuida.

Tanto Sônia quanto Leri dizem que a relação entre os filhos 

com os adolescentes são ótimas. Descrevem a situação 

como se todos fossem da mesma família.

Casa do Acolhimento Vida Plena

Localizada no Centro de Votorantim, a Casa do Acolhimento 

Vida Plena foi inaugurada em 2014 para abrigar adolescentes 

de 12 a 18 anos que estejam em situações de risco. A 

instituição nasceu de um convênio entre a Secretaria de 

Cidadania e Geração de Renda de Votorantim (Seci) com a 

entidade Vida Plena.

O local tem capacidade para abrigar até 10 adolescentes e 

atualmente conta com 8 e possui acomodações feminina e 

masculina, além de acompanhamento com psicólogo e 

assistente social.

Mães do coração ganham homenagens em mês comemorativo 

Uma mãe exemplar e uma cozinheira de mão cheia: essa é 

Marilene Rocha de Campos, também chamada de Marlene. 

Com 71 anos, a aposentada é esposa do professor Wilson de 

Campos, com o qual é casada há quase 50 anos. Da relação, 

nasceram Antônio Wilson de Campos Junior (48 anos), 

Adriana Rocha de Campos (45 anos) e Simone Rocha de 

Campos (38 anos). Além dos filhos, Marilene é avó do 

pequeno Nuno Zanata Garcia de Campos, de apenas 4 

anos.

A paixão pela cozinha surgiu aos 15 anos, quando trabalhava 

na empresa Votorantim Cimentos. “Minhas amigas e eu 

trocávamos receitas entre nós e toda semana fazíamos a 

receita da outra”, conta. Sua torta salgada é famosa pela 

cidade e tudo que faz, seja doce ou salgado, é por amor. “Eu 

não consigo vender o que faço. Faço por amor e os doo para 

as pessoas”.

Na época, Marilene nem pensava em ser mãe. Ela conta que, 

após se casar com o professor Wilson, ele é quem queria ter 

filho logo. Depois de um ano de casados, nasceu Junior e daí 

despertou o interesse em Marilene construir uma grande 

família. Para ela, quem tem um filho só, não tem nenhum. 

Depois de alguns anos, nasceu Adriana e logo depois veio 

Simone.

Os filhos foram criados de perto pelo casal. Marilene deixou 

o emprego e se dedicou à educação dos filhos. E o resultado 

foi positivo! “Todos estudaram e são pessoas de bem”, 

ressalta.

O filho mais velho trabalha há quase 30 anos no Supremo 

Tribunal Eleitoral, em São Paulo, como técnico de elétrica; a 

filha do meio é professora e funcionária na Biblioteca 

Municipal de Sorocaba e a mais nova é fotógrafa no Sesc/SP. 

Os pais sentem muito orgulho dos caminhos que os filhos 

seguiram.

Marilene diz que ser mãe é uma responsabilidade muito 

grande, mas que vale a pena. Nesse Dia das Mães espera 

reunir os filhos para um almoço delicioso.

E, por falar em delícia, ela ensinou uma receita deliciosa de 

bolo de granola. Confira:

Ingredientes
- 3 copos de granola

- 1 copo de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de fermento em pó

- Casca de um limão raspado

- 1 colher (sopa) de canela em pó

- 2 maças picadas (de preferência maçã Gala)

- 4 ovos

- 1 copo de açúcar

- 1 copo de leite

- ½ copo de margarina derretida

Modo de preparo
Misture a granola, a farinha de trigo, o fermento, raspas de 

limão, canela em pó e maçã. Reserve. Bata os ovos, o açúcar, 

o leite e a margarina no liquidificador. Junte as misturas e 

continue batendo com uma colher até obter uma massa. 

Coloque a mistura em uma forma untada e coloque para 

assar por 30 minutos. A medida dos copos deve ser de 

250ml.

Amor de mãe também está presente na arte de cozinhar

Mães sociais Sônia Maria Vieira e Lerionita Pereira da Silva

Bolo de granola é um dos talentos de Dona Marilene

Apevo também homenageia mães de seus colaboradores
Nesse mês das mães, a Apevo homenageia as progenitoras 

de alguns de seus colaboradores e deseja um Feliz Dia das 

Mães a todas.

Isaura Alício Mostasso e Elen Alício
Maria Helena Gomes da Silva, Maria Eduarda da Silva Forte e 
Graziele Gomes da Silva

Julia Tozzi, Elisa Tozzi, Andréa A. C. Tozzi e Madalena A. de Carvalho
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Show de Prêmios da Apevo presenteia 13 associados em abril
Em abril, o show de prêmios da Apevo presenteou 13 
associados que prestigiam e acompanham os trabalhos da 
associação. A novidade foi o brinde sorteado pelo novo 
parceiro da Apevo, o Escritório Cunha. Foram sorteados: 

almoço do restaurante Aroma e Sabor; óculos de sol, da 
Ótica Oliver; vale compras, da Farmamed; cesta de produtos 
da Farma Ponte; sessão com a podóloga da Unidade de 
Saúde Apevo; churrasqueira elétrica ofertada pela associação 

e coleção de livros "Nossa história, nossa gente", do jornalista 
e historiador César Silva.

Confira quem são os sortudos que levaram esses prêmios:

Joceli Rocha - cesta de produtos da Farma Ponte Leonel Cortez - cesta de produtos da Farma Ponte Otília Conceição - cesta de produtos da Farma Ponte

Sandra Regina de Camargo - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Francisco Augusto Beranger - churrasqueira elétrica ofertada pela Apevo Vera Danezzi Rodrigues - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

Antônio Carlos de Mello - vale compras da Farmamed

Renato do Patrocínio - prêmio ofertado pelo Escritório CunhaLuiz Belarmino - cesta de produtos da Farma Ponte

Josafá da Silva - vale compras da Farmamed

Parceria da Apevo promove reparo de aparelho auditivo de associado

Waldir Ribeiro - vale compras da Farmamed

Andréa Tozi - óculos de sol da Ótica Oliver

Maria Assunta Espejo - coleção de livros do César Silva

A parceria da Apevo com o Centro Auditivo Audistar resultou 

em um grande desconto no reparo do aparelho auditivo do 

associado Francisco Murat. Com 84 anos, Chico Lagarto, 

como é conhecido, sofre de deficiência auditiva nos dois 

ouvidos. Em um dos lados, é 100% deficiente devido a 

sequelas no tímpano, que foi perfurado.

Há mais de 60 anos é casado com Bertilha Murat, que o 

acompanha desde o início de seu problema. Segundo ela, não 

se sabe ao certo o que ocasionou a deficiência. “Os médicos 

dizem que foi causado por pó, mas o Chico costumava 

cutucar o ouvido com cotonete, grampo de cabelo. Tanto que 

isso causou a perfuração em um dos tímpanos”, lembra ela.

“Sem o aparelho, entendo que as pessoas estão conversando, 

mas não entendo sobre o que é. Por isso evito sair na rua”, 

conta. O presidente e o vice-presidente da Apevo, Aristides 

Vieira e Jandir Teixeira, visitaram o aposentado e, enquanto 

explicavam o funcionamento do aparelho, Chico não tirava o 

olho dos dois, buscando entender o que falavam. Bertilha 

conta que compravam as baterias em relojoarias e Aristides 

explica que há diferença entre as baterias vendidas nos 

centros auditivos (a Apevo mantém as baterias para todos os 

modelos de aparelhos para servir seus associados).

Chico conseguiu um bom desconto com o parceiro da Apevo 

e, além do conserto do aparelho, ganhou um novo kit de 

baterias. Durante anos, Chico foi operador de máquina na 

indústria Santa Helena, onde se aposentou. Após o problema 

no ouvido passou a usar o aparelho auditivo, que depois de 

alguns anos estragou e fez com que o aposentado não o 

usasse por mais de dois anos.

206
Esse é o número de novos associados da Apevo de janeiro a 

abril. 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.

Diretores da Apevo entregam aparelho auditivo para Francisco e Bertilha
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Dia das Mães é comemorado em datas e maneiras diferentes ao redor do mundo 

Tribos Nacionais

Não é à toa que em outros países somos conhecidos 
como índios; com certo preconceito e até mesmo em 
termos pejorativos em questões de um povo primitivo, 
acultural e sem organização. No entanto, abraçando o 
apelido, hoje somos mais organizados e atualmente mais 
progressivos.
Basta analisar como estamos vivendo um darwinismo de 
“tribos”, que defende seus interesses instrucionais para 
depois defender o bem comum.
Bom exemplo, nossa Corte Suprema está legislando, ou 
seja, fazendo deliberadamente o papel do poder 
legislativo, sustentando a imagem de eficácia pública de 
controle, assim como traz em mente a expressão: “muito 

cacique para pouco índio”.
A Corte não é só um exemplo, temos várias “tribos” que 
defendem sua pele para depois distribuir ilusões de pacto 
público social, são eles: partidos políticos, sindicatos, 
organizações, entre outras.
Primeiro tem que se provar a significância das “tribos”. 
Apesar de sermos um país livre, não se pode ludibriar a 
massa para sustenta um interesse pouco coletivo. Usar de 
instrumento um sistema que não tem credibilidade, como 
se pode ver na última década, que o desgaste do sistema 
projetou ser um verdadeiro Estado Democrático.

"Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. 
Ninguém consegue induzi-los a fazer justiça" - Bertolt 
Brecht

Tiradinhas do Nogueira
Tem razão
- Pai, me dá 50 reais?
- Você acha que dinheiro dá em árvore?
- Pai, dinheiro é feito do que?
- De papel.
- Papel vem dá onde?
- Da árvore.
- Então...

Filosofando
Eu queria um dia acordar com duas mulheres na minha 
cama. Uma dizendo “Bom dia, amor” e a outra “Acorda, 
pai”.

Grande verdade
No Brasil é tanta gente tentando passar a perna no outro 
que todos acabam caindo.

O menino pergunta pra mãe:
- Mamãe, é verdade que o sol tem bilhões de anos?
- Sim, meu filho.
- Mas eu o vi nascendo hoje cedo.

Comemorado no próximo dia 13 de maio, o Dia das Mães 

reúne diversos estilos de comemorações em mais de 80 

países. A história mais comum em torno da data é a 

comemoração do amor materno sugerida por Anna Jarvis, 

uma norte-americana que resolveu homenagear a mãe, Ann 

Maria Jarvis.

Após o falecimento de Ann Maria, sua filha articulou diversos 

encontros em sua homenagem, na Virginia, onde viviam. Há 

registros de que o primeiro encontro tenha sedo celebrado 

no dia 10 de maio de 1908.

A data foi adotada oficialmente nos Estados Unidos no século 

XX e no Brasil, em 1932. Desde então, muitas festas em 

homenagem às mães são realizadas ao redor do mundo, em 

alguns lugares a celebração acontece em datas diferentes.

No Panamá, o Dia das Mães é comemorado no dia 8 de 

dezembro, durante a festa de Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição – sendo uma data bastante religiosa e vinculada à 

imagem da mãe de Jesus e de sua concepção pelo Espírito 

Santo. A celebração surgiu em 1930 pela mulher do ex-

presidente do país, Florencio Harmodio Arosemena.

Na Bolívia, a homenagem é no dia 27 de maio, data em que 

se comemora a Batalha de La Coronilla. No combate, 1812, 

durante a guerra pela independência do país, Manuela 

Gandarillas liderou um grupo de mulheres em luta contra o 

Exército Espanhol, onde atualmente fica a cidade de 

Cochamba.

A Sérvia celebra a data de maneira inusitada: dois domingos 

antes do Natal, as mães são amarradas por seus filhos e só 

podem ser soltar após darem presentes e doces para as 

crianças. No domingo seguinte é comemora o Dia dos Pais, 

de maneira semelhante. Já na Coreia do Sul não há distinção 

entre pais e mães na comemoração. Sendo assim, o Dia das 

Mães e Dia dos Pais é comemorando junto, no dia 8 de maio. 

No inicio, a data celebrava apenas a maternidade. A inclusão 

dos pais aconteceu posteriormente. (Fonte: G1.com) 

1º de maio: Dia do Trabalho

Com tantas mudanças acontecendo nas leis trabalhistas, 

muitos acreditam não terem motivos para comemorar o 1º 

de maio, Dia do Trabalho. A história da data começou em 

1886, em Chicago, quando milhares de trabalhadores foram 

às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre 

elas a redução da jornada de trabalho de treze para oito 

horas diárias.

No Brasil, as comemorações começaram em 1895, porém a 

data só foi oficializada no dia 26 de setembro e 1924, após 

decreto do então presidente Arthur da Silva Bernardes. 

Acontecimentos importantes estão relacionados ao 1º de 

maio: em 1940, o presidente Getúlio Vargas institui o salário 

mínimo, que deveria suprir as necessidades básicas de uma 

família (moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e 

lazer); no ano seguinte, 1941, foi criada a Justiça do Trabalho, 

destina a resolver questões judiciais relacionadas às relações 

de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. (Fonte: Sua 

Pesquisa)

Sabonete líquido 

Faça você mesmo 

Delícia para as mães: torta mousse de morango 

Água na boca 

Que tal aproveitar o domingo de Dia das Mães e preparar 

uma deliciosa sobremesa para sua progenitora? A coluna 

Água na Boca dessa edição traz uma receita de torta mousse 

de morango. Confira:

Ingredientes:

- Creme aerado de morango;

- 2 e ½ xícaras (chá) de geleia de morango;

- 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco batido em ponto de 

chantilly firme;

Base:

- ¼ de xícara (chá) de cobertura fracionada sabor chocolate 

branco;

- 1 pacote de biscoito maisena;

- 7 colheres (sopa) de leite;

Cobertura e decoração:

- 1 e ½ xícara (chá) de geleia de morango;

- 1 caixa de morangos frescos;

Modo de preparo:

Derreta o chocolate branco em banho-maria e misture a 

geleia de morango. Incorpore o chantilly delicadamente até 

ficar homogêneo e leve à geladeira para firmar.

Base: sobre uma folha de papel-manteiga, acomode um aro 

de 25 cm de diâmetro. Derreta a cobertura fracionada sabor 

chocolate branco em banho-maria e espalhe dentro do aro. 

Deixe cristalizar. Distribua os biscoitos umedecidos no leite, 

cubra com o creme aerado de morango e alise bem a 

superfície. Leve à geladeira por cerca de uma hora ou ao 

freezer por 30 minutos.

Montagem: espalhe a geleia de morango por cima da torta e 

volte à geladeira por mais 10 minutos. Aqueça o aro com um 

maçarico ou um pano úmido quente e retire-o. Decore com 

morangos frescos. (Fonte: Vix.com)

Você sabia que com apenas R$ 3 é possível fazer um 

sabonete líquido? Além de perfumar seus banhos, o produto 

pode ser uma boa oportunidade para presentear um ente 

querido ou gerar fonte de renda. Lana Lays, do Blog Sendo 

Útil, divulgou a receitinha que o Jornal da Apevo traz esse 

mês.

Material:

- Sabonete em barra Dove

- Ralador de alimentos

- Recipiente para o sabonete

Passo a passo:

Para fazer o sabonete líquido escolha um sabonete em 

barra Dove (ou outro de sua preferência). Com o auxílio 

d e  u m  r a l a d o r,  r a l e  o  s a b o n e t e .  C o l o q u e 

aproximadamente 400ml de água e leva ao fogo baixo 

sempre mexendo com uma colher, até que o sabonete se 

dissolva. Pegue o recipiente vazio de sabonete ou 

hidratante e coloque o produto líquido. Rende 

aproximadamente dois recipientes de 200ml. (Fonte: Blog 

Sendo Útil)

No Panamá, o Dia das Mães é comemorado em 8 de dezembro
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Dia do Trabalho e as lutas continuam
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Principais direitos e mudanças para empregados domésticos 

Apevo Responde

Manhãs de saúde
Farma Conde: 4 de maio, das 8h às 11h

Farmamed: 8 e 21 de maio, das 8h às 14h

Farma Ponte: 17 de maio, das 8h às 11h

Drogasil: 28 de maio, das 8h às 12h

No quinto dia útil (8), o atendimento é 
na Unidade de Saúde da Apevo, na rua 
Sebastião Lopes, 97 – Centro de 
Votorantim.

Inscrições prorrogadas para 
o primeiro Coral da Apevo

Inscrições abertas para o curso de Informática e Smartphone da associação
O curso de Informática e Smartphone da Apevo, ministrado 

pela professora Caroline Omena, está com inscrições 

abertas. Os interessados têm de 2 de maio a 3 de setembro 

para deixarem os nomes e telefones na recepção da 

associação. As inscrições serão feitas de 3 de setembro à 1º 

de novembro e os interessados serão chamadas para 

assinarem os contratos.

As aulas iniciam no mês de novembro. O curso aborda os 

programas do pacote Office (Word, Excel, PowerPoint), 

Internet e Windows 10. O curso de smartphone ensina a 

utilização de ferramentas dos aparelhos celular e o acesso às 

redes sociais.

A taxa de inscrição e as mensalidades custam R$ 75 para 

associados e R$ 90 não associados, com a apostila inclusa. 

Informações na Apevo, rua Antônio Fernandes, 50 - Centro 

de Votorantim ou pelos telefones (15) 3243-2410 ou    

3353-8080.

As inscrições para o primeiro Coral da Apevo foram 

prorrogadas e os interessados têm até o final do mês de maio 

para realizarem as matrículas. Para participar, é necessário ter 

18 anos ou mais.

São oferecidas 30 vagas e as aulas serão às quartas-feiras, das 

9h30 às 11h30, no salão social da Apevo. Em parceria com a 

Allegro Produções Musicais, a atividade é ministrada pelo 

regente Luís Gustavo Laureano.

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.

Alunos de ginástica comprovam benefício da atividade física
Há mais de 6 anos, as aulas de ginástica da Apevo vem 

mostrando a importância do exercício físico para a melhora 

na qualidade de vida das pessoas. Prova disso é que as alunas 

do professor Márcio Antônio sempre comentam sobre os 

resultados positivos da ginástica em suas vidas. Uma delas é 

Sidnéia Fátima da Silva, de 37 anos, que iniciou a atividade em 

novembro de 2017.

Motivada por uma amiga, a aluna conta que já perdeu 2kgs 

nesse período. “Eu precisava fazer alguma coisa, pois estava 

com o colesterol alto. Quando comecei a fazer as aulas, 

pesava 73kgs e precisava mudar. Já perdi 2kgs, fora que 

minha autoestima voltou com tudo, até consegui fazer a 

Caminhada da Penha, uma coisa que achava impossível”, 

conta. Sidnéia brinca dizendo que agora ninguém a segura e 

que se sente maravilhosamente bem.

Outra aluna que comenta os benefícios da ginástica é Rosa 

Marconi. “A ginástica na Apevo está sendo muito importante 

nessa fase em que estou na menopausa. Sinto que o calor 

diminuiu e também evito os males da terceira idade, como a 

osteoporose e doenças do coração. Desde que comecei as 

aulas, até o humor melhorou e isso é muito gratificante”, 

comenta. Rosa acrescenta que o tempo em que pratica as 

aulas é o momento em que realmente está pensando nela, 

devido os resultados positivos que a prática traz para a saúde.

Os interessados em descobrirem os benefícios da ginástica 

na Apevo podem realizar uma semana de aulas gratuitas; 

depois é necessário se associar para participar da atividade. 

As aulas acontecem as segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h 

e as terças e quintas-feiras, das 18h15 às 19h15. A 

contribuição mensal é de R$ 15 e o aluno pode se inscrever 

diretamente com o professor Márcio Antônio, no horário 

das aulas, no prédio da Apevo, localizado na rua Antônio 

Fernandes, 196 - Centro de Votorantim. Informações pelos 

telefones (15) 3243-2410, 3353-8080 ou 99755-8903.

No mês em que se é comemorado o Dia do Trabalho e do 

Trabalhador, a coluna Apevo Responde traz os principais 

direitos e mudanças para os empregados domésticos. 

Confira:

1. O empregador não assinou a carteira do empregado. O 

que acontece agora?

Segundo a Reforma Trabalhista, o empregador que mantiver 

empregado não registrado está sujeito à multa no valor de R$ 

800 a R$ 3 mil por cada empregado não registrado, 

acrescido de igual valor em cada reincidência. (Fonte: 

Domestica Legal)

2. Como funciona o Contrato de Trabalho Intermitente?

As empresas poderão contratar um funcionário para 

trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período 

em que prestou seus serviços. Isso abre a possibilidade, no 

emprego doméstico, de patrões assinarem a carteira de 

alguns profissionais, como os cuidadores de idosos folguistas, 

que trabalham apenas nos fins de semana ou feriados. Vale 

lembrar que, assim como nas empresas, o chefe não pode 

mudar a regra do contrato atual para contrato intermitente. 

Somente um empregado novo poderá ser contratado com 

esta modalidade. (Fonte: Jornal Extra)

3. Com a reforma, o que muda nas férias?

A lei das domésticas já permite o fracionamento de férias em 

dois períodos, sendo um deles de, no mínimo, 14 dias 

corridos. Já a Reforma Trabalhista ampliou esse 

fracionamento para até três períodos, mantendo-se a regra 

de, no mínimo, quatorze dias para um dos períodos. Já os 

demais períodos não poderão ser inferiores a cinco dias 

corridos. (Fonte: Blog iDoméstica)

4. Como é a nova jornada de trabalho e intervalos para 

empregados domésticos?

Com a nova lei, a jornada de trabalho deverá ser de 8 horas 

diárias e 44 horas semanais, com 4 horas de trabalho aos 

sábados. A lei permite a compensação das horas do sábado 

durante a semana. O intervalo para quem trabalha 8 horas 

por dia é de, no mínimo, 1h e no máximo 2h. Para jornadas 

de até 6 horas a pausa deve ser de 15 minutos. (Fonte: 

Gazeta do Povo).

Aulas de Coral iniciam em maio
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Conheça o que mudou para os empregos domésticos
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Drogamyl inaugura nova unidade em Votorantim 
No dia 4 de maio, a farmácia Drogamyl inaugura sua nova 

unidade na cidade de Votorantim. Fundada em 2008, a rede 

possui cinco unidades em Sorocaba e está mudando de 

endereço em Votorantim.

Associados e dependentes da Apevo possuem 20% de 

desconto na compra de medicamentos de uso contínuo. A 

nova unidade está localizada na av. São João, 348 - Jardim 

Icatu, telefone (15) 3247-8019.

Em Sorocaba, são duas unidades: na av. Cel. Nogueira Padilha, 

967 e 2510 - Vila Hortência; no Jardim dos Estados, na av. 

Abraham Lincoln, 195 e na Vila Carol, na av. Itavuvu, 1426.

Aulas de ginástica são realizadas semanalmente na Apevo


