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Palavra do Presidente

Apevo: Nossa Luta é por Você

Primeiramente quero agradecer a você - que é associado da
Apevo, e dizer que se existimos é porque você existe e que
nossa luta é por você. E a você leitor, que ainda não é
associado e não faz parte dessa grande família, faço o convite
para nos conhecer e, como consequência da visita irá sentir a
realidade que está a sua disposição, possa associar-se à
Apevo.
Com 26 anos de existência, podemos dizer que a Apevo
hoje é uma associação do futuro e que, graças a Deus e a
conﬁabilidade de vocês, já está atuando no presente. O
nosso crescimento não está relacionado apenas a um fator e

sim a vários fatores que ﬁzeram com que nossa caminhada se
tornasse vitoriosa. Quando digo vitoriosa, não estou
aﬁrmando que chegamos ao topo da pirâmide, mas sim que
vencemos etapas, e que temos consciência que o topo da
pirâmide é sempre uma inspiração para todos nós da atual
diretoria e isso faz com que estejamos sempre lutando por
esse ideal. Seguimos uma ﬁlosoﬁa de trabalho que se chama
“Melhorias Contínuas” e o segredo da caminhada ao rumo
certo chamamos de “Gestão Eﬁciente”. É nesse trilho que
seguimos para que a entidade apresente um trabalho cada
vez mais proﬁssional, com transparência e qualidade.
A credibilidade conquistada pela Apevo não foi por acaso e
sim pelo trabalho desenvolvido e pelas ações praticadas na
defesa dos aposentados e pensionistas, assim como
desenvolvendo um trabalho social, principalmente
relacionado à área da saúde. Podemos dizer que atualmente
a Apevo oferece praticamente tudo que o associado precisa
e quando surge procura por algo que não oferecemos,
vamos buscar. Às vezes somos questionados como
conseguimos oferecer todos esses benefícios com a
contribuição mensal no valor que é cobrado. A explicação é
simples: embora não sejamos empresa, nossa administração
é nos moldes de uma, o que garante a sustentabilidade da
Apevo são as outras receitas que buscamos para não ter que

onerar nossos associados.
A Apevo, seguindo sua ﬁlosoﬁa, está constantemente
buscando ampliar seus atendimentos, assim como melhorar
suas instalações para garantir o bem estar de seus associados
e, atualmente, adquirimos mais um terreno que faz fundos
com os apartamentos que já temos em Ilha Comprida. E já
estamos orçando a construção de mais quatro
apartamentos, chegando ao total de dez unidades para
atender a demanda de nossos associados. Juntamente com a
construção teremos um estacionamento de 250 metros
quadrados, previsto ainda para este ano. Fiquem ligados que
na próxima edição estaremos anunciando novas conquistas e
melhoramentos em nosso espaço físico para melhor atendelos. Pedimos que continuem a nos apoiar e acreditar em
nossa gestão empreendedora e, qualquer dúvida, estamos a
disposição. Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas
que querem denegrir a atual realidade que foi conquistada
com seriedade, honestidade, transparência, gestão e muito
trabalho.
Que deus abençoe a todos nós!
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigo
Nada acontece por acaso, nem por milagre. É gestão eficiente!
Olá amigos associados aposentados, pensionistas, idosos e
leitores em geral. A partir desta edição, nesta coluna, estarei
falando sobre o crescimento da Apevo, sua gestão, a luta em
prol dos aposentados e pensionistas, assim como os
benefícios que estão à disposição dos associados e seus
respectivos dependentes e também os novos projetos para
melhor conforto e comodidade; melhorando ainda mais os
atendimentos. Portanto, vocês que acompanham e
frequentam a Apevo com certeza já sabem que a teoria é,
também, a prática. Para aqueles que ainda não conhecem
nosso trabalho e nossa administração, eu os convido a
conhecerem a realidade de uma entidade séria e
transparente, e que tem uma luta árdua junto com a Cobap Federação do Estado de São Paulo e as demais federações
dos outros estados, com todas as associações de base em
defesa dos aposentados, pensionistas e idosos.
Começando nossa história de luta e crescimento, tenho
orgulho em dizer que quando vim para a Apevo para ﬁcar o
dia todo na administração, em 2003, tive a felicidade de
trazer comigo uma gestão empreendedora para começar a
mudar a cultura e até a ﬁlosoﬁa de que a Apevo era uma
associação de aposentados, em uma casinha frequentada por
meia dúzia de “velhinhos” para jogar carteado. Com o

conhecimento e a ﬁlosoﬁa de empreendedor lentamente
começamos a dar os primeiros passos para o crescimento da
associação. Importante frisar que o fato da Apevo estar sendo
administrada como empresa, não quer dizer que a ﬁlosoﬁa é
a mesma, ou seja, empresas visam lucros e, no nosso caso,
visamos apenas a sustentabilidade de nossa entidade, de
nossos associados, sem onerá-los com mensalidades e
serviços prestados com valores absurdos.
Confesso a vocês que, como qualquer outra empresa, eu
como administrador não tive muito o respaldo no início, pois
sempre vi na Apevo a oportunidade de implantar a ﬁlosoﬁa
para um crescimento galopante, mas como qualquer outro
lugar as pessoas que dirigiam não aceitavam muita mudanças
de cultura, por pura falta de conhecimento. Assim sendo,
começamos efetivamente o crescimento após 2009,
quando assumi a presidência.
A partir do ano da primeira gestão, além de deixar o prédio
da sede matriz mais acessível e mais confortável, passamos a
treinar nossos funcionários colaboradores para propiciar um
atendimento personalizado, o qual se tornou nossa marca
registrada, graças a Deus. Com as primeiras mudanças
implantadas, inclusas o aumento dos benefícios com novas
parcerias, nesse mesmo ano a Apevo entrou em uma

licitação do INSS para comprar um imóvel com dois
pavimentos na Rua Brigadeiro Tobias, 44 (parte alta no
centro de Sorocaba) e graças a Deus nossa oferta ganhou e
desde então, após a associação de Sorocaba desocupá-lo, o
reformamos e o locamos, reforçando assim a nossa receita.
Portanto associados, idosos e leitores em geral, continuem
acompanhando mês a mês essa nova coluna. Mês a mês
vocês irão conhecer por aqui o trabalho da atual diretoria da
Apevo. Seguimos como um grupo de luta que visa acima de
tudo o seu bem estar, além de interagir com a administração
pública, independente de sigla partidária, tem ótima parceria
com todas as entidades existente em nossa cidade, sempre
disposto a somar para o bem comum que são nossos
munícipes.
Para reetir: “Palavras são evasivas; os olhos não as veem, são
abstratas. Trabalho e ações são concretas: podem e devem
ser comprovadas”.
Fiquem com Deus e até a próxima edição!
Aristides Fernandes

Benefício aos associados
Apevo oferece aulas gratuitas aos associados e dependentes
Henrique Machado (dança) e Luís Gustavo Laureano (coral).
Para participar, basta ser associado da Apevo. Não associados
podem fazer aulas experimentais e para dar sequência na
atividade, devem se associar.
Inscrições e informações na Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Telefones (15) 32432410 ou 3353-8080.

Aulas de dança

A partir do mês de julho, associados e dependentes da
Apevo, novos ou antigos, podem participar das aulas de
ginástica, dança e coral gratuitamente. Os custos mensais
opcionais para compra de materiais não serão mais
cobrados. É mais um benefício da Apevo em prol de seus
associados e dependentes.
Segundo o presidente da associação, Aristides Vieira
Fernandes, a ideia é que mais associados possam participar
das aulas que acontecem semanalmente e são ministradas
pelos professores Márcio Antônio (ginástica), Wellington

Wellington Machado, também conhecido como Wolly
Henry, iniciou como professor das aulas de dança de salão na
Apevo há pouco menos de um ano e trouxe ritmos variados
para os participantes. Ele também ensina ritmos nacionais
(pagode, forró e pop) e músicas internacionais dos anos 90.
As aulas acontecem às terças-feiras, no salão social da Apevo,
Aulas de ginástica
das 20h às 22h.
A maioria dos alunos é da faixa etária a partir dos 40 anos e
Há quase 7 anos, Márcio Antônio ministra aulas de ginástica aprova as novidades apresentadas pelo professor. “Eles
na Apevo e oferece atividades como alongamentos, ressaltam que estão aprendendo coisas novas”, diz Wolly.
aeróbica, steep, funcional, ritmos, jump, pilates, circuitas e
outras. Também é feito uma pesagem mensal para
Coral da Apevo
acompanhar a evolução dos alunos. As aulas acontecem às
segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h e as terças e quintas- O Coral da Apevo é uma novidade que vem atraindo cada
feiras, das 18h30 às 19h30.
vez mais associados. O intuito da associação e do professor,
“Nossas aulas nunca são as mesmas e estamos sempre o regente Luís Gustavo Laureano, é despertar novos
diversiﬁcando. Desta forma, as alunas comparecem cada vez talentos.
mais motivadas para uma evolução em todos os sentidos”, As aulas acontecem às segundas-feiras, das 15h às 17h, no
diz Márcio.
salão social da Apevo. Para participar, é necessário ter 18
anos ou mais, com ou sem experiência.
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A importância da Apevo para Votorantim
Toda instituição tem sua
importância para o público
que representa, seja pela
própria representação de
seus interesses, seja pelos
benefícios que as ações
por ela executadas irão
trazer para seus
associados.
No caso da Apevo, essa
representatividade
Empresário Marcos Poiato, da
extrapola os anseios de
CDL Votorantim e Poiato Recicla
seus associados e, através
de uma atuação ética, planejada e responsável, passa a ser
um referencial para todas as instituições que atuam no
mesmo segmento no país. Vejo que a associação
disponibiliza para sua comunidade um acolhimento não tão
comum quando se fala em associativismo nos dias atuais.
Esse acolhimento se dá por sua atuação precisa em diversos
setores, promovendo cultura, esporte, lazer, saúde,
educação, turismo, entre outros e que se transformam em

bem-estar social.
Observo também que a Apevo abre suas portas para que
outras instituições usufruam de suas dependências e
estrutura para o desenvolvimento de suas ações. Isso é
muito importante para uma sociedade que vê a cidade de
Votorantim se projetar de forma estratégica no cenário
regional e que muitas das vezes não dispõe de estruturas
suﬁcientes. Essa visão estratégica é que, em minha opinião,
se torna um trunfo para cada dia tornar a Apevo mais
próspera.
Damos como exemplo o nascimento da CDL Votorantim –
Câmara de Dirigentes Lojistas de Votorantim, que contou
com total apoio da entidade, desde sua Assembleia de
Criação até a realização de diversas reuniões e atividades, em
sua maioria realizada no Salão de Festas da Apevo, tendo
inclusive indicado um diretor para a CDL. Diz que o exemplo
vem de casa, e nisso mais uma vez a Apevo tirou de letra e se
tornou a associada número 1 da CDL Votorantim.
Poderia elencar aqui uma série de outras situações que
tornam a Apevo em uma instituição única. Porém uma tem
que registrar: a presteza e atenção como somos recebidos

pelos funcionários e colaboradores da associação é de inar o
coração.
É claro que todos esses fatores não acontecem do dia para a
noite, mas é fato que esse conjunto de benfeitorias e
conquistas se dá através de uma visão diferenciada de seus
propósitos enquanto sociedade e essa visão provem de uma
Diretoria atenta, não somente ao cumprimento dos anseios
de seus associados, mas também de tudo que está presente
no mundo dos negócios e que de fato podem trazer bem
estar social a sua comunidade.
Vejo a Diretoria da Apevo com um grau de excelência no
trato com seu patrimônio, no cuidado prioritário com seu
quadro associativo e com visão estratégica deﬁnida; para
projetos futuros mantendo sua representatividade local e
nacional inabalada, com um condicionante primordial:
CALOR HUMANO, conduzido com a simplicidade que
caracteriza a cidade de Votorantim.
Marcos Robles Poiato
Empresário

Uma aliança chamada Apevo

Empresário Ruben Rocha, do Catamarã

Tenho o prazer de transmitir, a quem interessar e a todos
aqueles que conhecem a Apevo, esse depoimento. Já sou
associado há quatro anos e meio e ﬁco feliz em poder dizer o
quanto é séria essa entidade e quanto estou satisfeito em ser
atendimento em todos os pilares por ela criados (turismo,
Unidade de Saúde, eventos).
Digo aos outros associados que a Apevo tem um berço
sólido, demonstrado cada vez mais no seu trabalho, na sua
continuidade e nos futuros passos. Não conheci o fundador
da associação, mas convivo todos esses anos com a
criatividade de quem está na direção, no conselho e sempre
usando, como mencionei, todos os serviços, trabalhos e
dedicação a nós associados.

O respeito pelo idoso é a biblioteca do ser humano e deve
ser preservada em todos os aspectos culturais, do trabalho,
seja ele qual e por quem for que colocou essa aliança,
chamada Apevo.
É brilhante, é gostoso, é sério. Devo estar por, enquanto o
Criador me der o ato de estar nesse mundo, podendo
compartilhar, me doar e trabalhar em prol dessa instituição
seja qual for sua direção e os elementos que nela sentarão.
Estarei sempre com a bandeira Apevo!
Ruben Rocha
Empresário e associado Apevo

Apevo: atendimento de qualidade para os associados
A Apevo é uma associação criada para atender aos
aposentados e pensionistas de Votorantim e região a resolver
seus problemas, fazer viagens em grupo, fazer atendimentos
médicos mais acessíveis e proporcionar uma convivência em
grupo através de festas, cursos e atividades.
Para nós, a presidência e toda a diretoria são batalhadores
que não medem esforços para atender os associados que os
procuram. Através do setor de Turismo nos proporcionam
passeios muito agradáveis, como a Maria Fumaça, Barra
Bonita, Pesqueiro e Pousada Maeda, São Lourenço (Minas
Gerais), inclusive sendo o meu preferido a ida até Águas de
Lindóia, com hospedagem no Hotel Mantovani.
O presidente é muito bem assessorado pelos seus diretores
e demais funcionários, os quais não medem esforços para

nos atender bem, sempre com cordialidade, educação, em
todas as áreas, como na Apevo Saúde que sempre nos
auxiliam com consultas médicas a preços mais acessíveis,
tratamentos com podólogos, dentistas, geriatras,
fonoaudiólogos entre outras especialidades que sempre nos
atendem muito bem.
Aos leitores do Jornal da Apevo incentivamos para que se
tornem associados, pois não há necessidade de ser
aposentado ou pensionista ou ainda residir em Votorantim
para se associar!
Darcy Solano e Branca Nanci
Associados Apevo
Os associados Branca e Darcy Solano

“Na Apevo com” volta com entrevistas inéditas no dia 5 de julho

A podóloga Regina Prado é a entrevistada do dia 12 de julho

O programa de TV “Na Apevo com” retorna no dia 5 de
julho com entrevistas inéditas, após uma pausa devido a 103ª
Festa Junina de Votorantim, exibida ao vivo pela TV
Votorantim. Fisioterapia, podologia, projeto social e
empreendedorismo são os temas abordados por Aristides
Fernandes junto com seus entrevistados.
O primeiro programa é com a entrevista inédita das
proﬁssionais da Unidade de Saúde da Apevo, Thaís Mansur e
Jéssica Adrieli de Souza, que falam sobre a ﬁsioterapia e o
atendimento voltado ao idoso. No dia 12, é a vez da
podóloga Regina Prado explicar sobre seu trabalho, que
muitas vezes é confundido com o atendimento realizado por
manicures.

No dia 19, Marcos Poiato e Katerina Beranger irão falar sobre
o trabalho da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de
Votorantim. No dia 26 será a vez da professora e pianista
Mirian Jaki conversar com Aristides Vieira sobre a Academia
Votorantinense de Letras, Artes e História e sua paixão pela
música.
O programa “Na Apevo com” é exibido semanalmente às
quintas-feiras, a partir das 20h, na TV Votorantim (canal 3 da
Super Mídia e 6 da Net). As reprises são aos sábados, às 9h30
e também aos domingos, às 11h, pela rádio Nova Tropical
(105,9 FM). Os programas anteriores estão disponíveis no
canal da Apevo no Youtube e no site www.apevo.com.br.
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Turismo

Turistas se divertem em viagem à Caldas Novas
A viagem inédita do Turismo da Apevo para Caldas Novas, de
21 a 24 de junho, rendeu bons momentos aos turistas. O
ônibus com 46 pessoas saiu de frente da associação rumo ao
Hotel diRoma Exclusive, localizado na cidade goiana.
Além do sol e do bom tempo, os dias foram de muita
diversão, com atrações como o diRoma Acqua Park, visita a
cachaçaria Vale das Águas Quentes - onde o grupo conheceu
o processo de fabricação da bebida -, bailes temáticos e,
antes de retornar a Votorantim, o grupo comemorou o
aniversário do associado Adonis Alves, com direito à bolo e
parabéns.
Todas as fotos dessa viagem estão na página do Turismo da
Apevo no Facebook (www.fb.com/TurismoApevo).

Claudete da Costa, Camila Furtado, Lucia Furtado, Giceli da Costa e Helena Bertolucci

Adonis Alves e Zeli Nunes

Claudinei Rodrigues

Katia Cristina e Aristides Matias

Turistas se divertiram com atividades no hotel diRoma

Grupo terá momentos relaxantes em Araxá (MG)

Foto Blog do Tauá

A hospedagem será no Tauá Grande Hotel, que abriga
também as Termas de Araxá. Erguidas em 1942, o hotel e as
termas são ligadas por meio de uma galeria suspensa,
decorada com os principais pontos turísticos de Minas
Gerais. O local é famoso por trazer diversos benefícios para a
mente e o corpo, que são trabalhados de diversas maneiras.
Os banhos terapêuticos e relaxantes são uma ótima opção
aos turistas. Entre eles, destacam-se: o banho de pérola e o
banho de lama.
O banho de pérola é feito em uma banheira especial
equipada com um estrado de madeira e ﬁxada em tubos de
inox, nos quais são liberadas bolhas. O borbulhar resulta em
Termas do Araxá oferece diversos tipos de banhos e massagens relaxantes
uma benéﬁca massagem em todo o corpo e o banho pode
A viagem para Araxá, Minas Gerais, promete momentos ser feito com água sulfurosa ou radioativa, podendo ser
relaxantes aos turistas da Apevo. Ainda há lugares disponíveis também espumante ou aromático, com duração de 20
minutos.
e a excursão acontece de 20 a 22 de julho.

O banho de lama é o mais completo das Termas de Araxá,
sendo ideal para tratamentos de artrite, artrose, bursite,
acne, problemas de pele e inamações. O banho inicia-se
com a imersão de 20 minutos em uma banheira de lama e,
em seguida, um banho de chuveiro para retirar todo o seu
excesso. A terceira etapa é feita em uma banheira de água
radioativa, na qual a pessoa permanece por 10 minutos.
Depois, o turista deita em um divã e é coberto com um
lençol e um cobertor que proporcionam o mais completo
relaxamento.
Além desses banhos, existem outros tratamentos para todas
as idades e ﬁnalidades. Não ﬁque de fora! Reservas
diretamente na sede da Apevo, na rua Antônio Fernandes,
50 - Centro de Votorantim. Informações pelos telefones (15)
3353-8080, 3243-240 ou 99605-3037, com Graziele
Gomes.

Confira as viagens programadas pelo
Departamento de Turismo da Apevo:
Araxá (MG)

Holambra

Embarque: 20 a 22 de julho

Embarque: 15 de setembro

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).

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 Lourenço
(MG)
Embarque: 23 a 26 de agosto
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).

Ubatuba
Embarque: 19 a 21 de outubro
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).

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

Saúde
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Julho é marcado por campanhas de conscientização
aparece como o oitavo mais comum.
A infecção pelo papilomavírus (HPV) tem contribuído, nos
últimos anos, com o aumento na incidência desta doença,
segundo a SBCCP. “A infecção pelo HPV é um importante
fator de desenvolvimento do câncer de faringe. Uma das
formas de contágio por essa infecção é por meio da prática
do sexo oral e em pessoas com múltiplos parceiros sexuais”,
explica o cirurgião de cabeça e pescoço Dr. Fernando
Walder, presidente da Sociedade.
São cerca de 41 mil novos casos anualmente, segundo
estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Trabalhos
brasileiros demonstram que cerca de 7% da população pode
ter infecção pelo HPV detectada na boca.

Foto Observatório da Saúde

sanguíneo. A melhor forma de preveni-la é a vacina e o uso
de preservativo.
A principal forma de transmissão da hepatite C é o contato
com o sangue e é considerada a maior epidemia da
humanidade, chegando a ser cinco vezes maior que
AIDS/HIV. É a principal causa dos transplantes de fígado e
pode causar cirrose, câncer e até a morte. Não possui vacina.
A hepatite D é causada pelo vírus VHD e ocorre apenas em
pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. Já a hepatite E é
transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral),
provocando grandes epidemias em certas regiões. Não é
Julho Amarelo remete à conscientização sobre as hepatites virais
crônica, porém grávidas que forem infectadas pelo vírus
O mês de julho é marcado por duas campanhas importantes podem apresentar formas graves da doença.
na área da saúde: o “Julho Amarelo” e o “Julho Verde”.
Apesar de não haver um calendário oﬁcial, as campanhas que
Campanha Julho Verde
remetem o mês a uma cor estão ganhando espaço na
sociedade. A mais conhecida é o “Outubro Rosa”, mês da
conscientização do câncer de mama, criado há mais de 20
anos.
O “Julho Amarelo” foi adotado pelo Ministério da Saúde e
pelo Comitê Estadual de Hepatites Virais como mês da luta e
prevenção das hepatites virais, que são as principais causas de
câncer no fígado. A data remete ao Dia Mundial de Luta
Contra as Hepatites Virais, celebrado no dia 28 de julho.
Estima-se que cerca de 3 milhões de brasileiros estão
contaminados com algum dos cinco tipos de hepatites
existentes. A inamação no fígado pode ser causada por
abuso de álcool ou consumo de água contaminada, agulhas
infectadas, relações sexuais sem proteção, entre outros Campanha está relacionada ao câncer de cabeça e pescoço
motivos. A falta do conhecimento da existência da doença é O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de
o grande desaﬁo, por isso a recomendação é que todas as Cabeça e Pescoço, lembrado no dia 27 de julho, fez com que
pessoas com mais de 45 anos façam o teste e, em caso a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
positivo, façam o tratamento.
(SBCCP) adotasse o mês como “Julho Verde”. O objetivo é
As hepatites virais são divididas em A, B, C, D e E e, no caso conscientizar e alertar a população sobre os sintomas da
da hepatite B, já há vacina disponível nos postos de saúde doença e a importância da detecção precoce.
para pessoas de até 50 anos.
Esse tipo de câncer, que acomete a cavidade oral,
A hepatite A está ligada às condições de saneamento básico e nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, cavidade nasal,
higiene, é uma infecção leve, cura sozinha e há vacina. O seios paranasais e glândulas salivares, é o segundo mais
segundo tipo com maior incidência é a hepatite B, que atinge frequente no homem. Nas mulheres, o câncer de tireoide
maior proporção de transmissão por via sexual e contato

Foto Jornal Visão Regional

Apevo apoia campanha Junho Violeta
O mês de junho foi associado à cor violeta em prol da
campanha de conscientização sobre a violência contra a
pessoa idosa. Durante o mês, algumas ações foram
promovidas na cidade e a Apevo esteve presente, apoiando
a causa.
No dia 7 de junho, a Câmara dos Vereados promoveu uma
palestra, em parceria com a OAB Votorantim, para debater
sobre o assunto e, na ocasião, uma matéria publicada na
edição anterior do Jornal da Apevo, foi lida para os presentes.

Diretor da Apevo Roberto Massuco, apoia a campanha

Foto Secom

Alerta: cidades da região confirmam 16 mortes pela gripe H1N1

Novos grupos devem se vacinar contra a gripe em Votorantim

As cidades da região de Votorantim conﬁrmaram 16 mortes
pelo vírus da gripe H1N1, desde o início do ano até o dia 28
de junho. Ao todo, a região soma 48 casos de gripe, sendo
32 deles de H1N1.
Segundo o site de informações G1, as mulheres têm sido
atingidas três vezes mais do que os homens: no total, são 12
casos femininos contra 4 masculinos.
Sorocaba apresenta a situação mais crítica, com 14 casos.
Destes, 10 foram conﬁrmados como H1N1 e 8 pessoas
morreram, sendo seis mulheres e dois homens. Em Itu,
foram registrados 13 casos, 9 positivos para o vírus da gripe.
Na cidade, 2 homens e uma mulher morreram com a
doença este ano.
Em Salto, a prefeitura conﬁrmou 9 casos de inuenza e 2
mulheres morreram. Na cidade de Mairinque, 7 pessoas

tiveram gripe, destas, três foram contaminadas pelo vírus
H1N1, mas não houve morte.
Em Piedade, os dois casos de gripe foram conﬁrmados como
H1N1 e uma mulher morreu. Já em Salto de Pirapora
também foram registrados dois casos de Inuenza, com duas
mortes de mulheres.
Porto Feliz tem um morador com H1N1 em tratamento.
Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto,
Iperó e Votorantim não registraram casos da doença. A
Prefeitura de São Roque ainda não divulgou os dados da
doença na cidade.

etária das pessoas acima de 60 anos atingiu a meta, foram
imunizadas 10.401 pessoas, ou seja, quase 100% desse
público.
O secretário da Saúde, Júnior Silveira, reforça a necessidade
de as pessoas, principalmente as crianças, procurarem as
unidades para receber a dose da vacina. “Mesmo com essa
liberação é importante que os pais levem as crianças para
receber a vacina”, pontua.
Com a mudança, devem se vacinar também: crianças de 6
meses a 5 anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores
da saúde, gestantes, puérperas, professores das redes
públicas e privadas, indígenas e pessoas com comorbidades.

Vacinação é ampliada em Votorantim
Número de vacinados até junho
O público-alvo para receber a vacina contra a gripe
(inuenza) foi ampliado em Votorantim e demais cidades do
país devido a sobra da medicação nas unidades básicas de
saúde (UBSs). Desde o dia 25 de junho, foi estipulado que
crianças de 5 a 9 anos e pessoas entre 50 e 59 anos podem
receber a vacina.
A Campanha Nacional de Vacinação se encerrou no dia 22
de junho, mas muitas cidades, entre elas Votorantim, não
atingiram os 90% dos grupos considerados de risco e, com
isso, a vacina passou a ser aplicada nesses dois novos grupos.
A liberação das doses foi uma determinação do Ministério da
Saúde e do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE).
Desde o início da campanha, no dia 23 de abril, a cidade
imunizou pouco mais de 23 mil pessoas. Somente a faixa

Além dos idosos, foram imunizados 1.696 (82,45%)
trabalhadores da área da saúde; 3.695 (52,73%) crianças de
6 meses a 5 anos; 646 (51,80%) gestantes; 178 (67,32%)
puérperas; 752 (71,28%) professores, além de 6.304
pessoas com doenças crônicas.
De acordo com a Sesa, a vacina contra gripe é segura e reduz
as complicações que podem produzir nos casos graves da
doença, como internações ou, até mesmo, óbitos. Ela
protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais
circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com
determinação da OMS (Organização Mundial de Saúde)
(A/H1N1; A/H3N2 e inuenza B). Neste ano, apenas a cepa
da inuenza A (H1N1) não foi alterada.
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Coluna Social

103ª Festa Junina de Votorantim: registros de mais um ano
A tradicional Festa Junina Beneﬁcente de Votorantim é
um dos eventos culturais mais aguardados pelos
munícipes. E sua 103ª edição não podia ser diferente.
Com quatro semanas de shows, a festa se encerrou no
dia 1º de julho, com fogos de artifícios e show do cantor
Gustavo Mioto.
Conﬁra alguns cliques de quem esteve por lá:

Ministério E.S abre terceira semana de shows do Palco Cultura

Ageu de Lima, Jaqueline Diniz, Nanda Diniz, Ediléia de Lima e Pietra Barros

Caio, Jorge e Diego Piacitelli

Os curitibanos José Fernando Moleda, Andrea Meneghini e Paulo Sérgio Negrão

Regiane Boza e Hudson Nucci

Isabelle Vitória, Carlos Brasílio e Benedita de Almeida

Francisca Ap. Rocha, Gabriely Fernanda e Nerci Faustino

Valéria Ap. Nolnor

Antônio Massayuki e Aparecida Nagato

Aparecida das Dores e Eloísa Bete

Afonso Erra, Giovanna Martins e Andréa Siviero

Foto Agência Brasil

Esporte
Brasil se classifica para as oitavas de final na Copa do Mundo

Philippe Coutinho foi o grande nome da Seleção na fase de grupos

Após vencer a Sérvia por 2 a 0, a Seleção Brasileira se
classiﬁcou em primeiro lugar pelo Grupo E e enfrenta o
México na oitava de ﬁnal da Copa do Mundo, no dia 2 de
julho, às 11h. Na primeira fase do campeonato, essa foi a
segunda vitória da equipe (a outra foi contra a Costa Rica).
A estreia, no dia 17 de junho, foi fraca se comparada à
expectativa dos brasileiros em relação à equipe comandada
por Tite. Com poucas chances de gol, o placar foi aberto
com um chute de Philippe Coutinho. No entanto, Zuber
igualou o resultado para a equipe suíça.
As coisas não foram tão boas no segundo jogo, contra a
Costa Rica, no dia 22 de junho. Os gols saíram no ﬁnal do
segundo tempo e, mais uma vez, Coutinho colocou a bola
dentro do gol. Na prorrogação, Neymar fez o dele e a

equipe brasileira venceu de 2 a 0 depois de muito sufoco e
polêmica em relação a arbitragem.
Mesmo com um empate e uma vitória, o medo de voltar
para casa antes do mata-mata existia. Com uma atuação
segura, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com gols de
Paulinho e Thiago Silva.
Apesar de avançar às oitavas de ﬁnal, o time tem um motivo
para ﬁcar alerta: o caminho para conquistar o hexa promete
várias pedreiras no caminho. O Brasil está na rota de três
campeões mundiais: caso chegue nas semiﬁnais, pode
enfrentar a França, Argentina ou Uruguai.
Se passar o México, o Brasil enfrenta o vencedor do jogo
entre Bélgica e Japão, que acontece no dia 2 de julho, às 15h.
Na quarta de ﬁnal, o jogo será na sexta-feira (6), às 15h.
As partidas da semiﬁnal serão realizados nos dias 10 e 11 de
julho, às 15h. No dia 15, o mundo irá conhecer o novo
campeão mundial e o jogo começa às 12h.

Surpresa na Copa: Alemanha é eliminada
Após um vexame histórico, a Alemanha foi eliminada, ainda
na fase de grupos, depois da derrota de 2 a 0 para a Coreia
do Sul. Os alemães tiverem mais posse de bola, mas os
atacantes não se entenderam e o time não conseguiu abrir o
placar.
Na prorrogação, o time coreano fez dois gols e deixou a
Alemanha em último lugar no Grupo F. Na internet, os
brasileiros comemoraram o adeus da equipe e se diziam
vingados após a decepção na Copa de 2014, no qual a
Seleção Brasileira perdeu de 7 a 1 para os alemães.

Times classiﬁcados para as oitavas de ﬁnal
Além do Brasil e México, 14 equipes disputam uma vaga na
quarta de ﬁnal da Copa do Mundo. França e Argentina,
Uruguai e Portugal, Espanha e Rússia, Croácia e Dinamarca já
se enfrentaram. Bélgica e Japão entram em campo no dia 2,
às 15h; na terça, Suécia e Suíça se enfrentam, às 11h e a
segunda fase do campeonato termina às 15h, com a partida
de Colômbia e Inglaterra.

Alemanha voltou para casa na primeira fase da Copa

ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni

Variedades
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Evento segue até o dia 22 de julho, no Parque das Águas

Com o tema “No arraiá da Copa só dá Brasil!” iniciou, no dia
29 de junho, a 39ª Festa Junina Beneﬁcente de Sorocaba, no
Parque das Águas. O primeiro show aconteceu no dia 30,
com a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. O evento segue
até o dia 22 de julho com diversas atrações musicais, parque
de diversões e praça de alimentação.
Neste ano, 33 entidades assistenciais são responsáveis pelas
barracas de comidas e bebidas típicas, além do
estacionamento oﬁcial. A renda arrecadada com a venda dos
produtos será revertida para as instituições.
A festa teve início em 1979, no então “Peladão do Scarpa”,
localizado na av. Afonso Vergueiro, ao lado do Shoppping

Zé Ramalho canta os grandes hits de sucesso que fazem
parte da música popular brasileira.
Os ingressos, divididos entre pista, área Vip e camarote
individual, variam entre R$ 10 e R$ 50. Também é possível
comprar o camarote Vip para 10 pessoas por R$ 600 e, para
dias sem shows, a entrada no recinto custará R$ 5. Os
ingressos podem ser adquiridos pelo site
http://www.aloingressos.com.br/ ou nos pontos de venda
Programação: shows de Ira! e Zé Ramalho
espalhados por Sorocaba e região. Informações pelos
Entre as atrações musicais programadas para o evento estão telefones (15) 3202-4207 e 3217-8342.
o cantor Zé Felipe e os MC’s Jhowzinhoe Kadinho, que se
apresentam no dia 6 de julho. Já no dia 7, os amantes de
samba e pagode curtem o som de Péricles e do grupo Samba
Livre. No dia 8, a dupla Bruno e Marrone apresentam para o
público os maiores sucessos da carreira.
Os irmãos Henrique e Juliano são aguardados no dia 12;
enquanto no dia 13, a principal atração será o cantor Luan
Santana. No dia 15, a criançada se diverte com um festival
infantil, que terá diversas atrações.
Para os apreciadores da música católica, o Padre Alessandro
Campos se apresenta no dia 19. Uma novidade na grade de
shows da festa é a banda Ira!, que sobe ao palco no dia 20.
Na véspera do encerramento do evento, no dia 21, o cantor Ira! é novidade na programação da 39ª Festa Junina de Sorocaba
Sorocaba e passou por vários locais até chegar ao atual
espaço, no Parque das Águas, no Jardim Abaeté. O evento é
promovido pela Secretaria de Cultura e Lazer de Sorocaba
(Secult) em parceria com a Associação da Festa Junina e
Entidades Beneﬁcentes (Afejubes) e o Centro Hípico
Pagliato.

Foto Suas Letras

Foto Facebook Festa Junina de Sorocaba

39ª Festa Junina Beneficente tem início em Sorocaba

Artigo
Pensando nas alterações no "mundo maduro" e o olhar da psicologia
Pois é... O que é o
mundo maduro na vida
do idoso? Chamado
por muitos de terceira
idade, ou melhor
idade, o que posso
pensar é que a velhice
pode sim proporcionar
ganhos e realmente ser
produtiva, mas precisa
de dedicação (tanto da
família quanto da
instituição, incluindo o
próprio idoso). O fato é
Danielle Jaegger Holtz
que conitos e crises
podem ser desencadeados por alguns fatores comuns nesta
fase de vida como, por exemplo, mudanças físicas e
orgânicas, processo de luto e empatia na notícia de quem
morreu, até porque pela ordem natural é o "velho" quem

"vai" primeiro, e como eles se abalam e se colocam no lugar
do próprio falecido ou ainda da família que perdeu este
membro, ainda existe a preocupação de aposentadoria,
condição de dependência, perdas cognitivas, diﬁculdades de
relacionamentos, perdas de papéis sociais, verdades sem
nenhum ﬁltro e, infelizmente, abandono!!!!
A questão é que nesta fase os idosos abram portas para novas
possibilidades, que entendam e dê suporte para ganhos e
perdas e que reajam positivamente às mudanças ocorridas
neste processo.
O meu papel aqui, em especial, é atuar e contribuir para uma
psique saudável e de qualidade, pensar em como socializar e
reintegrar este idoso, envolvendo em especial a família.
Sim... A família!
É nesta hora que o idoso precisa se sentir acolhido e que o
sentimento de pertencimento seja preservado! Isso
certamente o manterá olhando para boas expectativas ao
invés de manter-se como vítima desta condição inevitável,
ainda que usem o "botox da vida".

Agora, pensando no idoso que depende do outro e
pensando no membro da família que assume este cuidado,
sem generalizar, acaba acontecendo sim o esgotamento por
sobrecarga de tantas responsabilidades, são muitas
obrigações, rotina rígida com horário tanto de medicamento
quanto de higiene, por exemplo, além de consultas e exames
médicos, alterações de cardápio por conta de comorbidades
que acompanham o envelhecer e então ﬁca pesado para
uma só pessoa e, percebam, não é falta de amor!!! É cansaço
para quem assiste e conduz o envelhecer! É de uma
complexidade e tanto! É necessário dividir tarefas! Aqui é
hora de se quebrar tabus, orgulho e ter uma conversa franca
no núcleo familiar. Cuidar é doação de tempo e afeto,
portanto a comunicação precisa imperar!!!
Danielle Jaegger Holtz
CRP 06/60.614
Psicóloga clínica e coaching pessoal e proﬁssional

Em parceria com o projeto DesenvolveMente Sênior, a
Apevo iniciou, em abril, uma série de encontros gratuitos no
modelo “Café & Atualidades”.
Encabeçado por Renata Marins e Luiza Holtz, o projeto visa a
troca de experiências entre pessoas da Terceira Idade.
Segunda Renata, “o projeto busca oferecer bem-estar,
conhecimento e entretenimento de forma intelectualizada,
mas, ao mesmo tempo, descontraída, por meio da troca de
experiências e vivências entre os professores e os
participantes”, explica.

Próximo encontro
No dia 30 de julho, a Apevo promove o terceiro encontro
“Café & Atualidades” e tem como tema tecnologia. O evento
é gratuito e aberto ao público. O bate-papo acontece das 9h
às 10h, na sede da associação, localizada na rua Antônio

Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Os encontros
terminam em setembro, com a abordagem do tema saúde.
Antes do bate-papo, é servido um coffeebreak aos
presentes.
As vagas são limitadas e gratuitas, tendo como foco o público
da Terceira Idade. As reservas devem ser feitas diretamente
na Apevo, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Encontros na padaria Real Boa Vista
Além dos encontros “Café & Atualidades”, o
DesenvolveMente promove aulas educativas na sala de
reuniões da padaria Real Boa Vista. “Procuramos trazer
temas que são pertinentes a esta fase da vida. As aulas de
tecnologias estão entre as preferidas”, conta Luiza.
O calendário do mês de julho pode ser conferido no
Facebook DesenvolveMente Senior e as aulas são realizadas

às quartas-feiras, das
14h30 às 17h.
Associados Apevo
p o s s u e m
descontos.
Informações e
reservas pelo
telefone (15)
99116-8711. A
padaria Real está na
a v. E n g e n h e i r o
C a r l o s Re i n a l d o
Mendes, 2650, em
frente à Prefeitura
Municipal de
Sorocaba.

Arte DesenvolveMente Sênior

DesenvolveMente Sênior promove encontros gratuitos na Apevo
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Evento

1º Baile da Apevo acontece dia 20 de julho
Foto Arquivo pessoal

São esperadas 200 pessoas para curtir a noite.
Os convites, individuais e mesas, estão sendo vendidos
antecipadamente na sede da Apevo (rua Antônio Fernandes,
50 - Centro - Votorantim). Durante o evento, o bar do salão
estará vendendo bebidas (cervejas, refrigerantes e águas) e
petiscos. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou
3353-8080.

Os associados pediram e a associação atendeu: dia 20 de
julho acontece o 1º Baile da Apevo, no salão social da
entidade. O evento acontece das 20h às 00h e terá a
animação dos DJs Reinaldo e Jeferson, da R&J Som e Luz.
Segundo o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
o baile é uma antiga solicitação dos pelos associados e
dependentes e está sendo planejado com muita dedicação.

Professor Ernesto organizou diversos bailes na Apevo

Cidade em Foco

Foto Câmara de Votorantim

Violência contra os idosos: evento local chama a atenção para a causa

Diretoria da Apevo marcou presença em evento sobre violência contra o idoso

A OAB - Ordem dos Advogados de São Paulo, por meio de
sua 188 Subseção Votorantim, realizou no dia 7 de junho
uma sessão solene, na Câmara Municipal. O principal
assunto da noite foi a violência contra as pessoas idosas e teve
como palestrante a advogada e professora Adriana Maria de
Fávari Viel. O evento teve o apoio do vereador Luiz Carlos
dos Santos, autor do projeto que tornou Lei Municipal 2557,

instituindo no calendário oﬁcial do município o dia 15 de
junho como “Dia de Conscientização e de Combate à
Violência Contra a Pessoa Idosa”.
De acordo com Luis Carlos, que também é advogado e
pastor, a ideia do evento foi de colocar Votorantim entre as
primeiras cidades do país a oﬁcializar a data. “Essa lei foi
aprovada no ano passado. E passou a fazer parte do nosso
calendário oﬁcial. É uma importante oportunidade para
repensarmos todas as questões que envolvem os idosos e
criar ações para que a realidade atual seja modiﬁcada”,
comentou.
Durante a palestra, a especialista Adriana, que é presidente
da Comissão do Idoso da OAB/SP, apresentou números e os
tipos de violência contra os idosos no país. “É realmente
alarmante pensar no tamanho da covardia em que muitos
idosos vivem. Precisamos criar uma nova consciência e
promover ações”, disse o vereador.
Estiveram presentes na sessão solene vereadores de diversas
regiões do estado, representantes da OAB e autoridades

locais. A Apevo também esteve representada por seu
presidente, Aristides Vieira Fernandes.
Para Aristides, é importante conscientizar toda a população
na valorização do papel do idoso na sociedade e, além disso,
criar projetos e ações para que os casos de violência sejam
denunciados. “É de extrema importância que todos
estejamos juntos nesse combate”, frisou.

Aristides Vieira e Luis Carlos

Mudança no INSS: benefícios devem ser solicitados via internet ou telefone
Pelo site, é preciso acessar https://meu.inss.gov.br/, clicar na
opção “Aposentadorias Urbanas” e fazer o login ou criar o
cadastro. Em seguida, clicando em “Aposentadoria por
Tempo de Contribuição” será feita uma busca instantânea
para saber se já é possível conceder o benefício
automaticamente. Caso contrário, o interessado será
direcionado para o agendamento do serviço. Segundo o
assistente jurídico da Apevo, Nelson de Lima Neto, esse
agendamento demora de seis a oito meses.
Pelo telefone, basta ligar para o número 135, que funciona de
segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. O segurado recebe
um número de protocolo e só será chamado a uma agência
do INSS em casos excepcionais.
Interessados devem acessar o site Meu INSS
De acordo com o instituto, a mudança visa à redução no
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alterou a forma tempo de análise dos pedidos. Segundo o órgão, outros
com que eram feitos os pedidos de aposentadoria por idade benefícios devem passar a ser solicitados dessa forma em
e salário maternidade. Desde maio, os interessados breve.
passaram a solicitar os benefícios via telefone ou internet.
Outros serviços que antes eram feitos por ordem de

chegada, também passam a ser agendados por internet ou
telefone, como: alterar meio de pagamento, atualização de
dados, cadastro de declaração de cárcere, cadastro de
dependentes, renovações, desbloqueios de benefícios,
desistência da aposentadoria, emissão de certidão de
inexistência de dependentes, pensão por morte, emissão de
certidão para saque de PIS/PASEP/FGTS, reativação do
benefício, renúncia de pensão por morte ou auxílio-reclusão,
mudança de banco, entre outros.
Os associados e dependentes da Apevo que tiverem dúvidas
na hora de se cadastrarem ou sobre a nova forma de solicitar
os benefícios, podem comparecer no Departamento
Jurídico da associação e falar com Nelson e o advogado Jair
de Lima. O setor atende de segunda a quinta-feira, das 9h às
11h30, na sede da Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. Informações pelos telefones (15)
3353-8080 ou 3243-2410.

Parque do Matão reabre depois de cinco meses
O espaço de visitação foi ampliado e o espaço, de mais de 63
mil m², nova pista de caminhada e academia ao ar livre, que
permitem ao visitante desfrutar de muita natureza.
Administrado pela Secretaria do Meio Ambiente de
Votorantim (Sema), no local também são desenvolvidos
programas de educação ambiental e visitas monitoradas de
escolas.
Além do prefeito, participaram do evento de reinauguração a
primeira-dama e presidente da Comissão Municipal de
Assistência Social (Comas), Luciane Nunes de Oliveira
Souza; o secretário de Governo, Eric Romero; o presidente
da Cohap - Companhia de Habitação Popular, Antônio
Pedro Ferraz; o secretário do Meio Ambiente, Antônio
Wilson Miramontes; alunos das 3ª e 4ª séries do Sesi
Votorantim; Grupo de Escoteiros Ayrton Senna e

representantes das concessionárias Auto Ônibus São João e
Águas de Votorantim.
O Parque do Matão está na rua Ângelo Delapasi, 117 Parque Bela Vista, em Votorantim. A entrada é gratuita.

Foto Secom Votorantim

Fechado desde o dia 2 de janeiro, o Parque do Matão Jonas
Domingues passou por uma reforma e reabriu no dia 5 de
junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio
Ambiente. O parque está aberto para visitantes de segundafeira a domingo, das 8h às 17h.
O Parque do Matão ﬁcou fechado por cinco meses devido às
mortes de 31 macacos bugios, sendo a última constatada no
dia 25 de fevereiro e, em sete animais foram apontados o
vírus da febre amarela como causa. A Secretaria de Saúde
(Sesa) ressaltou que cumpriu todos os protocolos de
dedetização do Ministério da Saúde.
Na ocasião, o prefeito de Votorantim, Fernando de Oliveira,
destacou a importância do local para o lazer dos munícipes.
Segundo ele, além de novas trilhas, o espaço deve contar em
breve com um tanque de carpas.

Parque é reaberto durante semana do Meio Ambiente

Atividades educativas celebram o Dia do Meio Ambiente em Votorantim
alunos participaram de atividades de conscientização sobre o Reintegrar participaram da caminhada, que teve início no
Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. Jardim Araújo com destino à Praça Zeca Padeiro, no centro
Na escola Gerson Soares de Arruda, uma sala foi preparada da cidade.
pelos próprios alunos e professores com mensagens de
conscientização sobre a conservação do meio ambiente,
destacando a importância dos recursos hídricos, resíduos
sólidos e a biodiversidade. Já no Walter Rocha, a atividade
contou com a presença dos pais e tratou sobre a preservação
da diversidade da fauna e ora, bem como sua importância
no ecossistema.
A Coopervot - Cooperativa dos Catadores de Material
Reciclável de Votorantim promoveu, no dia 8 de junho, uma
caminhada com o intuito de promover a importância da
coleta seletiva. Integrantes da cooperativa e do projeto Eventos marcam a semana do Meio Ambiente em Votorantim

Foto Secom

Em prol da Semana do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio
Ambiente de Votorantim (Sema) realizou, de 5 a 11 de
junho, diversas atividades em alusão a data. Além da
reabertura do Parque do Matão Jonas Domingues, no dia 5,
foram promovidas gincanas e oﬁcinas ambientais com alunos
da rede municipal de ensino e atendidos pelo Programa de
Amparo ao Menor - Proame.
As quatro unidades do programa em Votorantim, nos bairros
Jardim Clarice, Promorar, Itapeva e Vila Garcia foram palco
das atividades de educação ambiental e oﬁcinas com resíduos
sólidos.
Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emeif)
Gilberto Santos (Parque Jataí), Gerson Soares de Arruda
(Parque São João) e Walter Rocha Camargo (Vila Nova) os

Destaque
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Bons amigos comemoram boas histórias

Todo ﬁnal de ano, os amigos se reunem no Bar do Carlinho para celebrar

A amizade envolve um sentimento único, quase inexplicável.
E viver uma amizade sincera e duradoura é como ter um
tesouro. Só quem tem sabe como é!
Para celebrar a amizade, todos os anos um grupo de amigos
de Votorantim se reúne no ponto de encontro que deu início
a amizade: o bar do amigo Carlinhos, que ﬁca no centro da

cidade.
Gemerson de Camargo e Antônio Carlos Latance, o
Carlinhos, fazem parte desse grupo de amigos e provam que
uma boa amizade pode durar anos. Em 1984, Carlinhos
abriu o bar em frente à Prefeitura Municipal. No local, ele fez
diversos amigos, entre eles Gemerson, que passou a
frequentar o bar há mais de 25 anos, quando começou a
trabalhar na Secretaria de Esportes.
“Alguns colegas do trabalho iam ao bar ao ﬁnal do expediente.
Após um certo tempo, nos tornamos amigos e passamos a
nos considerar mais que dono e freguês”, conta Germerson.
Em 2012, o grupo de amigos passou a comemorar o ﬁnal do
ano. Entre eles, Pedro Kriguer estava com uma câmera
fotográﬁca e decidiu registrar o momento. Nos anos
seguintes, o grupo passou a se programar para registrar os
encontros de ﬁnal de ano com fotos, churrasco e muita
alegria para a chegada de um novo ano.
No decorrer dos anos, o grupo foi aumentando e o que
começou como uma brincadeira hoje somam 37 amigos e se
tornou um ritual entre eles.
Gemerson e Carlinhos disseram que se sentem privilegiados

pela amizade que construíram. “Nossa relação é de família:
de aconselhar quando precisar, desabafar e até discutir se
necessário”, disse Gemerson.
Para Carlinhos, “o pior deserto é viver sem amigos. A
amizade multiplica as coisas boas e divide as más”.
Instituído em 1999, na Argentina, o Dia do Amigo ou Dia
Internacional da Amizade é comemorado no dia 20 de julho.

Os amigos Gemerson de Camargo e Antônio Carlos Latance

Educação

Escola e o projeto de vida!

Colégio promove interação com os familiares

A família e a escola devem caminhar juntas para alcançar
objetivos signiﬁcativos no desenvolvimento dos alunos. A
escola é uma instituição pública ou privada, que tem como
ﬁnalidade desenvolver o ensino e deve ser um espaço que
propicie ao aluno oportunidades para aprender de maneira
criteriosa, segura, confortável e saudável, desenvolvendo o
processo de produção cultural, tendo em vista uma
participação social, politico, económico e cientíﬁco.
A escola é o primeiro contato social vivenciado pelos alunos
depois da família e, a partir disso, começam a além da
aprendizagem pedagógica, desenvolver-se e adquirir
conceitos importantes para seu desenvolvimento pessoal e
íntegro. O papel da instituição de ensino é proporcionar a
aquisição do conhecimento e educar para o convívio com
várias pessoas de forma respeitosa e produtiva.
A inovação na escola é um caminho necessário, se não é pela
vontade da mesma, com certeza será uma imposição das
novas gerações que chegam às salas de aula. Esse novo
mundo da educação passa por muitos caminhos, mas,
sobretudo, pela ideia de dotar o conhecimento de sentido.
Se os alunos não souberem por que estão aprendendo, se
não participarem do processo, pouco há a fazer. Nesse
sentido, sim, a educação interdisciplinar, os projetos, o
ensino integral podem ser vistos como tendências na prática
escolar.
Diante disso, a escola tem o papel de buscar meios de
implementar constantemente novas teorias e experiências,
na rotina escolar, visando o desenvolvimento prazeroso e
signiﬁcativo.
A família é espaço sociocultural cotidiano e histórico no
processo de socialização, se relaciona com as instituições de
ensino, tornando-se berço de atitudes, bem como de
mudanças, ou estagnação, da realidade na qual a sociedade a
insere, pois é delas que partem os sujeitos sociais que irão
manter, ou mudar, a si próprios e, consequentemente, a

realidade onde estão
inseridos. Exerce uma grande
força na formação de valores
culturais, éticos, morais e
espirituais, que vêm sendo
transmitidos de geração em
geração.
A escola desempenha seu
papel no desenvolvimento
dos discentes, abrangendo
ainda integração com a
turma, facilitando o
relacionamento entre as
pessoas; clareza dos
acontecimentos e
informações atualizadas
sobre os alunos, buscando
oferecer diferentes estratégias de ensino para atingir os
objetivos esperados no processo de desenvolvimento. A
instituição também tem a função de designar de forma
íntegra esse processo, porém, necessita do apoio da família e
de toda comunidade escolar, para que assim sejam
agregados valores de forma positiva no processo de
formação do cidadão.
Dentro da escola aprendemos o dever e a necessidade de
cumprir as funções básicas para um convívio social saudável e
prazeroso, ter uma rotina, compreender o conteúdo, ser
sociável com os colegas, executar as tarefas da melhor
maneira possível, além de obter consciência da importância
da busca frequente pelo conhecimento.
A escola e a família são âncoras no processo de formação do
aluno, diante disso o principal fator é que estejam ambos
engajados nesta missão, só assim todos poderão obter êxito
neste fundamental processo. A parceria necessita existir e
jamais uma das partes pode se isentar. Parceria é trabalhar em
conjunto, não signiﬁca desempenhar papéis iguais, mas sim
complementares.
É necessário ter bom senso e cuidado para não confundir os

papéis. A escola precisa deixar claro, seus métodos,
princípios, procedimentos e objetivos, para que a família se
sinta acolhida, esclarecida e direcionada sempre que
necessário. Assim poderá solicitar uma postura efetiva dos
pais.
Percebemos cada vez mais que essa nova geração confunde
desejos com direitos. Quem opta por fazer somente o que
quer e gosta, não consegue lidar com frustrações e quer um
ﬁnal com saldos sempre positivos. Cabe aos pais unidos com
a escola mostrar que existe um caminho, e que trilhar esse
caminho requer tempo e persistência. Há obstáculos e
desaﬁos a serem superados continuamente e nem sempre o
resultado será positivo e sem frustrações.
Também é papel da família mostrar aos educandos que
temos hierarquia nas relações. É fundamental preparar os
ﬁlhos para cumprir regras, horários e saber que é necessário
respeitar para ser respeitado e que, além de direitos, temos
deveres, que nossos direitos serão atendidos diante dos
deveres devidamente cumpridos.
A escola tem o dever de ensinar e preparar os alunos com os
conteúdos pedagógicos de acordo com as exigências de cada
ciclo, e a família de contrapartida orientar e acompanhar a
rotina de estudos desenvolvida por eles, demonstrando
apoio e comprometimento com os resultados obtidos,
diante do processo de desenvolvimento pedagógico. Os
proﬁssionais da educação além de ensinar conteúdos
também devem ensinar para a vida, estabelecer vínculos
afetivos, precisam ser educadores, atuando com amor a
proﬁssão, mas obterão melhores resultados se ao
desenvolver seu trabalho tiverem o apoio da família na
construção dos futuros cidadãos, aﬁnal a sociedade precisa se
renovar e ambos, família e escola, precisam entender que
fazem parte deste processo, e são fundamentais para um
resultado positivo e qualitativo.
Apesar de estarmos vivendo em uma geração onde o tempo
é o maior vilão para todos, os dois lados são dependentes de
informações e comunicados de forma constante, e tudo isso
visando a melhor experiência para o aluno.
Considerando que, o apoio e o envolvimento efetivo da
família na trajetória escolar, possibilita uma construção
extremamente positiva, além de ser essencial, a equipe do
Colégio Dimensão vem desenvolvendo projetos que tem
por objetivo compartilhar experiências, oferecer sugestões,
dicas práticas e orientações para obtermos o fortalecimento
e a junção de valores indispensáveis na formação de alunos
cada vez mais seguros e autônomos para serem capazes de
desenvolverem seu próprio projeto de vida.
Ana Paula Domingues
Coordenadora do Fundamental I
Colégio Dimensão

Família é tema de projetos da escola

Inscrições abertas para os cursos da Universidade da Terceira Idade
As inscrições para os cursos oferecidos pela Universidade da
Terceira Idade da Uniso seguem até o dia 10 de agosto. São
diversas opções de cursos para pessoas de ambos os sexos, a
partir de 50 anos, que estão interessadas em atualizar seus
conhecimentos e ampliar seus projetos de vida e rede de
relações sociais.

Nesse semestre são oferecidos cursos nas áreas: Arte,
Educação, Saúde, Comunicação, Cultura e Tecnologia, além
de eventos como: palestras, oﬁcinas e encontros. As
inscrições podem ser realizadas on-line pelo site da Uniso
(http://www.uniso.br/) ou na secretaria localizada no
Campus Seminário (av. Dr. Eugênio Salerno, 100 - Trujillo -

Sorocaba).
A matricula será comprovada com o pagamento do 1°
boleto, o qual será encaminhado ao e-mail cadastrado no
sistema. Os cursos custam R$ 564, podendo ser parcelados.
Informações pelo telefone (15) 2101-4061 ou pelo e-mail
3idade@uniso.br.

10 Sorteados
No mês dos namorados Apevo e parceiros presenteiam associados
Em junho, no mês dos namorados, a Apevo e seus Apevo, Ótica Oliver, Farmamed, Farma Ponte, César companheirismo.
parceiros presentearam seus associados que Silva, restaurante Aroma e Sabor são uma forma que a Conﬁra os sorteados e os prêmios do mês seis:
acompanham a associação. Os prêmios, ofertados pela associação encontrou para agradecer por esse

Severino Mendes Mariz - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Edson Rodrigues - ﬁnal de semana no apart. da Apevo em Ilha Comprida

Vivian Arantes - serviço de manicure do salão de beleza Apevo

Paulo Kikunaga - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Edson Costa - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Brandina Maria de Jesus - cesta de cosméticos Farma Ponte

Maria de Freitas Bento - vale compras da Farmamed

Leontino Vieira Ramos - vale compras da Farmamed

Lupercio Rodrigues da Silva - vale compras da Farmamed

Joceli Rocha - livro do jornalista César Silva

Sandra Regina Modesto - óculos de sol da Ótica Oliver

Geni Mozano - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

Visitas e Parcerias

Apevo firma parceria com AutoMabi

Ruben Rocha, Jandir Teixeira, Aristides Vieira e Henrique Bifﬁ

Há 8 anos no mercado automotivo, a AutoMabi - Materlinho
e Funilaria Express se tornou a nova parceira da Apevo.
Segundo o Henrique Bifﬁ, representante da empresa, são
fornecidos muito mais que serviços de funilaria. “É uma
estética automotiva. Tudo que fazemos é para o carro, para
não estragar a pintura trabalhamos com produtos de
qualidade”, explica.
A oﬁcina, localizada na rua Nicolau Lopes, 358, no bairro
Parque Bela Vista, em Votorantim, oferece 10% de desconto
em qualquer serviço para associados e dependentes Apevo.
São realizados serviços de martelinho de outo, funilaria e

pintura express, reparo de para-brisa, cristalização e
vitralização de pintura, higienização interna e de motor,
higienização em bancos de couro, lavagem técnica,
polimento, envernizamento de motor, selante, entre outros.
Henrique ainda ressalta que o atendimento é de respeito e
que homens e mulheres estão bem vindos à oﬁcina.
“Algumas mulheres ﬁcam receosas por ir a uma oﬁcina, mas
na AutoMabi serão sempre bem-vindas e muito bem
atendidas”, completa. Informações pelos telefones (15)
3016-7751 ou 97401-3941.

Psicóloga reafirma parceria com Apevo
Em junho, a psicóloga Christiane Pedroso Fulini esteve na
Apevo para reaﬁrmar a parceria em prol dos associados e
dependentes da associação. Na ocasião, ela esteve com o
presidente Aristides Vieira e a coordenadora da Unidade de
Saúde, Sônia Quintino.
Desde 2009 ela atua na área da saúde, realizando
atendimentos como: psicoterapia em adultos, avaliação e
acompanhamento de cirurgia bariátrica, dependência
química e codependência. O consultório Evoluir, localizado
na rua Pacaembu, 197, no Jardim Paulistano, em Sorocaba,

também conta com o atendimento da médica Juliana Cristina
Carvalho Silva e Gislaine Massumi Nishi.
Juliana também realiza a psicoterapia em adultos e trata a
dependência química e codependencia, já Gislaine atende,
além de adultos, crianças e adolescentes, trabalha com
psicodiagnóstico e teste vocacional.
Associados e dependentes da Apevo possuem descontos
nos tratamentos. Informações e agendamentos pelos
telefones (15) 3017-0499 e 99771-2351.
Psicóloga Christiane Pedroso Fulini com Aristides Fernandes e Sônia Quintino

ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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Movimento Constitucionalista de 1932: 135 mil pessoas na luta contra Vargas
ﬁncar a bandeira dos Estados Unidos, recolher cerca de 22kg
de material e fazer fotos. A missão foi um sucesso e a
tripulação também era integrada pelo piloto do módulo
comando, Michael Collins.
A Apollo 11 partiu no dia 16 de julho e retornou à Terra no
dia 24, pousando no Oceano Pacíﬁco. Os três astronautas
ainda precisaram ﬁcar de quarentena para evitar que
trouxessem algum tipo de micróbios do espaço. Depois,
viraram celebridades mundiais e escreveram para sempre os
seus nomes na história. (Fonte: Seu History)

Foto Editora Contexto

Foto Estadão

Uma das principais causas do conito foi a ruptura da política
do café-com-leite, que alternava o poder entre as elites de
Minas Gerais e São Paulo, caracterizando a República Velha
(1889-1930). Sem o poder, a classe dominante de São Paulo
exigiu do governo federal maior participação.
Como resposta, Vargas se negou a dividir o poder com os
paulistas e também ameaçou reduzir seu poder dentro de
São Paulo, nomeando um interventor não paulista para
governar o estado.
Os paulistas não aceitaram as arbitrariedades do presidente,
o que levou ao conito que opôs São Paulo ao resto do país.
Vários jovens morreram nessa luta, entre eles, destacam-se
os estudantes: Mario Martins de Almeida, Euclides Miragaia,
Dráusio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de
Paulistas saem às ruas para protestar contra Getúlio Vargas
Andrade - Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, mais
Era 9 de julho de 1932 e o Movimento Constitucionalista
conhecidos pela sigla MMDC.
tomou as ruas de São Paulo para exigir que o país tivesse uma
Constituição e fosse mais democrático. No total, mais de
1ª viagem à lua completa 49 anos
135 mil pessoas - entre homens, mulheres, estudantes,
políticos, industriais - aderiram à greve, que durou até 4 de
outubro daquele ano e deixou mais de mil mortos Há 49 anos, em 20 de julho, Neil Armstrong e Edwin Aldrin
pisaram pela primeira vez na Lua. A missão Apollo 11 foi
constitucionalistas.
Na época, o presidente era Getúlio Vargas, que ocupava o transmitida ao vivo para mais de cem milhões de pessoas e,
cargo após um golpe de Estado aplicado após sua derrota ao todo, foram duas horas e 45 minutos de caminhada pela
para o paulistano Julio Prestes nas eleições de 1930. Aquele Lua.
Eles ﬁcaram durante 21 horas no satélite e aproveitaram para
período ﬁcou conhecido como “A Era Vargas”.

Astronautas ﬁxam bandeira americana em primeira viagem do homem à lua

Água na boca
Hambúrguer diferente para fazer com a criançada
Julho é o mês de férias escolares e melhor do que juntar a
criançada em casa, é ter a ajuda delas na hora de preparar
aquelas deliciosas receitas. A coluna Água na Boca traz o modo
de preparo de um hambúrguer divertido: em forma de
‘’porquinhos’’.
Peça ajuda dos baixinhos para decorar os lanches e mãos na
massa.
Ingredientes:
½ cebola picadinha
1 dentro de alho picadinho
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
500g. de carne bovina moída
10 unidades de pão de hambúrguer mini

200g. de queijo prato
3 colhes (sopa) de maionese
3 colheres (sopa) de ketchup
4 unidades de salsicha
4 unidades de azeitona preta
Sal a gosto
Modo de preparo:
Em um frigideira, doure a cebola e o alho em 1colher de azeite.
Retire do fogo e deixe esfriar. Acrescente a carne e tempere
com sal. Molde os pães de mini-hambúrgueres e frite na outra
colher de azeite. Reserve. Corte os pães ao meio, coloque um
hambúrguer, uma fatia de queijo e um pouco de ketchup e
maionese em cada um. Corte as salsichas em rodelas que

Tiradinhas do Nogueira

VotoCoisas
Por José Carlos Nogueira

Eu não sei se é de conhecimento de todos os leitores, mas
sabe-se que os animais, especialmente os que puxam
carroças, de tanto fazerem o mesmo trajeto, passam a fazer
o caminho sem precisarem de um condutor.
Bem, a esposa do tal senhor foi buscar a lavagem. E o que
aconteceu? O burrinho, acostumado com o trajeto, levou a
mulher na casa da “namoradinha” do marido dela. Agora
vocês imaginem a confusão que isso deu!
Eu espero que esse episódio tão comentado na cidade há
anos, não passe de lenda!

Existe uma lenda (se é que é
lenda mesmo) em nossa
cidade, que diz o seguinte:
havia um senhor que todos
os dias saía de casa com sua
carroça para apanhar
comida para seus porcos,
ou seja, para buscar lavagem - como se diz.
Ele fez essa atividade, todos os dias, durante anos. Mas um
dia, esse senhor (hoje já falecido) ficou muito doente e Até a próxima!
impossibilitado de buscar a comida dos porcos. Foi então
que sua mulher se prontificou em fazer esse serviço.

Esportividade

servirão como o nariz do porquinho e fure-as com um
canudinho. Para a orelha, corte as rodelas ao meio; para os
olhos, maionese e azeitona preta (como na imagem). Peça para
as crianças decorarem os pães e divirtam-se! (Fonte: M de
Mulher)

Jocano

qualidade de jogadores que servem como exemplo para
superação social e fazem com que o esporte se torne uma
renda nacional.
Por outro lado, consequentemente, os jogadores são
cobrados como heróis para campeonatos que envolvam
outros países, como se ganhar uma Copa do Mundo
resolvessem todos os problemas nacionais.
As datas de jogo são consideradas folga para apreciar e
torcer por algo que não trará nada a mais para o país; os
jogadores contratados para fazer seu trabalho continuarão
com suas vidas normais, no entanto, mais ricos.
A maior ironia é o comportamento das torcidas relacionado
à cultura de cada país. A melhor coisa que podemos analisar
nesse período são os povos diante de uma derrota, diante
de uma primeira experiência de copa ou até mesmo se
respeitam Legislação do país cede.
De certa maneira o acontecimento esportivo, reete
diretamente o que cada país está passando atualmente, em
questões políticas e sociais, trás margem a julgamento
politizado e distração para iniciativas política.

O grande ano de Copa do Mundo da Rússia chegou e já
está sendo programando um investimento na organização
para a do ano de 2026, com mais países participando.
Todos veem este evento deslumbrar e celebrar a
esportividade entre os povos, assim como nas Olimpíadas.
É nesse período que se ergue uma bandeira branca para
problemas políticos, sociais e culturais de um país envolvido
neste evento.
Culturalmente, o futebol em si fora criado na China há
muito tempo e melhor desenvolvido na Inglaterra. Com o
passar dos anos e para o lazer alguns países o adotaram
como principal esporte, cravando na sua cultura e história O futebol é o ópio do povo e o narcotráﬁco da
com um dever, trazendo escolas fundamentais para mídia - Millôr Fernandes
preparação e estratégias. Alguns países sobressaem por

Engraçadinho
- Oi gata, vamos brincar de nuvem?
- Como assim?
- Eu ﬁco nu e você vem.
Bom apetite
- Comida gordurosa é romântica.
- É???
- Sim, vai direto ao coração.
Modernismo
- Você conhece o site do cavalinho? É www ponto
cavalinho ponto com, ponto com, ponto com (...)
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Esse é o número de novos associados da
Apevo de janeiro a junho. 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

12 Apevo Acontece

Matrículas abertas para curso de Inglês da Apevo
sábados, das 8h às 10h; o Básico II, às quintas-feiras, das 19h
às 21h e as aulas do Pré-Intermediário I também acontece às
quintas-feiras, das 15h às 17h.
Podem se inscrever associados e não associados.
Informações sobre as aulas e valores na Apevo: rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Telefones (15) 32432410, 3353-8080 ou 99727-2405.

Alunos recebem certiﬁcado
Mais quatro alunos receberam o certiﬁcado de conclusão de
módulo do curso de Inglês. Giovana Baddini e Vitor Martin
Ana Beatriz de B. Ferreira e Renan Nunes Mion
Giovana Baddini e Vitor Martin Cruz
Cruz concluíram o Básico I e cursam o Básico II. Ana Beatriz
Mação de B. Ferreira e Renan Nunes Mion completaram o
Estão abertas as matrículas para os módulos Básico I e II e associação há mais de dez anos.
Pré-Intermediário I do curso de Inglês da Apevo. As aulas são As aulas iniciam em agosto e as matrículas devem ser feitas Básico II e estão no módulo Pré-Intermediário I.
ministradas pela professora Ivete de Carvalho, que está na até a primeira quinzena do mês oito. O Básico I acontece aos

Inscrições para curso de Informática e Smartphone seguem até setembro
As inscrições para o curso de Informática e Smartphone da
Apevo, ministrado pela professora Caroline Omena,
seguem até o dia 3 de setembro. Os interessados devem
deixar os dados na recepção da associação e as assinaturas
dos contratos serão feitas até novembro, quando se iniciam

as aulas.
O curso de Informática 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.

Terapia e acupuntura com desconto na Apevo
A psicóloga Carolina Claudino de Souza, da Unidade de
Saúde Apevo, oferece uma oportunidade para aqueles que
desejam passar por atendimento. Durante o mês de julho ao
passar por uma sessão de psicoterapia, o paciente terá
desconto de 50% se desejar também uma sessão de
acupuntura. Já aqueles que passarem por uma sessão de
acupuntura, poderão ter desconto da metade do valor em
uma sessão de psicoterapia.
O atendimento é para associados e não associados, mas com
valores diferenciados. Os interessados devem agendar o
horário diretamente na Unidade de Saúde Apevo, localizada
na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de Votorantim ou pelos
telefones (15) 3353-9800 e 99788-0559.

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 33538080.

Manhãs de saúde
Farmamed: 6 e 27 de julho, das 8h às 14h
Farma Ponte: 19 de julho, das 8h às 11h
Farmasil: 30 de julho, das 8h às 9h
No quinto dia útil (6), o atendimento é na Unidade de
Saúde da Apevo, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro
de Votorantim e representantes da Ofebas também
estão tirando dúvidas sobre os planos para associados
e dependentes Apevo.

Psicológa da Apevo cria promoção para o mês de julho

Apevo Responde
Cuidados para o sonho da casa própria não virar um pesadelo

Foto Exame

das chaves ou a expedição do “Habite-se”. O proprietário do
imóvel pode pleitear o pagamento da multa de 2% e mais os
juros de mora de 1% ao mês pelo atraso, desde o primeiro
dia do não cumprimento do que foi estabelecido em
contrato ara entrega do imóvel. Além disso, cabe
indenização por danos morais e materiais e lucro cessante,
ou seja, o que o prejudicado deixou de ganhar ou se perdeu
um lucro esperado. (Fonte: Infomoney)

Não deixe o sonho da casa própria se tornar um pesadelo

Grande parte dos brasileiros tem a sensação de sonho
realizado ao ter as chaves e a documentação de um imóvel
próprio nas mãos. Mas, mesmo depois de fechar o negócio,
é preciso ﬁcar atento aos direitos e deveres do proprietário.
A coluna “Apevo Responde” desse mês traz alguns direitos e
deveres que o comprador deve ﬁcar de olho para o sonho
não se tornar pesadelo.
1. Comprei um imóvel na planta, mas a obra atrasou.
Como proceder?
Caso a obra do imóvel atrase, o tempo para recorrer à Justiça
é de cinco anos. O prazo passa a contar a partir da entrega

2. Não estou seguro quanto à obra. Devo contratar um
proﬁssional para vistoriar a construção?
Aconselha-se o consumidor providenciar vistoria própria e
com o auxílio de proﬁssional apto e de sua conﬁança antes da
entrega do imóvel visando evitar problemas futuros de
construção, acabamento e instalação. Deve-se checar todos
os aspectos estruturais preferencialmente na presença de um
representante legal da construtora para atestar se o imóvel
atende ou não as especiﬁcações e qualidade de materiais
prometidas no memorial descritivo que acompanha o
respectivo Contrato de Promessa de Compra e Venda do
imóvel em construção ou vendido na planta. Se usado, as
veriﬁcações se atem ao real estado de conservação e
manutenção das instalações elétricas e hidráulicas do imóvel
para que não seja surpreendido posteriormente. (Fonte:
Revista Zap Imóveis)

3. Comprei o imóvel, mas não conseguirei ﬁnalizar os
pagamentos da parcela. Quero desistir do imóvel, qual o
meu direito?
Você tem o direito de receber o seu dinheiro de volta,
porém é necessário veriﬁcar qual a cláusula vigente no
contrato assinado que regulamenta a quebra de contrato por
parte do contratante. A taxa por quebra de contrato pode
chegar até 30% do valor já quitado. O percentual é alto,
claro. Atualmente não existe uma legislação especiﬁca que
ﬁxe um percentual para essa taxa. Portanto, você
consumidor pode solicitar a revisão do percentual préestabelecido. Na prática, a empresa só poderia te cobrar o
custo pela quebra do contrato e nada mais. (Fonte: Meu
Procon)
4. Comprei um imóvel pelo programa “Minha Casa,
Minha Vida”, mas quero aluga-lo. É permitido?
O Minha Casa, Minha Vida (MCMV) também permite, em
casos especíﬁcos, que o proprietário alugue seu imóvel,
desde que não haja motivação comercial. Existe a
possibilidade de alugar um apartamento do programa
quando o consumidor aluga sua casa para morar também de
aluguel em outra residência. Neste caso, não haveria o
desvio de ﬁnalidade, ou seja, o imóvel não está sendo usado
para gerar renda. (Fonte: Extra)

