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Palavra do Presidente

2018 é ano de eleições: esteja atento às falsas promessas!

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar,
jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em
geral. Estejam preparados, com os olhos bem abertos e os
ouvidos aguçados para os candidatos cheios de promessas e
ladainhas das eleições passadas. Não se iludam com os
salvadores da pátria que estarão caindo de paraquedas com
as propostas que todos nós gostaríamos de ouvir, mas que
também sabemos ser utopia acreditar. A hora é agora!
Depende de cada um de nós. Temos que conhecer o
passado e o presente de cada candidato. Não bastam
somente os postulantes ao cargo ter mudado de partido se

não mudar seu caráter, sua ideologia. Eu diria que da maneira
que nossos políticos estão desacreditados, faz-se necessário
mudar da “água para o vinho”.
Vamos partir do princípio do Brasil no presente. Sabemos
que há um descrédito geral. A popularidade negativa de
nosso presidente ultrapassou o índice de 90%, assim como
da maioria dos defensores do poder, ou seja, aqueles que
poderiam dar um novo rumo a nossa história, como os
Senadores, Deputados, Governadores e até os nossos
Magistrados, os quais, diga-se de passagem, são uma grande
vergonha para o nosso país com repercussão internacional.
Vamos juntos sonhar: vamos imaginar que essas funções de
políticos citadas passassem a trabalhar honestamente. Nós
resolveríamos a situação do nosso país? É claro que sim, mas
se deixarmos de sonhar e olharmos a realidade vamos
perceber que é utópico. O governo desistiu de fazer a
reforma da Previdência (Desmonte da Previdência), a qual foi
apenas dada um tempo com a intervenção militar no Rio de
Janeiro, com a Copa do Mundo e em breve com as eleições.
É bom frisar que o Governo Temer deu uma “freada” em
suas maldades por não ter o número de parlamentares
suﬁciente para ser aprovada a reforma, ou seja, gastou todo
nosso dinheiro na compra dos votos para livrá-lo da perda do
“trono” e ser indiciado. O mais incrível são os postulantes a

candidatos das próximas eleições já estarem dizendo que são
a favor da reforma da Previdência, ou seja, não conhecem a
fundo a realidade do superávit/déﬁcit da Previdência,
preferindo acreditar no que a mídia, os políticos apoiadores
comprados pelo governo e até o próprio Presidente diz, que
ela é deﬁcitária.
Saibam que a PEC da Previdência penaliza os direitos do
contribuinte e não garante as contas da Previdência para o
futuro, pois não estimula os investimentos no setor privado,
não assegura a oferta de trabalho a todos e não é garantia de
que o trabalhador terá emprego até atingir a idade necessária
para conseguir sua aposentadoria. Vejam caros leitores: sem
ter trabalho, não se estará contribuindo com o sistema para
que a Previdência seja superavitária para as próximas
gerações.
Portanto, agora é a hora das mudanças, é a hora que todos os
candidatos precisam de nós. Vamos escolher com sabedoria,
pois o Brasil precisa mudar e nós somos a solução. Pensem
nisso!
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigo
Nada acontece por acaso, nem por milagre. É gestão eficiente! (Segunda parte)
Por Ari Fernandes
Olá amigos, associados, aposentados, pensionistas, idosos e
leitores em geral. Nesse segundo artigo da série em que
venho contando um pouco mais sobre a administração da
Apevo, pois ao longo dos meses quero abordar sobre sua
gestão, a luta em defesa dos associados aposentados,
pensionistas e seus respectivos dependentes, assim como os
benefícios que estão à disposição de todos e também os
novos projetos para melhor conforto e comodidade,
melhorando ainda mais os atendimentos.
Saliento que nossa ﬁlosoﬁa sempre foi “melhorias contínuas”.
Portanto, vocês que acompanham e frequentam a Apevo,
com certeza já sabem que aqui a teoria é também a prática.
Queremos orientar nossos associados que ainda não
conhecem todos os benefícios que estão à sua disposição
que, antes de contratar quaisquer serviços, ligue para a
Apevo, pois temos praticamente tudo que você precisa (com
nossos parceiros) e com ótimos descontos. Também
queremos deixá-lo à vontade para vir até a associação,
procurar nossos diretores para esclarecer dúvidas sobre a
idoneidade e sobre quaisquer assuntos relativos à entidade.
Nossa gestão está alicerçada pelo empreendedorismo, haja
vista o crescimento ordenado em nossa administração
através de um trabalho sério, correto e transparente.
Infelizmente ainda existem pessoas mal intencionadas que,
mesmo vendo o crescimento da entidade Apevo, querem
denegrir a imagem da entidade e de seus respectivos

diretores, simplesmente para satisfazerem seu ego pessoal.
Continuando nossa história de luta e crescimento - e
conforme o título já o diz que “nada acontece por acaso” -,
quero frisar aqui que, qualquer segmento para dar certo,
principalmente nesses últimos tempos em que o país está
vivenciando uma das maiores crises, e com exceção dos
políticos, todos nós é que estamos pagando pela
incapacidade e falta de gestão de nossos governantes que
não estão nem um pouco preocupados com o povo que
delegou a ele ser o gestor do país, até por que é o nosso
dinheiro e não o dele. Portanto, caros leitores, ao contrário
daqueles que comandam o Brasil, com as graças de Deus,
temos uma gestão eﬁciente e uma diretoria que honra a sua
conﬁança.
Na edição passada, disse que a Apevo não sobrevive apenas
das mensalidades e sim de outras fontes de renda, sendo
uma delas o prédio em Sorocaba que está locado e já
retornando mensalmente para somar com as demais
receitas, sem contar que com o valor pago na licitação e
montante gasto na reforma sua valorização já atingiu 200%
do valor investido. Outra fonte de renda, embora não seja
constante, é o Salão Social da Apevo, o qual também é
cedido às entidades para a realização de eventos
beneﬁcentes, como igrejas, por exemplo, que os ajudam
para suprir suas necessidades, e até eventos em nível
municipal, solicitados tanto pelo legislativo como pelo
executivo. Outro investimento foi em Ilha Comprida, litoral
de São Paulo, onde adquirimos seis apartamentos,

Unidade de Saúde conta com nova profissional
A partir de agosto, a Unidade de Saúde Apevo passa a
contar com os atendimentos da endocrinologista Camila
Gagliardi Walter. Associados e não associados podem ser
atendidos pela proﬁssional às sextas-feiras, no período da
tarde.
Ela irá prestar atendimento àqueles que necessitam de
orientações e tratamento como dietas e
acompanhamento nutricional.
Agendamentos e informações na unidade, localizada na
rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de Votorantim. Telefone
(15) 3353-9800.

localizados na Avenida Beira Mar. Melhoramos suas
acomodações para propiciar conforto aos nossos associados
e familiares, e já existe uma demanda muito grande, fato esse
que fez com que planejássemos sua ampliação e é com muito
orgulho que quero dar uma notícia muita boa aos nossos
associados: a partir do mês de agosto, assim que haja a
aprovação da planta na prefeitura da cidade de Ilha
Comprida, iniciaremos de imediato a construção de mais
quatro apartamentos e um estacionamento com área de 250
m², tendo em vista que o terreno que faz fundo com os
nossos apartamentos foi adquirido no ano passado. É
importante frisar que queremos realizar o projeto sem ter
que privar a vocês o uso dos apartamentos existentes.
Portanto associados, idosos e leitores em geral, continuem a
conﬁar na diretoria atual, acompanhem mês a mês essa
coluna que irá mostrar a verdadeira Apevo em sua totalidade.
Estamos à sua disposição diariamente para tomarmos um
café e tirarmos suas dúvidas em relação ao que foi, é e
continuará a ser um grupo coeso de luta que visa acima de
tudo o seu bem estar.
Saibam que se existimos é por que vocês existem. Portanto,
nossa luta é por vocês.
Para reetir: “Credibilidade não se compra, se conquista com
planejamento, ação e trabalho, e a Apevo está inserida nesse
contesto”.
Fiquem com Deus e até a próxima edição.

Manhãs de saúde
Farmamed: 7 e 20 de agosto, das 8h às 14h
Farma Ponte: 16 de agosto, das 8h às 11h
No quinto dia útil (7), o atendimento é na
Unidade de Saúde da Apevo, na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim.

Sônia Quintino, Aristides Vieira, Dra. Eliane Ruzzante e Dra. Camila G. Walter

Inscrições abertas para cursos de Inglês e Informática da Apevo
Os cursos de Inglês e Informática da Apevo, ministrados pelas
professoras Ivete de Carvalho e Caroline Omena, seguem
com inscrições abertas. Os interessados devem se inscrever
diretamente na sede da Apevo, localizada na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.
No curso de Inglês, as aulas são dos módulos Básico I e II e Pré-

Expediente
Jornal da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Votorantim e Região.
Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim
Telefones: (15) 3243.2410 | 3353.8080

Intermediário I. O Básico I acontece aos 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.
Já 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.
A taxa de inscrição e as mensalidades custam R$ 75 para
associados e R$ 90 não associados, com a apostila inclusa.
Podem se inscrever associados e não associados. Informações
pelos telefones (15) 3243-2410 ou 3353-8080.
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Apevo: uma ideia que deu certo!
Votorantim, até um passado bem recente, foi marcada por
sua característica industrial. Por esse fato, uma boa parcela de
sua população ainda é composta por aposentados e
pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
Até o começo da década de 90, essas pessoas não tinham
uma entidade que as representasse a nível local.
Foi pensando nisso, que o saudoso Sr. Raimundo Nonato
dos Santos, “no dia 05 de março de 1992, reuniu um grupo
de aposentados e pensionistas na Avenida 31 de Março, 815,
para tratar da fundação de uma entidade com o objetivo de
defender os interesses dos aposentados e pensionistas do
INSS, a princípio, residentes em Votorantim.
Um novo encontro aconteceu no dia 07 de fevereiro desse
mesmo ano, sendo na oportunidade aprovado o estatuto
dessa entidade e, por essa razão, é considerada a data oﬁcial
da sua fundação. No dia 03 de abril também desse ano, foi
eleita sua primeira diretoria, sob a presidência de Raimundo

Nonato dos Santos.
Tendo por lema “Melhorias Contínuas” a Apevo, nesse um
quarto de século tornou-se uma potência, pois construiu
uma aconchegante e moderna sede própria na Rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro - Votorantim, além de possuir outros
imóveis nesta e em outras cidades.
Além de aposentados e pensionistas, a Apevo possibilitou
que outras pessoas também ﬁzessem parte do seu quadro
associativo, como colaboradores, que têm à sua disposição
atendimento médico a preços módicos, em várias
especialidades, tratamento estético, casa na praia e
participação em excursões em vários roteiros turísticos”.
Esse texto foi extraído do meu livro “Contribuição à História
de Votorantim”, páginas 112/114, que foi lançado na última
sexta-feira, 27 de julho, no salão social da entidade.
O atual Presidente da Apevo é o Sr. Aristides Vieira
Fernandes, que auxiliados por outros competentes e

Uma associação de grande importância
Não tem como se referir a Apevo e não falar em como é conquistado com muita garra e luta através da Diretoria, e
deixo aqui registrado o
essencial e importante para nossa cidade, nos mais variados
meu reconhecimento e
serviços que prestam a população de aposentados e
agradecimento a Família
pensionistas e também para seus familiares e dependentes. É
Apevo.
uma associação de respeito, dirigida por pessoas de
conﬁança que trabalham com amor e que estão sempre em
busca de melhorar ainda mais o atendimento e as parcerias
Katerina Fongaro
visando sempre o benefício para o associado.
Beranger
“Sempre ao lado dos aposentados e pensionistas, a Apevo
Diretora Comercial da Agência
participa de cada mobilização em defesa dos direitos da
Play Comunica
categoria e na luta por novas conquistas".
Diretora Comercial e de Eventos
do CDL Votorantim
Acompanho a trajetória e o crescimento da Apevo que é

Apevo: mais que uma associação, uma família
Venho deixar registrado nesta mensagem toda minha presidente se tornando um grande pai!
Pa r a b é n s A p e v o .
admiração por esta conceituada associação de aposentados
P a r a b é n s
e pensionistas. A começar pelo excelente atendimento de
colaboradores.
seus funcionários, regado de proﬁssionalismo plausível.
Parabéns presidente
Também são plausíveis os eventos como viagens
Aristides!
inesquecíveis e convênios mantidos pela Apevo, onde eu e
minha família utilizamos sempre, conﬁrmando que os
convênios de tornaram inerentes ao nosso dia a dia.
Magali de Fátima
A Apevo, em minha opinião, ultrapassou o limite de ser
Candido dos Santos
apenas uma associação, se tornando uma grande família e
Associada Apevo
seu presidente ultrapassou a linha de ser um ótimo

valorosos companheiros de diretoria, vêm realizando um
ótimo trabalho em benefício dos aposentados e pensionistas
de Votorantim e região, não sendo exagero aﬁrmar que essa
atual diretoria, seguiu os passos do saudoso Presidente da
República, Juscelino K. de Oliveira, que tinha por lema, “em
cinco anos de governo, realizar o que outros precisariam de
50 anos”.

Roque Dias Prestes
Advogado, Jornalista,
Servidor Público
Aposentado,
Presidente da Academia
Votorantinense de Letras,
Artes e História - AVLAH

Sobre uma viagem
agradável com a Apevo
Me chamo Camila Furtado,
sou farmacêutica e
empreendedora, proprietária
de uma farmácia de
manipulação em Sorocaba.
Viajei com a Apevo para
Caldas Novas, em Minas
Gerais, no mês de junho e
ﬁquei surpreendida com a
qualidade do serviço, a
organização da viagem e com o conforto do transporte e das
acomodações do hotel DiRoma Exclusive.
A empresa de transporte foi muito bem escolhida, tornando
o longo trajeto muito confortável e agradável. Adorei os
sorteios de brindes na ida e na volta, e o serviço para mim foi
muito melhor inclusive do que serviços de companhias
aéreas. Adorei a experiência e percebi o quanto a Apevo se
preocupa com a qualidade da viagem e com o conforto de
seus passageiros, tornando a experiência do cliente muito
satisfatória e agradável! Adorei! Recomendo e com certeza
farei outras viagens com a Apevo.
Um forte abraço a toda equipe de viagens da Apevo.
Camila Furtado (Coach)

Esporte

Equipe de futsal feminino conquista bicampeonato

A 62ª edição dos Jogos Regionais rendeu bons resultados
para os atletas de Votorantim: de 11 modalidades, a cidade
conquistou oito medalhas. De 4 a 14 de julho, as equipes,
coordenadas pela Secretaria de Desporto (Sedesp),
disputaram na capoeira, futsal, basquetebol, vôlei de praia,

voleibol, futsal, futebol de campo, judô, tênis de mesa, BMX
e handebol. O evento reuniu 150 atletas de Votorantim nas
cidades de Boituva, Tatuí e Cerquilho.
O secretário de Desporto, João Carlos de França, destacou a
importância da participação da cidade no evento esportivo.
“Os atletas e técnicos se prepararam muito para evidenciar o
município em diversas modalidades e, com isso, conquistar
bons resultados para o esporte de Votorantim”, aﬁrmou.
No total, Votorantim conquistou 8 medalhas, sendo 3 de
prata, 3 de bronze e 2 de ouro. A equipe de tênis de mesa
masculina conquistou o terceiro lugar, trazendo a medalha de
bronze para Votorantim; enquanto a equipe feminina ﬁcou
com a prata. Na disputa de duplas, com Cristina Harada e
Patrícia Uwai, também conquistou a prata e, na categoria
individual feminino, Estefáni Teodoro ﬁcou com a medalha de
bronze.
A equipe de futsal feminino conquistou seu bicampeonato

após vencer o time de Juquiá por 5 a 4. O bicicross de
Votorantim garantiu o ouro na categoria feminino individual,
com Lauren Vieira, e bronze no masculino individual, com
Luiz Rodrigues Neto. O futebol feminino de campo ﬁcou
com a medalha de prata.

Foto Facebook Osmar Pires

Foto Sedep Votorantim

Votorantim conquista oito medalhas no 62º Jogos regionais

Equipe do tênis de mesa fatura medalhas de prata e bronze
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Evento

Baile da Apevo atrai público animado e já tem novas datas

Renato Gomes e Flor de Maria

Os DJ's Ronaldo e Jeferson, que animaram a noite

Nilza Benedetti e Marisa Dias

Evento reuniu amigos, casais e familiares

Juliana Chriguer, Tereza Corrêa e Leonina Chriguer

Mais de cem pessoas marcaram presença no 1º Baile da Apevo,
realizado no dia 20 de julho, fazendo do evento um grande
sucesso! A associação já conﬁrmou as datas para as próximas
edições no mês de agosto: dias 10 e 24, no salão de festas da
associação.
No primeiro evento, amigos e familiares tomaram conta do
espaço, ao som de músicas comandadas pelos DJ's Ronaldo e
Jeferson, da R&J Som e Luz. Durante o baile, os diretores José
Carlos Nogueira e Sileia Benedetti agradeceram a presença dos
convidados e falaram sobre as próximas edições do evento.
Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo, disse que os
associados já vinham pedindo para que a associação realizasse
uma noite de música e, a partir da primeira edição, pretende
promover o evento quinzenalmente.
Conﬁra algumas fotos de quem esteve por lá. A cobertura
completa está na fanpage da Apevo: facebook.com/ApevoOﬁcial
e no site www.apevo.com.br.

Raquel Martins e Dirceu Manoel de Oliveira

Maria Helena Gugani Pereira, Wilma Galli e Doris Andrade Silveira

Jorge da Silva, Luís Zacarias, Leonice Ribeiro e Luiza da Silva

Jane Pedroso e Andrea Tozi

Grupo de amigas do Sesi participam de noite festiva na Apevo

Frederico Filho, Silvana Lemos e Nelson Lemos

Eluízio Bueno e Sônia Ribeiro

Edival de Moraes Blagitz

Claudio Emílio, Maria de Lourdes Pontes, Dilma Bossolano e Celso Nunes Corrêa

Adaine Zamonier e Neia Fátima

Amigos e familiares durante o 1º baile da Apevo

Rosilene Pedroso e Doroti Pedroso

Saúde
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Votorantim registra 2 mortes por H1N1 e alerta população

De janeiro a julho, Votorantim registrou cinco casos de
Inuenza H1N1, dos quais dois foram a óbito. Proﬁssionais
da saúde alertam para a importância da vacinação e dos
cuidados preventivos. E também salientam sobre a
importância de manter a caderneta de vacinação em dia,
devido ao reaparecimento de doenças como sarampo, que
já tinha registrado a eliminação do vírus no país.
Em Votorantim, a Secretaria de Saúde (Sesa) informou que as
mortes por H1N1 referem-se a uma criança de seis anos e
um adolescente de 12 anos. Ambos foram atendidos em
outras cidades. Outros dois casos estão sendo investigados.
Ao todo, as cidades da região já registraram 24 mortes e mais
de 50 casos pelo vírus da gripe, até o mês de julho. Somente
em Sorocaba, foram conﬁrmados 26 casos na cidade neste
ano, dos quais 8 evoluíram para óbitos - sendo seis mulheres
e dois homens.
Em todo o país, foi registrado um aumento de 194,4% no
número de mortes pela gripe em relação a 2017: esse ano,

anos. As doses estão disponíveis em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBS’s), das 8h às 17h.
A vacina contra o sarampo é tríplice viral, ou seja, também
protege contra caxumba e rubéola. Já contra a poliomielite,
ou paralisia infantil, é administrada via oral, em gota. A
campanha tem o intuito de imunizar crianças que ainda não
tomaram a dose ou não tiveram resposta imunológica
satisfatória à vacinação.
De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus da poliomielite
- uma doença infectocontagiosa grave e que provoca danos
irreversíveis - foi erradicado no Brasil na década de 90.
Quanto ao sarampo, o país recebeu da Organização PanAmericana de Saúde (OPAS), em 2016, o certiﬁcado de
eliminação da circulação do vírus, mas atualmente enfrenta
dois surtos da doença, nos estados de Roraima e Amazonas.
Alguns casos isolados e relacionados à importação do vírus
foram identiﬁcados em São Paulo, Rio Grande do Sul,
Rondônia e Rio de Janeiro.

Campanha de vacinação contra sarampo e pólio
é antecipada
A Secretaria de Saúde de Votorantim (Sesa) realiza de 4 a 31
de agosto a vacinação contra o sarampo e a poliomielite.
Dois dias “D” de mobilização estão marcados para sábado,
dia 4 e dia 18. A informação sobre o calendário da campanha
foi repassada ao município pelo GVE - Grupo de Vigilância
Epidemiológica do Estado). Durante a campanha nacional
devem ser imunizadas: crianças de 1 ano a menores que 5

Foto Prefeitura de Votorantim

Vacina previne a contaminação pelo vírus

mais de 800 mortes até agora, contra 285 mortes no ano
anterior. Até o dia 16 de julho, o número de infectados
passava de 4.680, contra 1.782 no mesmo período em
2017.
Além dos números, outra diferença entre os dois anos está
na causa das infecções: em 2018, a maioria dos casos (60%)
foi provocada pelo subtipo H1N1; já em 2017, 73,7% dos
casos foi provocado pela inuenza A (H3N2).
Com a campanha de vacinação, realizada de 23 de abril a 22
de junho, o Ministério da Saúde informa ter imunizado 90%
do público-alvo (cerca de 52 milhões de brasileiros).
Segundo o órgão, a vacinação continua até quando as
cidades tiverem estoques de vacina disponíveis, como é o
caso de Votorantim. Até o ﬁnal da campanha, a cidade
imunizou 19.375 pessoas, o que corresponde a 87,1% do
público-alvo. A maior cobertura foi a de idosos, que atingiu
105,1%, seguida de trabalhadores da saúde, com 91,1%.
Com a prorrogação, o público-alvo também foi estendido
para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos,
seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Vacina contra sarampo e pólio tem início dia 4

Médicos ressaltam a importância da vacinação contra doenças
O Brasil está vivenciando um surto de sarampo e H1N1 e os
médicos alertam para a importância da vacinação. Até o mês
de julho, o país havia registrado 822 casos de sarampo e 839
mortes por gripe - sendo 65% causadas pelo vírus H1N1. As
informações são do Ministério da Saúde.
Essas doenças podem ser precavidas com a aplicação de
vacinas, por isso, especialistas alertam para a importância de
participar das campanhas de vacinação. A geriatra da Unidade
de Saúde Apevo, Eliane Ambrósio Ruzzante, diz que é
necessário que os idosos ﬁquem atentos quanto aos
sintomas da gripe, pois o número de mortes triplicou no país
e a terceira idade tem mais propensão a se contaminar com o
vírus H3N2.
“A vacinação da gripe não atingiu a meta estipulada pelo
Ministério da Saúde, principalmente em gestantes e crianças
de 6 meses a 5 anos”, ressalta. A vacina contempla a
proteção contra H1N1, H3N2 e Inuenzas A e B.
A contraindicação dessa vacina é para aqueles que têm alergia
severa a ovo e bebês abaixo de 6 meses. “Portanto, a vacina
contra a gripe é de extrema importância e uma das mais

eﬁcientes formas de proteção para a saúde dos indivíduos”,
alerta a médica.
A campanha de vacinação contra o sarampo será realizada
nesse mês. Apesar de o surto estar concentrado nos estados
do Amazonas e Roraima, nada impede que se espalhe pelo
Brasil. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, por exemplo, já
conﬁrmaram alguns casos.
“O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa.
Envolve crianças que possuem sistema imunológico frágil e é
facilmente transmitida por meio de secreções, ou seja, beijo,
espirros e até pelo ar. Os sintomas são: febre, conjuntivite,
manchas vermelhas na pele, tosse e coriza. Casos suspeitos
devem ser isolados e notiﬁcados à Vigilância Sanitária”,
pontua Eliane.
O Ministério da Saúde espera vacinar 95% da população
com a faixa etária de 12 meses a 49 anos. A explicação para o
limite de idade anunciado pelo órgão é que pessoas com 50
anos ou mais já podem ter entrado em contato com o vírus e,
por isso, estão imunes ao sarampo. Mas, segundo a médica,
quem não tiver certeza de que já foi vacinado, pode se

imunizar durante a campanha.
“Vale relembrar que, sobre a meningite, a vacina está
indicada a partir dos 2 meses de idade, pois a transmissão é
de pessoa para pessoa e, principalmente, por meio de
gotículas e secreções expelidas pela via respiratória. A
doença é grave e aumentou o número de casos no Brasil
neste ano. Por isso, as crianças devem ser vacinadas e
lembrar aos papais que o
medicamento é seguro.
Também é necessário
ﬁcar de olho aos
sintomas, como: febre
alta, rigidez na nuca, dor
de cabeça, manchas na
pele (em alguns casos) e
alteração de
comportamento
(irritabilidade e até
sonolência excessiva)”,
ﬁnaliza.
Geriatra Eliane Ambrósio Ruzzante

Você já ouviu falar da ventosaterapia?
Cada dia surge novos procedimentos para melhorar o corpo
e a mente em diversos aspectos. Mas também, em
contrapartida, existem métodos antigos que se descobriram
eﬁcazes para novas coisas. Já usado no Ocidente antigo, o uso
de ventosas é uma técnica que continua muito presente nos
dias de hoje e oferece vários benefícios para a saúde, além de
também auxiliar na parte estética, como um redutor de
celulites.
A ventosaterapia é uma técnica que funciona da seguinte
forma: aplicação de ventosas/copos na pele criando um vácuo
e fazendo uma sucção da pele. Isso ajuda a controlar a
corrente sanguínea do corpo. Com isso, os diâmetros dos
vasos sanguíneos aumentam, oxigenando esses tecidos e
liberando toxinas do sangue e do músculo de forma mais fácil.
A técnica pode ser usada como tratamento auxiliar para

alguns desconfortos, ﬁns terapêuticos (massagem) e
estéticos. Dentre os inúmeros benefícios da ventosaterapia,
se destacam: melhora da dor local, dores na coluna, dores
musculares e pontos gatilhos, aumento da circulação
sanguínea, aumento da produção de líquido sinovial, celulite
e relaxamento do corpo e da mente.
A terapia também tem contraindicações, dentre elas estão:
trombose, tromboebite, distúrbios hemorrágicos,
hemoﬁlia, varizes, febre, fratura no local a ser tratado,
gravidez, convulsões, locais que apresentam feridas ou sinais
de infecções e durante o tratamento contra o câncer.

Ventosaterapia para celulite
A ventosaterapia pode ajudar a tratar e reduzir as celulites e,

como a principal ação da técnica consiste em melhorar a
circulação sanguínea e eliminar as toxinas, isso faz com que as
celulites sejam aliviadas. Mas é importante ressaltar que esse
tratamento não deve ser o único feito para controlar as
celulites, pois pode
favorecer a acidez. Nesses
casos é indicado que se use
simultaneamente cremes
reaﬁrmantes e aparelhos
como radiofrequência ou
ultrassom.

Jéssica Adrieli de Souza
Fisioterapeuta na Unidade de
Saúde Apevo
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Turistas conhecem o “maior castelo do Brasil” em Araxá
Considerado o “maior castelo do Brasil”, o Tauá Grande
Hotel, em Araxá (MG) foi o destino dos turistas durante o
ﬁnal de semana de 20 a 22 de julho. A cidade foi uma das
novidades apresentadas pelo departamento de Turismo da
Apevo para o ano de 2018.
Os turistas conheceram as delícias gastronômicas preparadas
pelos chefs do hotel e também dançaram e curtiram os
bailes, além da piscina e as atividades preparadas
especialmente para o grupo.
Todas as fotos do passeio estão na página oﬁcial do
Departamento de Turismo da Apevo no Facebook:
facebook.com/TurismoApevo.

Araxá foi uma das novidades do Turismo da Apevo em 2018

Programação especial para a criançada

Atividades físicas divertiram o grupo

A festa junina do Tauá animou o pessoal e teve até casamento

Turistas se reunem para refeições no Tauá Grande Hotel

Foto Wikimedia

Cidade mineira é destino da Apevo em agosto

Igreja Matriz São Lourenço Mártir

Situada ao sul de Minas Gerais, São Lourenço é o menor e
um dos mais jovens municípios mineiros e será o destino dos
turistas da Apevo de 23 a 26 de agosto. A cidade se destaca
por suas fontes de águas minerais de valor medicinal e integra
o Circuito das Águas. Está localizada há 400 km de Belo

Horizonte, ao pé da Serra da
Mantiqueira.
O município atrai muitos turistas
devido à sua principal atração, o
Parque das Águas. O local tem mais
de 430 mil m², abriga fauna e ora
distintas, possibilitando o contato
direto com a natureza e a
tranquilidade por ela proporcionada.
Além disso, o mirante oferece uma
vista panorâmica das montanhas e é
alcançado por um teleférico.
A manifestação cultural na cidade é grande e fez com que São
Lourenço se tornasse palco de deliciosos eventos locais,
como a festa do padroeiro.

A celebração do dia do padroeiro da cidade, São Lourenço
Mártir, no dia 10 de agosto, iniciou em 1934 e teve como
objetivo arrecadar fundos para a construção da Igreja Matriz.
Também foi lançada uma campanha, na qual cada cidadão
comprava um tijolinho e o assentava, mostrando que a igreja
foi construída pelos moradores que contribuíram.
O pacote do departamento de Turismo da Apevo inclui visita
a essa famosa igreja; hospedagem no Hotel Guanabara; três
festas temáticas com bebidas e comidas inclusas; passeio na
cidade de Caxambu (MG) e aos pontos turísticos de São
Lourenço. Restam poucos lugares disponíveis e a reserva
pode ser feita diretamente na sede da Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim, com Graziele
Gomes. Informações pelos telefones (15) 3353-8080,
3243-2410 ou 99605-3037.

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

Ubatuba
Embarque: 19 a 21 de
outubro

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).

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).

Holambra

Poços de
Caldas (MG)

Embarque: 15 de setembro
Conhecida como “a cidade das
flores”, Holambra fica a 120 km
de São Paulo. Em setembro,
acontece a Expoflora, a maior
exposição de flores ornamentais
da América Latina, atraindo
milhares de turistas. A excursão
inclui ingresso para a exposição e passeio turístico.
Valores: associados R$ 150 e não associados R$ 180 (incluso almoço em churrascaria –
bebidas e sobremesas a parte).

Embarque: 10 de novembro
Pela primeira vez a Apevo leva os
turistas para a cidade mineira
Poços de Caldas. Durante o
passeio, o grupo irá fazer uma city
tour e conhecer a fábrica de
cristais, Recanto Japonês, Fontes dos Amores, Cachoeira Véu da Noiva, loja de sabonetes
artesanais e terá a tarde livre para passeios pela cidade.
Valores: associados R$ 195, não associados R$ 240, crianças de 0 a 5 anos não pagam
(café da manhã e almoço inclusos).

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.
*Aceitamos cartões de crédito e débito.

Cidade em Foco
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Votorantim registra seis casos de leishmaniose

Seis casos de leishmaniose foram registrados na cidade em 2018

De janeiro a julho de 2018, seis casos de leishmaniose canina
foram registrados em diferentes bairros de Votorantim. O
Departamento de Vigilância em Saúde ﬁnalizou, no mês
passado, a primeira etapa da coleta de sangue de cães em
residências de bairros pré-determinados pela

Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). Foram
colhidas mais de 500 amostras para veriﬁcar a presença do
vírus e o material foi encaminho para análise no Instituto
Adolfo Lutz, onde foram conﬁrmados mais dois casos da
doença.
Conforme explica o secretário de Saúde, Junior Silveira, o
teste é seguro e essencial no combate à doença e a cidade
segue os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde
quanto ao monitoramento da leishmaniose em centros
urbanos.
Com o ﬁm da primeira etapa da coleta de sangue, mais dois
trabalhos de inquérito canino estão programados para
outubro e novembro deste ano. Durante as ações, os
agentes do Centro de Controle de Zoonoses, devidamente
identiﬁcados, realizam um levantamento histórico do
cachorro e orientam os proprietários sobre as formas de
prevenção.
A CCZ também realiza a ﬁscalização de terrenos baldios e
multa os proprietários que não limpam os imóveis, já que o

mosquito se reproduz em matéria orgânica em
decomposição, como montes de folhas, restos de gramas e
de pode de árvores deixados em lugares úmidos e
sombreados.

Forma de transmissão
A leishmaniose visceral é uma doença causada pelo parasita
Leishmania chagasi e transmitido pelo mosquito palha. O cão
doméstico é a principal fonte de infecção e pode ﬁcar anos
sem apresentar os sintomas clínicos. A fêmea do mosquito
palha se infecta ao picar um cão contaminado e passa a
transmiti-lo para outros cães e humanos.
Nos cães, os sintomas são: emagrecimento, vômitos,
fraqueza, queda de pelos, crescimento das unhas, feridas no
focinho, orelha e patas. Já nos humanos são febre
prolongada, emagrecimento, crescimento do baço, fraqueza
e, em casos graves, até sangramentos.

Em julho, a Secretaria da Saúde de Votorantim (Sesa) passou
a disponibilizar dose única de vacina contra febre amarela nas
Unidades Básicas de Saúde do município. De acordo com o
Departamento de Vigilância em Saúde, a medida atende às
recomendações da Secretaria de Estado da Saúde, por meio
do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica).
Até então, a vacinação estava sendo realizada com dose
fracionada e a aplicação da dose plena era feita em casos
especíﬁcos, como para crianças de 9 meses a menores de 2
anos e pessoas com viagens comprovadas a locais onde a
vacina única é exigida.
Em Votorantim, as doses fracionadas passaram a ser
administradas desde o dia 6 de fevereiro, sob orientação do

governo estadual e do Ministério da Saúde. O fracionamento
corresponde à aplicação de um quinto da dose integral da
vacina, com validade para oito anos, enquanto a dose padrão
protege uma pessoa por toda a vida.
O Departamento de Vigilância em Saúde orienta a quem não
recebeu a vacina, para que procure a Unidade Básica de
Saúde mais próxima. De acordo com o secretário da Saúde,
Junior Silveira, mesmo o município não tendo registrado
mais mortes de macacos com a doença é importante que a
população se imunize para prevenir a doença em humanos.
“Nossa meta é imunizar o maior número de pessoas possível
na cidade”, ressalta.

Foto Secom

Vacina contra febre amarela volta a ser aplicada em dose única

Cidade volta a aplicar vacina contra febre amarela em dose única

Foto Prefeitura de Votorantim

Sebrae Aqui oferece programa de capacitação e crédito de juro zero

Sebrae Aqui promove cursos gratuitos para MEI

O Sebrae Aqui de Votorantim foi contemplado com o
projeto “Super Mei”, do Sebrae-SP. O programa oferece aos
cidadãos que possuem pequenos negócios uma qualiﬁcação
proﬁssional gratuita, que visa a obtenção de ﬁnanciamento a
juro zero e modernização dos serviços oferecidos.
A ação oferece cursos de formação inicial em manicure e
pedicure, maquiador e organização e promoção de festas e
eventos. As inscrições devem ser feitas na sede do Sebrae
em Votorantim e as aulas iniciam em agosto, na Etec Prof.
Elias Miguel Junior, no bairro Votocel.
Para receber o certiﬁcado e estar apto para aderir ao
programa “Juro Zero Empreendedor”, é necessário
frequentar, no mínimo, 75% das aulas. O programa ﬁnancia
o capital de giro e compra de itens necessários para o micro
empreendedor, com empréstimos que variam de mil a 20
mil reais com 36 meses para quitar.

Sobre os cursos
A cidade recebe três cursos de qualiﬁcação proﬁssional pelo
projeto Super Mei. O primeiro deles é o de formação inicial
em manicure e pedicure, com carga horária de 36 horas e as
atividades serão realizadas de 13 a 23 de agosto, das 13h às
17h.
O outro curso oferecido é de organização e promoção de
festas e eventos, com carga horária de 32 horas e acontece
de 13 a 22 de agosto, das 13h às 17h. A ação oferece ainda a
formação inicial em maquiador, que acontece de 29 de
agosto a 11 de setembro, também das 13h às 17h.
O Sebrae Aqui Votorantim ﬁca ao lado da Biblioteca
Municipal João Kruguer, na av. 31 de março, aberto de
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.
Informações pelo telefone (15) 3353-8752.

Biblioteca itinerante é inaugurada no terminal de ônibus da cidade
Com o intuito de incentivar a leitura, o projeto “Terminal da
Leitura”, idealizado pelo técnico jurídico Ronaldo Messias,
teve início no ﬁnal de julho, no terminal de ônibus João
Souto, em Votorantim. O projeto, que conta com o apoio
da empresa de ônibus São João e da prefeitura da cidade, é
uma biblioteca itinerante na qual as pessoas retiram e
trocam os livros entre si.
Segundo Ronaldo, a prioridade são livros, de qualquer
gênero, mas outros impressos que incentivem a leitura
(como jornais e revistas) também se encontram totem

disposto no terminal. “A ideia é incentivar a leitura, para
qualquer idade, mas principalmente aos adultos, pois eles
podem conscientizar os ﬁlhos de que isso é importante”,
relata.
Para desenvolver o projeto, ele conta com a doação de
livros da população e entidades de Votorantim. Os
interessados devem entrar em contato pela página no
F a c e b o o k : Te r m i n a l d a L e i t u r a
(www.facebook.com/terminaldaleitura).
Projeto tem o intuito de incentivar a leitura
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Roque Dias lança livro sobre a história de Votorantim
O presidente da AVLAH - Academia Votorantinense de
Letras, Artes e História, Roque Dias, lançou no dia 27 de
julho, o livro “Contribuição à história de Votorantim”. O
coquetel foi no salão social da Apevo e contou com a
presença de acadêmicos e autoridades da cidade. Na ocasião,
Tony Cantor apresentou músicas de autoria da Roque,
intituladas “Minha salvação”, “Vote certo” e “Converse com
Jesus”.
O juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba e
acadêmico, Jayme Walmer Freitas, e o presidente da Apevo,
Aristides Vieira Fernandes, discursaram durante o evento que
contou com diversas autoridades de Sorocaba e Votorantim,
entre eles, estava o vice-prefeito de Votorantim, Lê Baeza.

Roque Dias lança seu livro sobre a história de Votorantim

Evento contou com a presença de acadêmicos e políticos

Artigo

A mudança pode começar em nós?
Estamos sempre com expectativas de que as coisas mudem.
Desejamos o tempo todo que algo mude ao nosso redor e
que essa mudança produza bons frutos em nossas vidas.
Mas, o que mais me chama atenção é que, em boa parte dos
casos, esperamos que a mudança aconteça nos outros.
Acreditamos que os outros precisam mudar seu jeito de agir
e de pensar, pois assim, o mundo será melhor para nós e para
eles.
Preste atenção aos programas em que os participantes
emitem opinião. Eles sempre estão dando exemplo de como
fazem algo correto e de como os outros fazem errado.
Parece que os produtores do evento escolheram a dedo
pessoas perfeitas, pois diﬁcilmente ouvimos a frase: eu
preciso mudar e fazer diferente. Por outro lado, ouvimos o
tempo todo: o correto a ser feito é. Ou seja, ﬁca claro que a
mudar é preciso, mas, que comece pelo outro.
Por que será que queremos que o primeiro passo seja dado
pelo outro quando somos nós que ansiamos pela mudança?
Será tão difícil olhar para dentro de si e aceitar que
precisamos mudar também? Não seria mais produtivo se
começássemos a fazer coisas diferentes independente de
sermos seguidos ou de estarmos certos? Ouço tanta gente

dizendo: Cumprimento quem me cumprimenta! Sou
educado com quem é educado comigo! Peço desculpa para
quem me pede desculpa! Ou seja, é algo como: se alguém
ﬁzer, eu faço, se ninguém ﬁzer, também não faço.
Mas, e se mudássemos isso? E se a mudança tivesse início em
nós? O que será que aconteceria se cada um de nós
começasse a cumprimentar, pedir por favor, desculpar-se?
Será que faria com que os outros passassem a agir deferente?
Penso que alguns, sim, mas todos, não. Mas algo muito bom
aconteceria em nós: daríamos o primeiro passo na direção
daquilo que tanto desejamos.
O que nos impede de dar o primeiro passo? Talvez de todas
as coisas que nos impeçam de fazer isso a mais forte seja o
nosso mundo interno, nosso orgulho, por exemplo, pois
para muitos, isso seria um sinal de fraqueza. Mas, se
vencermos nosso orgulho ou qualquer outro sentimento
que tenhamos e que nos impede de dar o primeiro passo, as
coisas externas perderão sua força e será possível.
Se queremos melhorias em nossa vida, que essa melhoria
comece em nós. Que comece pelo nosso comportamento,
independente do comportamento do outro. Se queremos
um ambiente de trabalho melhor, sejamos melhores colegas,

pessoas mais bem-humoradas, éticas. Se é no casamento, na
família, nas amizades que queremos mais alegrias, mudemos
nossas narrativas, o jeito de conversar, de se comportar,
buscando melhoria nas relações. Tenhamos uma relação
melhor com a vida e conosco. Até porque se não acontecer
algo em nós e pessoas ﬁzeram coisas diferentes, nossa
tendência é de rejeitarmos, pois temos medo do novo. O
outro muda e, desconﬁamos.
Será que a mudança não tem que começar em nós? Pode
ser um tanto clichê, mas é bem verdadeiro que podemos dar
início na mudança que tanto
queremos. Pode até começar
no outro também, mas não é
impossível que partamos na
frente. Isso depende apenas do
quanto desejamos e estamos
disponíveis para promover
mudanças que melhoram o
nosso jeito de viver.
Marcelo Cianelli
Terapeuta de família

Programa “Na Apevo com”: confira os entrevistados de agosto
Desde sua estreia, em 14 de setembro de 2017, o
programa de TV “Na Apevo com” apresenta todas as
quintas feiras, às 20h - pela TV Votorantim, uma nova
entrevista; com reprise aos sábados, às 9h30. Para o mês de
agosto, cinco programas inéditos serão exibidos. Na
primeira semana, dia 2 de agosto, irá ao ar a entrevista
Miriam Jáki, professora de piano e artista de Votorantim. No
dia 9, será a vez de Sidney Ferreira dos Santos, militar da
reserva e mestre de artes marciais. Na semana seguinte, dia
16, será a vez do jornalista José Antônio Rodrigues, o César

da Folha de Votorantim. Dia 23, o maestro Jonicler Real fala
sobre música, em uma entrevista muito interessante. E para
terminar o mês, dia 30 irá ao ar um emocionante programa
com a presidente da Apae de Votorantim, Clara Inês. O
programa tem 50 minutos de duração, com três blocos e
dois intervalos. E tem como apresentador o presidente da
associação, Aristides Fernandes. As gravações são
realizadas no estúdio da Apevo. O programa é exibido
também pelo canal 3 da Super Midia, canal 6 da Net e Rádio
Nova Tropical (FM 105,9).

O jornalista César, da Folha de Votorantim, é um dos entrevistados desse mês

Apevo e DesenvolveMente promovem terceiro encontro gratuito
No dia 30 de julho, a Apevo, em parceria com o projeto
DesenvolveMente Sênior, promoveram o terceiro encontro
gratuito “Café & Atualidades”.
Economia foi o tema abordado e discutido com base na
matéria “Com dinheiro extra, idosos também devem se
planejar”.
O último encontro do ano acontece no dia 24 de setembro,
das 9h às 10h e tem como a saúde. O encontro é voltado a
terceira idade e tem como objetivo agregar novos
conhecimentos na vida dos participantes.
As inscrições, gratuitas, são limitadas e devem ser feitas
diretamente na sede da Apevo, localizada na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações pelos

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

Encontros na padaria Real
Desde abril, o DesenvolveMente Sênior realiza palestras na
padaria Real Boa Vista, com descontos para associados e
dependentes Apevo. Os encontros seguem até o mês de
dezembro e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (15)
99116-8711.No dia 1º de agosto, será realizada uma mesa
redonda sobre a Previdência: “O que mudou?”, com
especialistas da área.
No dia 8, o coach e professor de yoga Dennis Garcia fala
sobre “Meditação e a percepção do tempo”; no dia 15 não

haverá encontro devido ao feriado do aniversário de
Sorocaba.
As palestras voltam no dia 22, com o nutricionista Alfredo
Hanada, que aborda o tema “Nutrição x Câncer” e os
encontros do mês de agosto se encerram no dia 29, com o
advogado Márcio Leme, que fala sobre “Estatuto do Idoso:
como fazer valer”.
As vagas são limitadas e, no dia 1º de agosto, o encontro
custa R$ 20, nos demais o valor R$ 50 por encontro. A
padaria Real Boa Vista está na av. Engenheiro Carlos Reinaldo
Mendes, 2650 - Alto da Boa Vista, em frente à Prefeitura de
Sorocaba e o estacionamento é gratuito.

Destaque Apevo
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Atividades gratuitas promovem benefícios aos participantes
No mês de julho, a Apevo apresentou mais uma novidade
para seus associados e dependentes: aulas de ginástica, dança
e coral passaram a ser gratuitas, ou seja, sem cobrança de
taxa de manutenção. Segundo o presidente, Aristides Vieira
Fernandes, a mudança é uma forma de oferecer mais
benefícios para os associados e atrair mais participantes às
atividades.
As aulas acontecem semanalmente e são ministradas pelos
professores Márcio Antônio (ginástica), Wellington Machado
(dança) e Luís Gustavo Laureano (coral). Inscrições e
informações na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. Telefones (15) 3243-2410 ou 33538080.

mais movimentadas. Agradeço o apoio de todos os
envolvidos e que as mudanças possam ser a cada dia mais e
mais", conta.
O professor pretende realizar um aulão em frente à Apevo,
ainda nesse segundo semestre, para que todos participem.
As aulas de ginástica são realizadas às segundas e quartasfeiras, das 8h às 9h e às terças e quintas-feiras, das 18h30 às
19h30. "A procura pela atividade é grande e cada semana
temos novas alunas", diz Márcio, que espera que o número
aumente ainda mais depois da novidade das aulas gratuitas.

Aulas de dança
Alunos do primeiro coral da Apevo

Aulas de ginástica

Aulas de dança agitam as noites de terça-feira

Aulas de ginásticas ministradas pelo prof. Márcio Antônio

Há pouco menos de um ano, Wellington Machado - o Wolly
- começou como professor de dança da Apevo. Quando
ingressou na associação teve um grande desaﬁo: assumir as
aulas do professor Ernesto Januário, que havia falecido há
pouco tempo.
Segundo Wolly, as aulas de dança tem o objetivo de divertir,
entreter e ajudar na qualidade de vida. "Automaticamente,
nos esquecemos de que entre os benefícios da dança está a
diversão. Nas aulas, fazemos alongamentos que nos ajudam
na exibilidade muscular, prevenindo dores musculares e
auxiliando nossa coordenação motora. É uma atividade que
também traz concentração e interação social", relata.
Para o segundo semestre de 2018, o professor pretende
montar coreograﬁas com os alunos. As aulas de dança são
realizadas às terças-feiras, das 20h às 22h, no salão social da
Apevo.
Podem participar das aulas associados e dependentes de
todas as idades e sexo. Aqueles que não são associados
podem fazer uma aula experimental.
"A aula experimental é a oportunidade que todos têm de
conferir o quanto a dança está sendo importante e
promovendo a interação de todos do grupo", diz Wolly.

Para Márcio Antônio, professor de ginástica na Apevo há 7
anos, a prática de exercícios e esportes é indispensável
durante o ano todo, mas as pessoas só lembram disso
durante o verão, com o intuito de chegar na forma física ideal.
"Alguns benefícios da ginástica são: redução de riscos de
doenças cardíacas, diminui o colesterol e preveni o
desenvolvimento de pressão alta; reduz a P.A (pressão alta)
em pessoas que já tem hipertensão; diminui o risco de
desenvolver a diabetes; ajuda a manter o peso; reduz a
ansiedade, o stress e eleva a autoestima; mantém as
articulações, músculos e ossos saudáveis; melhorar a postura
e preveni contra dores musculares", cita ele.
Uma vez por mês, o professor realiza a pesagem de suas
alunas e programa as aulas de acordo com as necessidades
de cada uma.
As aulas são para associadas da Apevo, a partir de 10 anos e
que não possuam restrições médicas para atividades físicas.
Não associadas podem fazer uma semana de aula para
veriﬁcar a qualidade da atividade e, para dar sequência, deve
se associar à Apevo.
Coral da Apevo
"Temos uma entidade que pode fazer a diferença em todos
os sentidos por ter tudo: diversas especialidades médicas,
aulas de ginástica, aeróbica localizada, steep, jump, pilates, Uma novidade para os associados e dependentes da Apevo
ritmos e outros. Nesses anos em que estou aqui, vejo com foi a criação do 1º Coral da entidade, que iniciou em maio,
muito alegria a evolução da diretoria, as aulas estão cada vez sob o comando do regente Luís Gustavo Laureano. "As aulas

de canto coral promovem a integração entre os participantes
que, através do diálogo musical, melhora o relacionamento
interpessoal e social, além de permitir ao aluno o
desenvolvimento de seus talentos e habilidades".
Segundo o professor, o trabalho de repertório explora os
diferentes estilos e gêneros presentes no canto coral, bem
como exalta mensagens de conscientização, respeito,
sustentabilidade, harmonia com a natureza e nas relações
pessoais, a paz do ser humano consigo mesmo e com o Meio
Ambiente, bem como a preservação do mesmo, além de
promover a reexão contextual de cada peça, abordando
aspectos ﬁlosóﬁcos, sociais, culturais, artísticas, emocionais,
religiosos, dentre outras que sejam inerentes a peça
trabalhada.
A atividade acontece as segundas-feiras, das 15h às 17h, no
salão social da Apevo. As vagas são destinadas a qualquer
associado com idade mínima de 18 anos. O não associado
interessado pode participar ativamente de uma aula para
conhecer o trabalho proposto.
"Dentre as novidades para este ano, planejamos realizar um
Encontro de Corais, Concerto de Natal, além da
participação em alguns Encontros de Corais da região e
talvez em Campos do Jordão", lista o regente.
Apesar do pouco tempo em que está a frente do coral da
Apevo, disse estar muito satisfeito com a empolgação e o
envolvimento dos alunos. O grupo teve a oportunidade de
prestigiar o 5º Encontro de Música Brasileira do Projeto
Espaço Feliz, em Tatuí, e o IV Canta Inverno de Vinhedo Encontro de Corais. Ele relata que todos amaram a
experiência e puderam contar com os demais corais na
música de encerramento dos eventos.
"Entre os benefícios, o canto coral propicia: melhora a
comunicação, espírito de equipe, motivação, liderança,
disciplina, solidariedade e união, criatividade, prevenção de
doenças, lazer ativo e cultura. Os idosos também têm
benefícios com a prática de canto, especialmente no que diz
respeito ao desempenho vocal. A atividade de canto
também colabora para reduzir sintomas de depressão e
ansiedade e, até mesmo, ajuda a preservar a pressão
expiratória em pessoas com doenças pulmonares obstrutivas
crônicas (DPOC)", ressalta.

Plenária na Fapesp debate sobre INSS Digital
INSS Digital. O presidente da Fapesp, José Veigas de Oliveira,
presidiu a mesa de discussões ao lado do presidente da
Apevo e secretário geral da federação, Aristides Vieira
Fernandes, do vice presidente da Fapesp, Antônio Alves da
Silva, do diretor adjunto de comunicação, Nelson Gonçalves
e do advogado, Dr. Rodrigo de Oliveira Cevallos.
O servidor técnico do INSS - Instituto Nacional de Seguro
Social, Wesley Lucas e a coordenadora do Programa de
Educação Previdenciária do INSS, Maria Inês Vitor, foram os
convidados da palestra que falou sobre o acordo de
cooperação com o instituto, o Meu INSS, benefícios e
Presidente da Apevo participa de plenária sobre o INSS Digital
implantações do INSS Digital.
Os membros de associações, presentes na plenária,
A Federação das Associações e Departamentos de
debateram seus pontos de vista e visões sobre assuntos
Aposentados, Pensionistas e Idosos do estado de São Paulo como o desmonte da Previdência, a tecnologia, entre
Fapesp realizou, no dia 17 de julho, uma plenária sobre o

outros.
O assessor jurídico da Apevo, Nelson de Lima Neto,
também discursou sobre o assunto. Além de Aristides e
Nelson, o diretor José Hernandes Quezada também esteve
na plenária representando a Apevo.

Assessor jurídico, Nelson de Lima Neto, debate sobre o assunto

Produtos da marca Olho D’Água são vendidos na Apevo
No mês de junho, a Apevo passou a comercializar os
produtos da marca Olho D’Água Catamarã, do empresário
Ruben Rocha. São quatro produtos: hidratante corporal, gel
refrescante pés e pernas, creme nutritivo para os pés e óleo
de girassol corporal estão expostos no salão de beleza da
associação.
O hidratante corporal é composto de óleos naturais e livres
de componentes químicos e é um agente condicionante que
promove sensorial de deslizamento e lubricidade, podendo
ser utilizado em todos os tipos de pele. O gel refrescante pés
e pernas é feito com erva de Santa Maria, salicilato de metila,
cânfora, mentol e arnica, agindo como anti-inamatório,
cicatrizante, analgésico, relaxante muscular, entre outros.

O creme nutritivo tem alto poder de hidratação, - Centro de Votorantim.
promovendo maciez e suavidade nos pés. Ele é composto
por lanolina, ureia e vitamina E. O óleo de girassol corporal
possui propriedade emoliente, reepitelizante e auxilia na
cicatrização.
Segundo Ruben, levou cerca de dois anos para os produtos
serem desenvolvidos, pois todo o processo envolveu muita
pesquisa. “A fórmula do hidrante corporal é internacional. E o
carro chefe da marca é o gel refrescante, que promove alívio
muscular e no sistema nervoso”, disse empresário.
Os produtos custam R$ 20 e a Apevo é a única representante
da marca em Votorantim. As compras devem ser feitas no
salão de beleza da associação, na rua Antônio Fernandes, 50 Associação comercializa produtos da marca Olho D'Água

10 Sorteados
Associados são contemplados com show de prêmios da Apevo e parceiros
Em julho, 15 associados foram contemplados com os prêmios Unidade de Saúde. Para concorrer basta estar em dia com as Farmamed e Farma Ponte da Av. 31 de Março, no Centro de
sorteados pela Apevo em parceria com a Farmamed, Farma mensalidades da associação e depositar os cupons recebidos no Votorantim.
Ponte, Ótica Oliver, restaurante Aroma e Sabor, César Silva e ato do pagamento nas urnas dispostas na Apevo e nas farmácias Conﬁra os premiados do mês:

Rute Leite - cesta de produtos Farma Ponte

Nilton Nascimento - cesta de produtos Farma Ponte

Elisete Alves Lentini - cesta de produtos Farma Ponte

Vanderleia Pedroso - cesta de produtos da Farma Ponte

Silvana Camillo - cesta de produtos Farma Ponte

Alice Prado - cesta de produtos Farma Ponte

Antônio Wilson de Campos - cesta de produtos Farma Ponte

Mariane Modesto - secador ofertado pela Apevo

Juliana de Souza - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Diva Rangel - vale compras da Farmamed

José Manoel da Silva - vale compras da Farmamed

Leni Schenato - vale compras da Farmamed

Estefany Mariz - óculos de sol da Ótica Oliver

Olinda Silva - sessão com a podóloga

José Maria Cosmin - coleção de livros do César Silva

VotoCoisas
Conta o povo,
que certa vez um
casal
de
namorados,
depois de um
longo tempo de
namoro no sofá
de casa -sob o
olhar dos pais, saiu
em busca de um
lugar onde tivessem mais privacidade para
namorar.
Resolveram então namorar em um vagão
abandonado e, lá pelas tantas (de muito namoro no

(Por José Carlos Nogueira)

vagão), ninguém avisou os pombinhos de que o
vagão seria levado até Sorocaba. Eles nem sequer
perceberam, mas houve um tranco, um trem
engatou o vagão e o levou para a cidade vizinha.
Com o tranco, a porta se fechou e se trancou por
fora. Aí sim o casal percebeu que estava trancado e
a tal privacidade que tanto os dois queriam, custaria
uma viagem!
Resultado dessa história: o casal conseguiu a tal
privacidade, mas passou a vergonha de explicar o
que estavam fazendo no vagão!
Um abraço!

Jocano

ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni

304
Esse é o número de novos associados da
Apevo de janeiro a julho. 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

Datas Importantes
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Sorocaba completa 364 anos de fundação em agosto

fundação, mas sua história começou bem antes disso.
Por volta de 1958, Afonso Sardinha esteve no Morro
Araçoiaba (Morro Ipanema) à procura de ouro e, tendo
encontrado minério de ferro, comunicou ao Governador
Geral do Brasil, Dom Francisco de Souza.
Passado dez anos, Dom Francisco visitou a região e criou um
Pelourinho para que os escravos explorassem o local em
busca de ouro. Após seis meses e tendo falhado na busca, o
Governador retornou à corte.
Antes do descobrimento do Brasil, a região do rio Sorocaba
já era povoada pelos Tupiniquins – grupo indígena. Por isso,
os paulistanos percorriam a área à caça de índios e, entre os
caçadores, estava o Capitão Baltazar Fernandes.
Até o início dos anos 50, o aniversário de Sorocaba era
comemorado no dia 3 de março. A ﬁxação do dia 15 de
agosto como data oﬁcial da fundação de Sorocaba levou em
conta a proclamação pelo Papa Pio XII, em 1º de novembro
de 1950, do dogma da Assunção de Maria Santíssima aos
Céus em Corpo e Alma.

Agosto é o mês em que a cidade de Sorocaba celebra mais
um ano de fundação e também é celebrado o folclore. As
semelhanças da história das comemorações incluem os
indígenas e portugueses.
Há 364 anos, o capitão Baltazar Fernandes Baltazar e seu
genro, o Capitão André de Zunéga Y Leon, mudaram-se
para o interior do estado de São Paulo. O povoado em que
se estabeleceram foi fundado com o nome de Sorocaba, que
Origem do folclore
em Tupi-Guarani signiﬁca “Terra Rasgada”. Baltazar e Leon
tornaram-se a primeira família a morar no local.
O folclore é o conjunto das criações de uma comunidade
No dia 15 de agosto, a cidade completa 364 anos de cultural, baseadas nas tradições de um grupo ou indivíduos,

que expressam a sua identidade cultural e social. A palavra foi
utilizada pela primeira vez pelo arqueólogo William John
Thoms, em um artigo publicado no jornal londrino “O
Ateneu”, no dia 22 de agosto de 1846 - por isso, a data ﬁcou
conhecida como o Dia do Folclore.
A palavra é formada pelos termos de origem saxônica, na
qual “folk” signiﬁcava “povo” e “lore = saber”. Portanto,
“folklore” é o saber do povo ou a sabedoria popular e no
Brasil, a palavra tornou-se “folclore”.
Em todas as partes do mundo, cada povo tem sua forma de
manifestar suas crenças e costumes. O folclore brasileiro foi
resultado da miscigenação de três povos (indígena,
português e africano) e da inuência dos imigrantes de várias
partes do mundo. Por isso, a tradição folclórica do Brasil é
variada, rica e muito peculiar. Cada região brasileira tem seu
jeito de manifestar seu folclore.

Arte Plenarinho

Foto Pedro Guerra

Aniversário de Sorocaba e folclore são comemorados em agosto

Personagens que fazem parte do folclore brasileiro

Água na boca
Creme de milho no pão para os dias frios
e levar ao forno preaquecido à 180ºC por 10 minutos ou até
Nada melhor que um caldo quentinho nos dias mais frios. A 1 xícara de queijo emental ralado
gratinar. (Fonte: Tastemade)
coluna Água na Boca desse mês traz uma receita de creme de 3 pães redondos
milho no pão, ideal espantar para o frio. O passo a passo é do ½ xícara de queijo parmesão ralado
site Tastemade. Conﬁra:
Modo de preparo:
No liquidiﬁcador, bater o milho com o leite. Peneirar a
Ingredientes:
mistura e reservar. Em uma panela, em fogo baixo, derreter a
2 xícaras de milho verde
manteiga e juntar a farinha e a mistura de milho peneirada,
2 xícaras de leite integral
mexendo sempre. Temperar com sal. Acrescentar o creme
1 colher (sopa) de manteiga
de leite e o queijo emental. Desligar o fogo e reservar. Com o
1 colher (sopa) de farinha de trigo
auxílio de uma faca, abrir os pães e retirar os miolos. Dispor o
Sal
creme de milho dentro dos pães, polvilhar queijo parmesão
1 xícara de creme de leite

Faça você mesmo
Brincadeira folclórica: monte sua pipa
Brinquedos como o peão e o estilingue são bons exemplos
de brincadeiras que fazem parte do folclore. No Brasil, a pipa
é uma tradição milenar e um brinquedo que não pode fazer
na diversão da criançada. Aprenda a montar sua pipa e
divirta-se com o nos parques e praças da cidade.
Material:
Tesoura
Linha
Cola
Varetas

Deveres e direitos por debaixo do tapete
Da maioria que votará em branco, anulará seu voto ou até
mesmo se quer irá votar, justiﬁcando-o, sinta-se o tanto
quanto responsável pela qualidade da política que o sistema
oferece. Não anulará as eleições fazendo isso, tão pouco
demonstrará um ato de rebeldia ou contra tudo o que esta
acontecendo.
Sabe qual foram seus candidatos na última eleição? Mal
sabemos para que servem hoje nossos representantes
políticos. Este é o principal argumento. Não? Será que dos
últimos 8 anos de tantas “maracutaias” não teria interesse em
saber para que servem e como funciona ou o que poderia
fazer para melhorar?
O futuro que nos espera somos nós que escrevemos. No
entanto, o mínimo que devemos fazer é procurar saber
sobre como funciona as eleições, assim não teríamos um
Coliseu, Copa do Mundo ou um Elefante gordo e branco
para nos ludibriarmos.

Caneta
Passo a passo:
Para montar a armação, é preciso deixar a vareta mais grossa
no meio e enrolar a linha em formato de "X". Depois de dar o
nó, envolver a linha ao redor da vareta. Com a armação
pronta, fazer a marcação no papel de seda e passar a cola
antes de recortar os excessos do papel. Para fazer a rabiola, é
só pegar as sobras do papel, cortar em tiras e amarrar em um
pedaço de linha.
Pronto, a diversão está garantida! (Fonte: GShow.com)

O interesse de mudar é o que nos falta. Não é só criticar, mas
saber o que seria possível mudar perante um sistema
verdadeiramente democrático.
Apesar de termos a benção ignorância, não se pode deixar
levar por monopólio das manipulações do poder atual, que
trazem à tona a natureza do brasileiro. Questionem sempre
o motivo das propostas de todos os indicados para o poder,
terá plausivelmente que considerar interesse legitima ao
coletivo, social e econômico.
No mínimo, não podemos nos dividir nessa imagem de
esquerda ou direita, coxinhas ou mortadela, isso no fundo é
um merchandising que não respeita diretamente a fonte dos
partidos. Se for a fundo sempre existirá uma ideologia
política diversiﬁcada que não se entende.
“Trabalhamos, compramos, vendemos e construímos
relações sociais; discorremos sobre política, economia e
ciências, mais no fundo somos meninos brincando no teatro
da existência, sem poder alcançar sua complexidade.
Escrevemos milhões de livros e os armazenamos em
imensas bibliotecas, mas somos apenas crianças. Não
sabemos quase nada sobre o que somos. Somos bilhões de
meninos que, por décadas a ﬁo, brincam neste
deslumbrante planeta.” - Augusto Cury

Tiradinhas do Nogueira
Espertinho:
Um jovem passou a madrugada estudando no escritório da
ﬁrma e, sem querer pegou no sono. Ele acorda com o chefe
já entrando no escritório, então volta a fechar os olhos e diz:
- Como estava dizendo senhor, abençoe meu chefe para
nos dar sabedoria, para que possamos executar o nosso
trabalho. Amém!
Amigos??:
Lula, Temer e Joesley entram no banheiro e fazem
conﬁssões:
Lula: - O tríplex é meu.
Temer: - Roubei e ainda roubo.
Joesley: - E eu estou gravando.
Ingênuo:
- Mãe, eu estava no ônibus com papai hoje de manhã e ele
me disse pra eu levantar e deixar a moça sentar no meu
lugar.
- Muito bem, você fez a coisa certa. Deu o assento para ela?
- Não, eu estava sentado no colo dele.
Tonto:
- Ei amigos, sabia que as caixas pretas dos aviões são laranja?
- O quê? Não são caixas?
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Um pai especial ganha homenagem pelo Dia dos Pais

Filhas e netas falam com carinho sobre o pai e avô

Para a ﬁlha mais velha, Raquel, o pai é pura proteção. Para a
caçula, Patrícia, ele é um porto seguro. Esses e outros tantos
adjetivos foram destacados pelas ﬁlhas de Aristides Vieira
Fernandes, presidente da Apevo, durante um bate papo na
casa da família, sem a presença dele. Foi uma ótima
oportunidade para as ﬁlhas reviverem histórias, relembrarem
momentos da infância e adolescência e deixarem a emoção
uir. Para as duas, homenageá-lo nesse mês de agosto, em
que comemoramos o Dia dos Pais, é uma boa oportunidade

para a família e também para que os associados e leitores do
Jornal da Apevo, o conheçam melhor.
Aos 43 anos, a ﬁlha Raquel Vieira Fernandes Batista, casada e
mãe de Valentina, de 7 anos, é a mais comunicativa. Formada
em Relações Públicas e Pedagogia, ela tem na memória
muitas passagens vividas na presença do pai. “Ele tem uma
importância enorme na minha vida pela maneira zelosa e
tranquila que conduziu tudo até hoje. Meu pai é um
exemplo”, disse.
Mais emotiva, a gestora e pedagoga Patrícia Vieira Fernandes
e Barros, casada e mãe de Geovana, de 14 anos, deixou a
emoção tomar conta e as lágrimas rolarem ao falar do pai.
“Eu tenho uma admiração enorme por ele pela disposição
que ele tem diante da vida. Ele está sempre disposto a fazer
algo pra ajudar alguém”.
Entre as lembranças, as irmãs se recordam de quando os
amigos frequentavam a casa da família. “Nossos amigos eram
amigos dos nossos pais. Nossa casa vivia aberta e cheia de
jovens, pois meu pai sempre os tratou muito bem”.
Outras recordações são as emoções vividas nas festas de
formatura, no momento da valsa. “Não dá pra esquecer a
emoção dele dançando as valsas com a gente e também em
nossos casamentos, ao nos ver vestidas de noivas”,
comentaram.
Para as irmãs, o pai tem a ﬁgura de um homem amoroso,

sereno, preocupado e muito ligado na família. “Ele e minha
mãe Antônia construíram uma família alicerçada na união, na
simplicidade e em valores para toda a vida”.
Elas aﬁrmam que a Apevo é uma grande paixão na vida do pai
e que estar à frente da associação é algo que ele faz com
dignidade e amor. “Meu pai tem um grande orgulho da
Apevo e se dedica muito a ela. Não mede esforços, não tem
horário. Ele é incansável e está fazendo sua história. Temos
grande orgulho pelo papel que ele desempenha
brilhantemente na associação”, ﬁnalizaram.

O casal Antônia e Aristides com as ﬁlhas Raquel e Patrícia

Apevo promove treinamento de brigadista para funcionários
A Apevo está adequando sua estrutura e promovendo
melhorias na segurança de seus associados, dependentes e
colaboradores para obter o AVCB - Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiro. No dia 27 de julho, a associação
promoveu o treinamento de brigadista para seus
funcionários colaboradores, para que estejam preparados
para eventuais emergências.A atividade foi ministrada pelo
bombeiro Edson Moreno e contou com a presença de 25
funcionários e diretores. Os presentes aprenderam técnicas
de massagem cardíaca, primeiro-socorros e, na prática,
ﬁzeram o uso de extintor, além de conhecer o modelo ideal
para cada tipo de incêndio.O próximo passo é providenciar
as setas de saída de emergência e agendar a vistoria do
Corpo de Bombeiros para o recebimento do AVCB.

Funcionários aprendem a manusear o extintor de incêndio

Instrutor deu dicas de como realizar uma massagem cardíaca

Apevo Responde
Saiba mais sobre o INSS Digital
internet. A coluna Apevo Responde desse mês tira as
principais dúvidas sobre o Meu INSS. As informações são do 2. Como acessar e usar o site Meu INSS?
assistente jurídico Nelson de Lima Neto.
Ao acessar o site https://meu.inss.gov.br/, o beneﬁciário
deve ter uma senha provisória (para isso, basta ligar no
número 135 ou ir numa agência mais próxima do INSS), que
1. Qual a função do Meu INSS?
É uma plataforma digital que auxilia o instituto com será alterada no primeiro acesso. A nova senha nova ser
informações da vida previdenciária das pessoas e guardada para posteriores acessos ao site.
contribuintes e melhora nos serviços. Sua principal função é
acelerar o atendimento e o planejamento administrativo 3. Em caso de erros no acesso, o que fazer?
público para aposentados e futuros aposentados.
Procurar a agência mais próxima do INSS. Normalmente o
Após fazer o cadastro no sistema, o usuário pode simular a erro é provocado quando não há sincronizações nos bancos
aposentadoria por tempo de contribuição, entrar com de dados do instituto.
pedido de aposentadoria por tempo e por idade urbana,
entrar com pedido de auxílio maternidade, veriﬁcar extratos 4. No telefone 135 posso ter as mesmas informações que
Tire suas dúvidas sobre o INSS Digital
(benefício, IR - Imposto de Renda, empréstimos, entre no site?
Em maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
outros), visualizar a carta de concessão e memória de Não, o telefone é apenas um auxiliar para acessar a
alterou a forma com que eram feitos os pedidos de
cálculos, agendamento, acompanhar os resultados e plataforma online. É muito importante que a pessoa tenha
aposentadoria por idade e salário maternidade. Os
concessões.
um e-mail. Em casos de dúvidas, procure a Apevo.
interessados passaram a solicitar os benefícios via telefone ou

