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Olá queridos amigos, associados e dependentes. Esse meu 

primeiro artigo escrito após a eleição da Apevo – a qual me 

deu por mais quatro anos o prazer de dar continuidade 

frente aos trabalhos da associação, tem o mais puro 

sentimento de agradecimento. É com gratidão que eu 

escrevo essas linhas a você que tem acompanhado as nossas 

ações e que sabe o quanto nos empenhamos para oferecer a 

todos, um leque de benefícios. É com gratidão que recebi a 

maioria dos votos para – juntamente com a equipe de 

diretores, seguir certos da credibilidade que construímos ao 

longo dos anos.

Eu gostaria de dizer que não costumo falar de passado. Ainda 

mais se for um passado que não traz boas recordações. Por 

isso eu não gostaria de me estender a respeito do que senti 

nesse período de campanha para as eleições da Apevo. Ao 

mesmo tempo que tive muito orgulho da equipe de 

diretores e colaboradores que se esforçaram para que 

conseguíssemos a reeleição, fomos bombardeados por uma 

concorrência desleal, que se pautou em inverdades para 

conseguir arrancar os votos de alguns associados.

Mas, como sabemos, o passado de cada um é o que faz o 

presente. E nesse quesito, durante todo o período de 

campanha deitei minha cabeça no travesseiro e dormi 

tranquilo, pois sei do trabalho desenvolvido até aqui e sei do 

que pretendemos fazer daqui pra frente. Quando a vitória 

nas urnas nos deu a possibilidade de seguir, agradeci a Deus 

pela justiça de uma campanha limpa e de nunca ter 

prometido nada ao eleitor para conseguir me manter na 

direção da Apevo. É o meu trabalho, junto com a minha 

diretoria, que fez a diferença. A nossa vitória está na nossa 

história e no que construímos e oferecemos aos associados 

até aqui. Portanto, meu muito obrigado a todos!

Para seguir com nossas realizações e projetos e para 

começar nossa gestão com clareza e disposição, estamos 

dando início ao “Apevo fala, Apevo faz!”. Trata-se de um selo 

de fidelidade e comprometimento com os associados, 

referente aos projetos e ações da Apevo desenvolvidos por 

essa diretoria. Sabemos que falar é fácil. Prometer, mais 

ainda. Mas para essa diretoria, o trabalho é sério. Temos 

planejamentos, estudos, analisamos a viabil idade, 

projetamos custos, tempo e benefícios reais em cada obra, 

em cada excursão, em cada atividade física ou curso 

oferecido. Portanto, estamos criando o selo “Apevo fala, 

Apevo faz!”, para que o leitor e associado possa acompanhar 

o que falamos, planejamos; e o que efetivamente 

cumprimos. Fazemos questão de que vocês acompanhem 

nossos passos, sugiram ideias e assim continuem conosco 

nos próximos quatro anos de gestão.

Garanto que serão anos de trabalho e dedicação. Estaremos 

na luta tanto nas questões da Apevo, como na nossa cidade e 

região, e também nas causas nacionais que envolvem o 

interesse dos idosos e dos aposentados e pensionistas. 

Seguiremos juntos, com as bênçãos de Deus nos dando 

saúde para oferecermos um trabalho honesto e digno do seu 

voto.

Muito obrigado!

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp
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A satisfação em ser reeleito vice-presidente da Apevo 

Com referência ao título em epígrafe quero, em primeiro 

lugar, agradecer a Deus por esta vitória. Agradeço também 

aos associados que conhecem e confiam em nosso trabalho 

e que deram o seu voto de confiança em favor da chapa 1 - 

Força e Tradição. Agradeço aos diretores que integram a 

nossa chapa pelo excelente trabalho e dedicação na 

campanha porta a porta e a todas as colaboradoras que se 

empenharam nas eleições.

A ascensão da Apevo preocupa algumas pessoas que já 

tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Por quê? 

Devo ressaltar que, se alguém parou no tempo, a Apevo não 

vai parar. Pois com minha experiência de vida e formação 

técnica, tenho muito a oferecer para esta entidade em favor 

dos aposentados e idosos. Exemplo do que falo é o novo 

projeto da Unidade de Saúde. Sabemos que o Sistema Único 

de Saúde - SUS é um caos e os planos de saúde são caros e 

poucas pessoas conseguem pagar. 

Por essas razões é que nosso projeto para a nova Unidade de 

Saúde está elaborado e aguardava apenas o resultado das 

urnas. Sabemos que hoje a saúde é primordial na vida de 

todos, em especial, na dos aposentados. Sendo assim, 

vamos oferecer mais condições médicas aos associados.

O lazer também faz parte da vida da terceira idade e, para 

isso, foi adquirido um terreno nos fundos da colônia da 

Apevo em Ilha Comprida (litoral Sul de São Paulo). 

Unificamos a área e estamos construindo mais quatro 

apartamentos para melhor acomodar nossos associados. 

Assim se fez necessário diante da grande procura. O projeto 

tem uma área de mais de 415m², com garagem coberta e 

está devidamente aprovado pelos órgãos competentes.

Quero esclarecer que aprendi muito na minha trajetória, 

tanto na vida escolar, sindical, na Câmara dos Vereadores, 

nos movimentos religiosos e hoje, como parte da Apevo, 

faço aquilo que gosto: que é passar um pouco dos meus 

conhecimentos aos menos favorecidos. Reitero os meus 

sinceros agradecimentos a Deus, em primeiro lugar; aos 

nossos associados que votaram na chapa 1 e aos que 

votaram na chapa 2 - pois a disputa sempre foi e sempre será 

democrática.

Findo com algumas dicas para vivermos bem: a primeira é ter 

Deus no coração sempre e nunca desejar o mal a ninguém; 

nunca devemos pensar que sabemos tudo por mais sábios 

que sejamos; nunca dizer que fez tudo sozinho; e, por fim, 

jamais ser nariz empinado e alegar favores feitos aos outros.

Lembremos que a humildade faz parte da nossa elegância e 

sobrevivência.

Fiquem com Deus e contem conosco em todos os 

atendimentos que se fizerem necessários. Um forte abraço!

Jandir Teixeira

Vice-Presidente da Apevo

Tempos promissores...

No pleito bastante movimentado, realizado na Apevo no dia 

16 de Janeiro, para a eleição da nova diretoria para o 

quatriênio 2019-2022, sem entrar no mérito da questão, as 

duas chapas concorrentes - Situação x Oposição - 

cumpriram com fidelidade a parte que lhes cabia e, de 

maneira democrática, a Chapa Situacionista "Força e 

Tradição" venceu, com pequena margem de diferença, na 

qual a maioria dos associados manifestaram o desejo de 

manter a atual diretoria para dar continuidade aos trabalhos e 

ações até então desenvolvidos.

Não tenho em mãos estatísticas oficiais, mas certamente foi 

uma das melhores participações do corpo de associados na 

disputa de um Pleito da Apevo, entretanto, ainda há uma 

defasagem muito grande entre o número de aposentados de 

Votorantim e o quadro de associados da instituição. 

É preciso que a diretoria recém-eleita se debruce sobre esta 

questão tão importante, para estudá-la com carinho, 

analisando o porquê de tal defasagem. Seria falta de 

divulgação? Parece que não, pois a Apevo tem se esmerado 

em divulgar seus trabalhos e tudo o que pode oferecer a 

classe dos aposentados. 

Entendemos que um passo importante poderá ser dado 

nesse sentido, com essa nova gestão, que traz em seus 

planos de trabalho três propostas muito interessantes. A 

primeira delas é de alta prioridade e diz respeito a questão da 

Saúde, que nacionalmente está um caos - consequência de 

um governo irresponsável que não lhe deu a devida atenção 

e nem destinou recursos necessários para sua melhoria. Os 

reexos nós vemos bem de perto, não só no Governo de 

Votorantim, mas também em outros municípios brasileiros 

onde os governantes têm sim certa dose de culpa, mas o 

peso maior dessa responsabilidade pode ser atribuído ao 

Governo Federal.

A nova Unidade de Saúde, que será localizada na mesma rua 

da Apevo, no prédio de número 148, irá amenizar essa 

questão tão crucial dos nossos aposentados e cremos 

também que irá atrair novos associados. Ligada à questão da 

Saúde está o Lazer, que é outro item interessante e atraente 

que a nova diretoria apresenta, ainda mais com a promessa 

da ampliação da Colônia de Férias localizada na Ilha 

Comprida, região bastante procurada pelos associados. 

Essas propostas concretas que a Apevo pensa por em prática 

o mais breve possível, por si só, serão uma excelente forma 

de divulgação, que poderá, como já afirmamos, trazer um 

aumento significativo no quadro de associados.

Vai aqui uma sugestão, considerando-se o resultado 

numérico que o pleito apresentou: deverá a atual diretoria, 

de uma forma eficaz e bem organizada, fazer uma ampla 

consulta aos associados que se opuseram a continuidade dos 

trabalhos da diretoria atual, pesquisando com toda seriedade 

e respeito, que pontos precisam e devem ser modificados, 

alterados ou melhorados. Reafirmo que, o sucesso que se 

espera da diretoria ora empossada está diretamente 

relacionado com essa consulta, afinal, é um percentual muito 

significativo, que não pode ser deixado à margem. 

E que as bênçãos divinas e a sua graça operante inundem o 

coração de cada membro da nova diretoria, dando ores e 

frutos para a nossa sofrida classe dos aposentados. Amém!

José da Cruz

Diácono
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Apevo celebra 27 anos com noite festiva

Para marcar os 27 anos de fundação da Apevo, será 

realizado, no dia 15 de fevereiro, uma comemoração 

especial no Salão Social da entidade. O evento, que terá 

início às 20h, será para associados e convidados, e irá contar 

com a participação do Coral da Apevo.Na ocasião também 

serão apresentados aos presentes os novos diretores que 

estarão frente a entidade nos próximos quatro anos, tendo 

como presidente reeleito Aristides Vieira Fernandes.Desde 

o dia 7 de fevereiro de 1992, a Apevo busca oferecer cada 

vez mais benefícios e vantagens para seus associados e 

dependentes. Para Aristides Vieira Fernandes, é fundamental 

lutar para que os aposentados tenham seu lugar na sociedade 

e sejam respeitados pela sua contribuição por meio do 

trabalho ao longo dos anos.

Anos de benefícios aos associados

A Apevo vem cumprindo o seu papel oferecendo aos seus 

associados diversos benefícios, entre eles, o Salão de Beleza - 

existente há mais de 15 anos. Em 2018, o espaço ganhou 

uma nova entrada e conta com ar-condicionado. A equipe, 

comandada pela cabeleireira Edna Mendes, está a disposição 

dos associados, dependentes e não associados, com serviços 

como: manicure, pedicure, corte, alisamento, coloração, 

design de sobrancelha, entre outros. O espaço atende desde 

crianças até homens. Tudo para deixar as pessoas cada vez 

mais bonitas.

Os benefícios que mais agradam os associados são aqueles 

que lhes dão a oportunidade de descansar o corpo e a 

mente. Por isso, em 2009, o Departamento de Turismo 

passou por uma reestruturação e oferece, anualmente, uma 

programação muito diferenciada. Mensalmente são 

promovidas excursões para variados destinos, desde o frio 

de Campos do Jordão até o calor da praia de Ubatuba, 

podendo participar também aqueles que não fazem parte da 

associação.

Quanto à educação, a Apevo oferece cursos de Inglês e 

Informática para seus associados e dependentes. O curso de 

Inglês existe há 12 anos, sendo ministrado pela professora 

Ivete de Carvalho e voltado para todas as idades. São oito 

módulos: Básico 1 e 2, Pré Intermediário 1 e 2, Intermediário 

1 e 2, Inglês para negócios e Inglês Kids. O curso de 

Informática é ministrado pela professora Carol Omena, há 

cinco anos, e habilita os alunos no nível básico, com 

conhecimentos em Windows, Word, Excel e PowerPoint 

2010 e Internet.

Com o intuito de proporcionar mais benefícios aos 

associados e dependentes, em 2018 a Apevo passou a 

oferecer aulas gratuitas de ginástica, dança de salão e coral. 

Com isso, novos participantes se juntaram aos grupos dos 

professores Márcio Antônio, Wellington Machado e Luís 

Gustavo Laureano, respectivamente.

As aulas de ginástica também ganharam uma motivação a 

mais: em novembro, o local onde é realizada a atividade foi 

equipado com ventiladores, bebedouros e esteiras elétricas. 

As manhãs e noites das aulas de ginástica estão ainda mais 

agradáveis!

Outro local à disposição da população é o Salão Social da 

Apevo. Inaugurado em 2008, ele é palco de exposições, 

desfiles, formaturas, casamentos, aniversários e demais 

eventos. O espaço tem capacidade para 250 pessoas e a 

infraestrutura inclui: ar-condicionado, camarim, som 

ambiente, pista de dança com sistema completo de 

iluminação, caixas de retorno no palco, microfone, telão com 

controle remoto e bar e cozinha. Além de uma equipe de 

apoio composta por recepcionista, técnico de som, dois 

seguranças, duas pessoas para limpeza durante e após o 

evento e um responsável pela associação.

Desde julho, a diretoria da Apevo promove, no Salão Social, 

bailes temáticos para alegrar as noites de sexta-feira do 

público. O evento é realizado mensalmente e vem sendo 

um sucesso!

Em 2010, a Apevo adquiriu um prédio na praia de Ilha 

Comprida, litoral sul de São Paulo. No local, que passou por 

reforma, estão construídos seis apartamentos, totalmente 

equipados e que oferecem todo conforto para que os 

associados e dependentes tenham momentos de descanso e 

lazer. Até o final do primeiro semestre de 2019, serão 

entregues mais quatro apartamentos e estacionamento 

coberto.

A Apevo vem crescendo cada dia mais e oferece o que há de 

melhor em Votorantim e região. Além dos benefícios já 

citados, a associação tem parcerias com faculdades, escolas 

técnicas, oficinas mecânicas, entre outras.

Além da colônia da Apevo na praia de Ilha Comprida, a 

associação possui parcerias com outras pousadas e em 

variadas cidades, como: Refúgio das Toninhas, em Ubatuba; 

Associação dos Ferroviários de São Paulo - Afesp, em 

Peruíbe; Sindicato dos Mestres, em Praia Grande, Ubatuba e 

Campina do Monte Alegre; Sindicato dos Trabalhadores do 

Papel e Papelão, dos Metalúrgicos e das Costureiras e 

Vestuário de São Paulo, em Praia Grande.

Em 2018, a fachada da Apevo ganhou novo layout Baile atrai dezenas de pessoas na associação

Para celebrar os 27 anos, associação prepara coquetel

Turistas durante viagem para a praia de Ubatuba

ACM é nova parceria da Apevo 
A ACM - Associação 

Cristã de Moços, de 

Votorantim, é mais 

n o v a  p a r c e i r a  d a 

Apevo. A part ir de 

fevereiro, os associados 

terão desconto de 30% 

na Joia de Ingresso (o 

desconto é válido até o 

m ê s  d e  a b r i l )  o u 

f a c i l i d a d e  n o 

pagamento da Jo ia 

Integral, podendo ser 

parcelado em até 12x 

no cartão de crédito. O 

presidente da Apevo, 

Aristides Vieira Fernandes, esteve reunido com o 

secretário geral da ACM, Cyrino Mantovani, para 

acertarem a parceria. Além dos associados, funcionários 

da Apevo também terão descontos em folha nas 

mensalidades da ACM. A unidade Votorantim de ACM foi 

inaugurada em dezembro e está localizada em frente à 

Apevo - rua Antônio Fernandes, 67. Também possui 

outros dois endereços em Sorocaba (Centro e Jardim São 

Paulo. Na unidade local são oferecidas atividades 

aquáticas, fitness e de condicionamento físico - academia. 

Funciona de segunda à sexta-feira, das 6h às 22h; sábado, 

das 7h às 17h e domingo, das 9h às 13h. As atividades são 

voltadas para faixas etárias a partir de 1 ano. Informações 

no site: www.acmsorocaba.org.br; e no endereço: rua 

Antônio Fernandes, 67 - Centro de Votorantim ou pelo 

telefone (15) 3023-5330.

Unidade localizada em frente à sede da Apevo

Piscina para aulas de 
natação e hidroginástica

ACM investiu em sua 
academia de musculação
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Diretoria da Amaso é reeleita para mais três anos

A Amaso - Associação dos Metalúrgicos Aposentados de 

Sorocaba e Região elegeu, no dia 11 de dezembro, a 

diretoria para o triênio 2019 a 2021. A chapa única foi 

encabeçada pelo atual presidente da entidade, Evanildo 

Amancio, o Miúdo. No dia 21 de janeiro, todos os diretores 

se reuniram para um seminário de planejamento em 

Araçoiaba da Serra.

Secretário-geral na gestão anterior e mantido no cargo para 

os próximos três anos, Nelson Gonçalves explicou que o 

objetivo do encontro foi traçar o planejamento da Amaso. 

Segundo ele, a prioridade é buscar novos sócios e resgatar 

aqueles que se encontram inadimplentes.

Nelson revelou que a diretoria vai abrir conversações e 

negociações com aqueles que estão com as mensalidades 

em atraso. Já para conquistar outros associados serão feitas 

campanhas, principalmente mostrando todos os benefícios 

que a entidade oferece.

“Pela união dos aposentados nas lutas” é o lema que a 

diretoria deve seguir. Por isso, uma série de propostas já foi 

definida e será colocada em prática ao longo da gestão. 

“Queremos dar todo o apoio necessário ao aposentado e 

pensionista”, afirma o presidente Miúdo. “Seguiremos na luta 

contra a retirada de qualquer direito, seja trabalhista ou 

previdenciário.”

Além de Miúdo, compõem a diretoria: Ailton da Silva (Jurid), 

Antônio Carlos Rodrigues (ZF do Brasil), Antônio Roberto 

Briones Vieira (Villares), Benedito Vanderlei Trindade (Hurt 

Infer), Ezequiel Zanardi (Pirelli), João Garcia (Hurt Infer), José 

Batista dos Santos (De Villate), Jurandir João Aparecido 

Tomazi(Maquinasa), Nelson Gonçalves (Pirelli), Nelson 

Ferreira (Pirelli), Odair Penitente (Pirelli), Salvador Antônio 

Pereira Neto (ZF do Brasil), Vanderlei Pedroso de Almeida 

(ZF do Brasil) e Vicente Vitório (Cooper Tools).

Propostas

A prioridade da diretoria continua sendo a de organizar, 

representar e defender os aposentados, pensionistas e 

idosos. As demais são: organizar atividades sociais, culturais, 

políticas e de lazer; formular propostas de políticas públicas, 

junto aos governos municipal, estadual e federal que 

beneficiem os aposentados, pensionistas e idosos; priorizar e 

estreitar as relações com o movimento social; buscar uma 

política de aproximação com os trabalhadores da ativa, 

principalmente com a juventude; e, realizar plano de ação 

para reativar sócios inadimplentes e conquistar novos sócios.

Gabinete de Leitura Sorocabano elege nova diretoria
No dia 13 de janeiro, foi realizada a eleição da nova diretoria 

e conselho fiscal do Gabinete de Leitura Sorocabano, para o 

triênio de 2019 a 2011. O capitão João Francisco Brotas foi 

eleito e será o 46º presidente da história do Gabinete.

Além do capitão, a diretoria está constituída por: Laor 

Rodrigues - vice-presidente; José Rodrigues de Abreu - 

diretor de patrimônio; José Ademar Rodrigues - 1º 

secretário; Francisco Carlos Damião - 2º secretário; Antônio 

Carlos Rubinato - 1º tesoureiro; Aparício Tarcitani - 2º 

tesoureiro; Ivani Laís de Carvalho - diretora cultural; e, Silvio 

César de Góes Menino - diretor social.

A posse dos novos diretores será realizada em sessão solene 

no dia 9 de fevereiro, às 20h, no salão nobre da entidade - 

localizado na Praça Cel. Fernando Prestes, 21 - Centro de 

Sorocaba.

“É com muito orgulho e uma grande honra que aceitei o 

convite para, junto com os outros companheiros, assumir a 

presidência do Gabinete de Leitura Sorocabano. Uma 

entidade com 152 anos de existência, fundada em 13 de 

janeiro de 1867, por Luiz Matheus Maylasky. A mais antiga 

entidade cultural em atividade da região metropolitana de 

Sorocaba”, comentou Brotas.

Ofebas: meio século de ações sociais e atendimento humanitário

Há mais de 52 anos, a Ofebas - Organização Funerária das 

Entidades Beneficentes e Assistenciais de Sorocaba vem 

desempenhando um papel importante na comunidade em 

que atua. Além de atender, em média, 14 funerais de forma 

gratuita por mês, a empresa também faz parte dos parceiros 

da Apevo e concede desconto aos associados que adquirem 

o plano Pro Family. 

A Ofebas se destaca pela humanização e profissionalismo 

pelo qual atende as famílias no momento mais difícil de suas 

vidas, contando com um departamento de serviço social que 

realiza análises e orientações na garantia de direito das 

famílias enlutadas. Há também toda uma linha de trabalho 

desenvolvido em prol de atividades sociais no município.

Uma delas, realizada em outubro de 2018, foi uma 

campanha com os colaboradores e parceiros e que atendeu 

mais de 150 crianças e adolescentes do Centro Comunitário 

Padre Luís Scrossoppi, em comemoração ao Dia da Criança.

É comum a entidade desenvolver campanhas internas ou 

com a participação da comunidade, para atender outras 

entidades ou ainda para conscientizar a população sobre 

temas importantes, como a prevenção de doença ou a 

importância de determinados hábitos para a qualidade de 

vida.

“Temos também um projeto de assessoramento, onde 

auxiliamos outras organizações sociais na profissionalização 

da sua equipe. Em 2018, realizamos 18 eventos e foram 

assistidas 22 organizações”, relata Patrícia Peixoto, gerente 

geral da Ofebas.

Uma das entidades no projeto foi o Lar Casa Bela. “Foi com 

grande prazer que recebemos a equipe de assessoramento 

da Ofebas para reetirmos sobre a atuação do Lar Casa Bela 

quanto aos temas: mídias sociais, inscrições de projetos e 

captação de recursos da instituição. Neste encontro 

pudemos discutir e analisar novas estratégias, além de 

aprimorar nossos conhecimentos e execução, pois no dia a 

dia, com a demanda emergencial, muitas vezes não 

conseguimos avaliar estrategicamente todas essas questões”, 

afirma a psicóloga do local. 

A Ofebas está em dois endereços: em Sorocaba, na rua Braz 

Cubas, 61 - Sta. Rosália, telefone (15) 3331-7011; e, em 

Votorantim, na rua Antônio Fernandes, 135 - Centro, 

telefone (15) 3357-9702. 

Ofebas desenvolve diversas atividades sociais em Votoratim e região
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Turismo da Apevo programa diversos passeios para 2019

O Departamento de Turismo da Apevo já está programando 

as viagens para 2019. O setor passou por uma repaginada e, 

entre as novidades, irá garantir a viagem de três dias em 

Ubatuba.

A primeira excursão é para o tradicional passeio na 

locomotiva a vapor “Maria Fumaça”, no dia 6 de abril. Rumo a 

Pedreiras, o grupo irá conhecer o funcionamento da 

locomotiva, da Companhia Mogiana de Estradas de Ferros e 

também dançar e cantar com o Trio Maria Fumaça. Ao final, o 

grupo almoça na churrascaria Pampas e visita o Shopping 

Center Louças e centro da cidade.

Barra Bonita será em maio

Outro passeio sempre esperado pelos associados da Apevo 

está marcado para 19 de maio: Barra Bonita. Lá os turistas 

irão curtir momentos de alegria, diversão e conhecimento. 

O grupo também irá apreciar lindas paisagens, passar por 

locais históricos e visitar o local do milagre da bilocação de 

Frei Galvão. O roteiro tem 5 horas e meia de duração, com 

direito a almoço, música ao vivo e recreação.

Em junho o destino é Águas de Lindoia
 

Um dos destinos bastante procurados pelos turistas da 

Apevo é a cidade de Águas de Lindoia. A viagem acontece de 

28 a 30 de junho. A cidade, a 192 km de Votorantim, possui 

belas paisagens e um dos pontos turísticos, o Morro Pelado, 

tem uma vista privilegiada, que alcança 100 km de 

montanhas cobertas por vegetação. A excursão inclui 

hospedagem com refeições, duas festas temáticas realizadas 

pelo Hotel Mantovani, passeio de trenzinho pela cidade e 

compras em Serra Negra (SP) e Monte Sião (MG).

Campos do Jordão: friozinho da serra

No dia 10 de agosto, o grupo parte rumo a Campos do 

Jordão, onde irão conhecer os principais pontos turísticos 

como Mosteiro São João, Gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes, Fábrica de Malhas, Fábrica de Chocolates, Alto da 

Vila Inglesa, Ducha de Prata e Alto do Capivari. A cidade é 

conhecida como “Suíça Brasileira”, devido o clima frio e as 

belas construções em estilo europeu.

Expoora será visitada em setembro

Em setembro, no dia 14, será realizado o tradicional passeio 

para a Expoora, em Holambra. A exposição é o maior 

evento de ores e plantas ornamentais da América Latina. 

Desde sua primeira edição, 1981, atrai uma multidão de 

turistas e apresenta as novidades do ano. Além de encher os 

olhos, percorrer os pavi lhões do evento é uma 

oportunidade para entender mais sobre as tendências do 

mercado, por meio das exposições de profissionais da 

jardinagem e paisagismo.

Outubro tem visita ao litoral

Em outubro, os turistas irão desfrutar três deliciosos dias na 

praia de Ubatuba - litoral norte de São Paulo. A cidade 

oferece um banquete de praias a seus visitantes - são 102 

espalhadas por uma orla de 90 quilômetros. O local é destino 

da Apevo para um delicioso final de semana de 24 a 27 de 

outubro.

Os passeios devem ser reservados diretamente na Apevo, 

rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. 

Informações pelos telefones (15) 3243-2410, com Ariana 

Garcia ou Thaís Marques.

Maria Fumaça é o primeiro destino de 2019
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Unidade de Saúde: obras de ampliação em andamento

A Unidade de Saúde Apevo, que completou 5 anos de 

atendimento em setembro de 2018, passa por um novo 

momento em seu processo de ampliação: a expectativa de 

dar início à construção de seu estacionamento, localizado no 

fundo do prédio para onde a unidade será transferida.

De acordo com o presidente Aristides Fernandes, a obra do 

estacionamento aguarda a autorização da Secretaria de 

Obras da Prefeitura para a demolição da casa que fica na rua 

Carmem Veiga Lopes - 133, seja realizada. A casa, que é 

propriedade da Apevo, faz fundos com o prédio da rua 

Antônio Fernandes, 148, que irá abrigar o a nova Unidade de 

Saúde. “Assim que a autorização acontecer vamos dar início 

às obras do estacionamento que irá atender os profissionais e 

o público da unidade”, comentou.

Motivos para comemorar 

A diretoria da Apevo acredita que o ano novo começa com 

muitos motivos para comemorar, pois a Unidade de Saúde 

registra números muito satisfatórios. Nesses cinco anos de 

sua existência foram atendidas 31.452 pessoas e o prédio 

ficou pequeno para o grande número de pacientes que 

passam pelo local diariamente.

Com o intuito de oferecer mais comodidade para os 

associados e dependentes, a unidade será transferida para o  

prédio, que já abriga em seu terceiro andar as aulas de 

ginástica.

Para o vice-presidente da Apevo e responsável pelo projeto, 

Jandir Teixeira, a obra trará mais conforto e tranquilidade para 

quem utiliza os serviços da clínica. “Os associados e 

dependentes terão um local seguro para estacionarem seus 

carros enquanto são atendimentos pelos nossos médicos”, 

ressalta.

Segundo a diretora técnica da saúde, Eliane Ambrósio 

Ruzzante, a ideia é levar para o novo prédio novas 

especialidades e aumentar o quadro de profissionais.

Especialidades

A Unidade de Saúde Apevo oferece atualmente consultas 

nas especialidades: psiquiatria, nutrição, psicologia, 

acupuntura, geriatria, urologia, fisioterapia, odontologia, 

reumatologia, dermatologia, podologia, cardiologia, vascular, 

ortopedia, clínico geral, pneumologia, endocrinologia e 

fonoaudiologia. Os valores das consultas médicas são muito 

inferiores aos valores do mercado.

Parcerias

Além dos profissionais que atendem na Unidade de Saúde da 

Apevo, a associação conta com parcerias com médicos 

externos para auxiliar nos atendimentos. Os valores são os 

mesmos oferecidos pela Unidade de Saúde e os associados 

contam com mais serviços à sua disposição.

Em 2016, o convênio médico parceiro da Apevo passou por 

mudanças e quem assumiu a operadora foi a Fênix Medical. 

Desde então, são mais de 1.500 vidas de associados Apevo 

sendo cuidadas pelos médicos da empresa.

Votorantim não terá Carnaval de rua

A fim de manter as medidas de contenção de despesas, a 

Prefeitura de Votorantim decidiu cancelar o Carnaval de Rua, 

previsto para ser realizado pela Secretaria de Cultura, 

Turismo e Lazer (Sectur). O prefeito Fernando de Oliveira 

Souza se reuniu com os secretários municipais no dia 4 de 

janeiro, dia em que a medida foi aprovada.

O Executivo solicitou o empenho de todos para que o 

governo municipal prossiga no ritmo de austeridade, 

destacando que foi prorrogado até o mês de março o 

decreto editado em setembro de 2018, que estabelece 

diretrizes de controle, como: proibição de horas extras e 

horário excepcional de expediente na prefeitura.

Durante o encontro, também foram frisados pontos como a 

necessidade de, neste primeiro momento, acertar todas as 

contas da administração, respeitando-se a ordem 

cronológica de pagamento de fornecedores, conforme 

determina a legislação.

Um dos exemplos foi o caso do bloqueio do Vale -

Alimentação dos servidores municipais. A situação foi 

motivada pelos reexos da crise econômica nos últimos 

meses do ano passado, informou a Secretaria de Finanças - 

SEF.

O prefeito lembrou ainda que o governo prossegue 

observando os limites da folha de pagamento e agradeceu 

aos secretários pela otimização dos serviços. “Neste 

momento de dificuldades, olhando de fora, pode até não 

parecer, mas quem acompanha o dia a dia nas secretarias 

sabe o quanto todos estão empenhados em fazer o seu 

melhor”, concluiu.

A Companhia de Habitação Popular de Votorantim (Cohap) 

realiza o cadastramento de interessados na aquisição das 

1.776 unidades habitacionais que serão construídas na 

cidade. O atendimento segue até o dia 14 de abril, no Aquário 

Cultura Claudir Calixto Mainardi, ao lado da Praça de Eventos 

Lecy de Campos.

Segundo o prefeito Fernando de Oliveira Souza, é importante 

que as pessoas mantenham a tranquilidade. “O prazo vai até o 

dia 14 de abril e todos os moradores de Votorantim, 

interessados em participar, serão cadastrados”, ressalta.

O programa habitacional Villa Bella Votorantim será realizado 

em uma área de 289 mil m², localizados entre o Jardim Cristal 

e o São Lucas. As moradias serão construídas dentro dos 

critérios do programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa 

Econômica Federal.

O gerente regional da empresa responsável pelo 

cadastramento, Allyson Caire, explica que a pessoa deve 

apresentar o número do CPF e um contato telefônico. Ele 

ressalta ainda que os interessados devem residir em 

Votorantim e citar o valor de seus rendimentos. Na segunda 

fase do cadastro, os inscritos serão convocados para fazer a 

apresentação dos documentos e comprovação de renda. 

“No ato do cadastro entregamos uma cartilha que contém 

toda a documentação que será necessária. É importante 

salientar ainda que os inscritos não podem ter restrições em 

órgão de proteção ao crédito”, completa.

O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, 

com a distribuição de 500 senhas por dia. Aos sábados são 

distribuídas 250 senhas e o atendimento acontece das 9h às 

13h.

Cohap realiza cadastro para unidades habitacionais

Cidade em Foco

Unidade de Saúde foi uma das grandes aquisições para os associados

Cidade realiza cadastramento para condomínio residencial
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Balanço dos 5 anos de Unidade de Saúde Apevo

Desfile do Carnaval de rua de Votorantim em 2018
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Diretoria da Apevo é reeleita por mais quatro anos 

Às 18h30 do dia 16 de janeiro, a chapa 1 - Força e Tradição, 

foi proclamada vencedora da eleição da Apevo e irá 

administrar os trabalhos da entidade até fevereiro de 2023. 

O dia foi de muita movimentação no Salão Social da 

entidade, que recebeu mais de 750 pessoas para o pleito que 

tinha como opções de escolha os integrantes da chapa 1, 

encabeçada pelo atual presidente Aristides Vieira Fernandes, 

e a chapa 2 - Renova já Apevo, presidida por Daniel Sentelhas 

(ex-presidente da associação).

Os dias que antecederam a votação foram de muito trabalho, 

articulações e campanha nas ruas para as duas chapas.

No dia 14 de janeiro, a Comissão Eleitoral presidida pelo 

advogado Carlos Augusto Pivetta, definiu como seria a 

organização no dia da votação e as chapas indicaram os 

nomes de seus representantes que iriam fiscalizar o pleito. 

No dia 15, o Salão Social foi organizado para receber os 

associados eleitores, com a instalação das urnas, sinalizações 

de percurso e distribuição de mesas e cadeiras.

O técnico Cícero Sales fez a instalação dos computadores e 

da rede de internet para que a equipe pudesse consultar a 

situação dos associados que não apareciam na lista de 

votantes. O funcionário colaborador Ademar Pena ficou 

responsável, entre outras funções, pela averiguação da 

colocação de cadeiras e mesas para facilitar a transição das 

pessoas pelo salão.

No dia da eleição, às 7h20, o diácono Paulo Sebastião Vieira 

realizou uma oração junto com a equipe que trabalhou no 

pleito. Antes de iniciar a votação, representantes das duas 

chapas e membros da Comissão Eleitoral participaram da 

conferência das urnas - que chegaram à Apevo no começo 

do mês, cedidas do Cartório Eleitoral de Votorantim.

As portas do salão foram abertas às 8h, quando Pivetta e o 

presidente do pleito, Roque Dias, explicaram como se daria 

a votação, iniciando os trabalhos. Os então candidatos à 

presidência das duas chapas votaram logo na primeira hora.

A maior movimentação foi registrada no período da manhã. 

Às 12h50 mais de 500 pessoas já haviam circulado pelo salão 

e finalizado o voto e, ao final da eleição, 754 pessoas 

depositaram seus votos nas urnas.

Segundo Aristides Fernandes, o número de eleitores foi um 

grande marco para a associação. “Não conheço nenhuma 

associação que tenha registrado essa quantidade de votos. O 

número nos surpreendeu, pois o voto não é obrigatório”, 

ressaltou.

Durante reunião anterior ao dia da eleição, ficou definido 

que não poderia ser feita campanha em frente à associação. 

Dessa forma, os membros das duas chapas se posicionaram 

na esquina da rua Antônio Fernandes logo pela manhã e 

fizeram a distribuição de santinhos de suas respectivas 

chapas. 

Por volta das 17h15 a equipe de apoio, supervisionada pela 

Comissão Eleitoral e representantes das chapas, deram início 

à contagem dos votos, primeiramente separando as cédulas 

em duas mesas.

Na mesa 1, os responsáveis pela apuração foram Nelson 

Gonçalves (representando a chapa 1) e Wagner Roberto 

Lopes (da chapa 2), sob fiscalização de Pivetta; a mesa 2 foi 

compos t a  por  Vander l e i  Pedroso  de  A lme ida 

(representando a chapa 1) e Sandra Ap. A. Henrique de Paula 

(da chapa 2), sob fiscalização de Roque Dias.

Na mesa 1 foram apurados 315 votos, sendo: 2 nulos, 5 em 

branco, 169 para a chapa 1 e 139 para a chapa 2. Na mesa 2, 

foram: 1 voto nulo, 10 em branco, 233 para a chapa 1 e 194 

para a chapa 2. Totalizando: 3 votos nulos, 15 em branco, 

403 para a chapa 1 e 333 para a chapa 2.

A divulgação do resultado foi de muita apreensão e emoção 

para o público presente. Na apuração, puderam estar 

presentes apenas os candidatos à presidência e a equipe que 

trabalhou na votação. Os demais membros tiveram que 

aguardar o resultado do lado de fora da Apevo.

Segurança/recepcionista na entrada da área de votacao

Presidente reeleito, Aristides Vieira votou logo pela manhã

A fim de evitar tumultos no dia da eleição, a Apevo contou 

com uma equipe especializada para ficar a postos durante 

todo o processo, composta por quatro membros. O 

trabalho foi tranquilo e sem nenhum registro de tumulto ou 

confusão.  A equipe ficou disposta no Salão Social da Apevo 

e na entrada do local. A Apevo, por meio de sua diretoria, 

agradece a todos que votaram e a equipe que participou do 

pleito, assim como a Policia Militar e a Guarda Civil 

Municipal.

Associação terá diretoria executiva, conselho fiscal e diretores nomeados

Segundo o Estatuto Social da Apevo, a associação deve ser 

administrada por uma Diretoria Executiva, composta de sete 

membros, e um Conselho Fiscal, sendo três membros 

efetivos e três suplentes.

A Diretoria Executiva da chapa 1 - Força e Tradição é 

composta por: Aristides Vieira Fernandes, presidente; Jandir 

Teixeira, vice-presidente; Rinaldo Nieri Filho - diretor 

administrativo; Paulo Sebastião Vieira - 1º secretário; Jair de 

Lima - 2º secretário; Roberto Massuco - 1º tesoureiro e 

Eluízio Bueno Rodrigues - 2º tesoureiro.

São membros do conselho fiscal: Celiano B. Feitosa - 

presidente; Abílio A. C. Toledo Neto - vice-presidente; 

Antônio Wilson de Campos - secretário; Edson Corrêa - 1º 

suplente; Renê Ribeiro Silva - 2º suplente e Jorge Amaro da 

Luz - 3º suplente. 

Também há os diretores que serão nomeados, sendo: José 

Carlos Nogueira e Edson Corrêa - diretores de 

comunicação; José Hernandes Quezada - diretor de 

patrimônio; Siléa Benedetti Pedroso, Eliane Kriguer, Décio 

Perez e Gilson Cardozo - diretores de eventos; Jair de Lima, 

Roque Dias e Claudinei Fernando - diretores juridicos; Eliane 

Ambrósio Ruzzante - diretora técnica de saúde; José Carlos 

Balotim, Orildo David Oliveira e Ademar Pena - diretores de 

publicidade, marketing e audiovisual; Mario Nieri - diretor 

para projetos sociais; Sidney Ferreira dos Santos - diretor de 

segurança patrimonial e Elzo Savella - diretor de meio 

ambiente.

Rinaldo Nieri - também conhecido como Nadinho, um dos 

novos membros da diretoria eleita, está empolgado para 

essa gestão. "Como diretor administrativo, entre minhas 

responsabilidades, irei representar associação, sempre em 

conjunto com o presidente Aristides; manter a guarda de 

todos os arquivos e documentos. Nesse quadriênio no qual 

s a í m o s  v e n c e d o r e s ,  a u m e n t o u  a i n d a  m a i s  a 

responsabilidade, além de tudo que foi conquistado nos 

últimos anos, nosso objetivo é aumentar ainda mais 

benefícios, quadro associativo e continuar com excelência no 

atendimento", ressalta.

Esquema montado para o pleito eleitoral evita tumulto na votação 

Componentes da chapa 1 - Força e Tradição

Uma das urnas de votação

754 pessoas exerceram o direito ao voto
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Eleição 2019 entrou para a história da Apevo

Abertura das urnas contou com a presença de representantes das chapas

Represenantes das chapas conferem os votos dos concorrentes

Apuração durou cerca de uma hora

Diretoria executiva reeleita para o quadriênio de fev. 2019 a fev. 2023

Apevo registra dia 
de eleição histórica 
em seu salão social, 
com mais de 750 

pessoas presentes.

Equipe de apoio auxiliou eleitores durante a votação

Associados votam na chapa de sua preferência

Candidatos da chapa 1 - Força e Tradição fizeram campanha na rua da associação

Fiscais conferem as urnas antes da votação Mesa eleitoral foi presidida pelo advogado Roque Dias

Data: 16 de janeiro de 2019

Número de votos válidos: 754

Chapas inscritas: 2

Nomes das chapas concorrentes: “Força e Tradição” e “Renova Já”

Duração dos trabalhos: 9 horas 

Tempo de voto: cerca de 2 minutos 

Equipe de trabalho: 20 pessoas

Contagem dos votos: 40 minutos 

Chapa vencedora: “Força e Tradição”

Gestão da diretoria: fevereiro de 2019 a fevereiro de 2023.

Registros da Eleição Apevo
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administrada por uma Diretoria Executiva, composta de sete 

membros, e um Conselho Fiscal, sendo três membros 

efetivos e três suplentes.

A Diretoria Executiva da chapa 1 - Força e Tradição é 

composta por: Aristides Vieira Fernandes, presidente; Jandir 

Teixeira, vice-presidente; Rinaldo Nieri Filho - diretor 

administrativo; Paulo Sebastião Vieira - 1º secretário; Jair de 

Lima - 2º secretário; Roberto Massuco - 1º tesoureiro e 

Eluízio Bueno Rodrigues - 2º tesoureiro.

São membros do conselho fiscal: Celiano B. Feitosa - 

presidente; Abílio A. C. Toledo Neto - vice-presidente; 

Antônio Wilson de Campos - secretário; Edson Corrêa - 1º 

suplente; Renê Ribeiro Silva - 2º suplente e Jorge Amaro da 

Luz - 3º suplente. 

Também há os diretores que serão nomeados, sendo: José 

Carlos Nogueira e Edson Corrêa - diretores de 

comunicação; José Hernandes Quezada - diretor de 

patrimônio; Siléa Benedetti Pedroso, Eliane Kriguer, Décio 

Perez e Gilson Cardozo - diretores de eventos; Jair de Lima, 

Roque Dias e Claudinei Fernando - diretores juridicos; Eliane 

Ambrósio Ruzzante - diretora técnica de saúde; José Carlos 

Balotim, Orildo David Oliveira e Ademar Pena - diretores de 

publicidade, marketing e audiovisual; Mario Nieri - diretor 

para projetos sociais; Sidney Ferreira dos Santos - diretor de 

segurança patrimonial e Elzo Savella - diretor de meio 

ambiente.

Rinaldo Nieri - também conhecido como Nadinho, um dos 

novos membros da diretoria eleita, está empolgado para 

essa gestão. "Como diretor administrativo, entre minhas 

responsabilidades, irei representar associação, sempre em 

conjunto com o presidente Aristides; manter a guarda de 

todos os arquivos e documentos. Nesse quadriênio no qual 

s a í m o s  v e n c e d o r e s ,  a u m e n t o u  a i n d a  m a i s  a 

responsabilidade, além de tudo que foi conquistado nos 

últimos anos, nosso objetivo é aumentar ainda mais 

benefícios, quadro associativo e continuar com excelência no 

atendimento", ressalta.

Esquema montado para o pleito eleitoral evita tumulto na votação 

Componentes da chapa 1 - Força e Tradição

Uma das urnas de votação

754 pessoas exerceram o direito ao voto

7

Eleição 2019 entrou para a história da Apevo

Abertura das urnas contou com a presença de representantes das chapas

Represenantes das chapas conferem os votos dos concorrentes

Apuração durou cerca de uma hora

Diretoria executiva reeleita para o quadriênio de fev. 2019 a fev. 2023

Apevo registra dia 
de eleição histórica 
em seu salão social, 
com mais de 750 

pessoas presentes.

Equipe de apoio auxiliou eleitores durante a votação

Associados votam na chapa de sua preferência

Candidatos da chapa 1 - Força e Tradição fizeram campanha na rua da associação

Fiscais conferem as urnas antes da votação Mesa eleitoral foi presidida pelo advogado Roque Dias

Data: 16 de janeiro de 2019

Número de votos válidos: 754

Chapas inscritas: 2

Nomes das chapas concorrentes: “Força e Tradição” e “Renova Já”

Duração dos trabalhos: 9 horas 

Tempo de voto: cerca de 2 minutos 

Equipe de trabalho: 20 pessoas

Contagem dos votos: 40 minutos 

Chapa vencedora: “Força e Tradição”

Gestão da diretoria: fevereiro de 2019 a fevereiro de 2023.

Registros da Eleição Apevo
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Diretores da Apevo recebem certificados no dia 15 de fevereiro

A Apevo se prepara para a cerimônia de comemoração dos 

27 anos da entidade, momento esse que os executivos, 

conselhos fiscal e nomeados receberão o certificado de 

diretores.  O evento, que acontece no dia 15 de fevereiro, às 

20h, no Salão Social da entidade, será para associados e 

convidados. São esperadas mais de 300 pessoas, entre 

autoridades, amigos, familiares e associados. *Após a 

cerimônia, haverá um coquetel em comemoração pelos 27 

anos de fundação da Apevo. O presidente Aristides Vieira 

Fernandes; o vice, Jandir Teixeira e demais membros da 

diretoria, que já comandam a associação, foram reeleitos por 

mais quatro anos - de 2019 a 2023. Também fazem parte da 

nova Diretoria Executiva: Rinaldo Nieri Filho - diretor 

administrativo; Paulo Sebastião Vieira - 1º secretário; Jair de 

Lima - 2º secretário; Roberto Massuco - 1º tesoureiro e 

Eluízio Bueno Rodrigues - 2º tesoureiro. Conselho Fiscal: 

Celiano B. Feitosa - presidente; Abílio A. C. Toledo Neto - 

vice-presidente; Antônio Wilson de Campos - secretário; 

Edson Corrêa - 1º suplente; Renê Ribeiro Silva - 2º suplente 

e Jorge Amaro da Luz - 3º suplente. Diretores Nomeados: 

José Carlos Nogueira e Edson Corrêa - diretores de 

comunicação; José Hernandes Quezada - diretor de 

patrimônio; Siléa Benedetti Pedroso, Eliane Kriguer, Décio 

Perez e Gilson Cardozo - diretores de eventos; Jair de Lima e 

Roque Dias - diretores jurídicos; Eliane Ambrósio Ruzzante - 

diretora técnica de saúde; José Carlos Balotim, Orildo David 

Oliveira e Ademar Pena - diretores de publicidade, marketing 

e audiovisual; Mario Nieri - diretor para projetos sociais; 

Sidney Ferreira dos Santos - diretor de segurança patrimonial 

e Elzo Savella - diretor de meio ambiente. O Salão Social da 

Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de 

Votorantim.

Evento da CDL reúne público interessado no mercado

A CDL Votorantim - Câmara de Dirigentes Lojistas realizou, 

no dia 31 de janeiro, um encontro com a presença de 

diretores das 24 CDL’s do estado de São Paulo e convidados, 

entre eles, diretores da Apevo - Aristides Vieira Fernandes e 

Jandir Teixeira. 

O evento aconteceu no auditório do Iguatemi Business e 

definiu as estratégias e diretrizes de atuação da câmara em 

2019.

É a primeira vez que Votorantim cedia um evento desse 

porte, que contou também com a presença de empresários 

locais e personalidades. Os convidados acompanharam a 

palestra com o tema “Novo varejo: o que nos espera”, 

apresentada pelos diretores da Federação da Câmara dos 

Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP), 

Roberto Folgueral e Alexandre Ivan dos Santos. Eles deram 

informações sobre o NRF 2019 - maior evento do varejo do 

mundo, realizado em janeiro deste ano, em Nova Iorque, 

Estados Unidos.

Um dos apoiadores do evento, o Banco Safra apresentou 

seu portfólio de produtos, dando ênfase ao programa 

“SafraPay”, que apresenta as vantagens competitivas e 

segurança para o empreendedor. 

O presidente da CDL Votorantim, Marcos Poiato, diz se 

sentir privilegiado por conduzir esse processo, ao criar a 

representatividade e fomentar o comércio local, bem como 

motivar os empresários locais a participarem dessas ações. 

Ele também reforça que essa mobilização empresarial irá 

atrair não só os consumidores locais, como também os de 

outras cidades.

A diretoria da Apevo tem assento na direção da câmara e, 

segundo Aristides Vieira, é gratificante fazer parte da 

entidade. “Como presidente da Apevo, estou satisfeito em 

ser parte atuante na vida da CDL, representando 34 milhões 

de aposentados e pensionistas espalhados por todo o Brasil”, 

ressalta.

Entre os presentes, também estavam o professor Marins e o 

presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff, que disse estar 

satisfeito com a atuação da CDL Votorantim e manifestou sua 

alegria em ver o auditório lotado, com público interessado 

nas novidades e apresentadas e acreditando no potencial da 

câmara para o desenvolvimento comercial da Região 

Metropolitana de Sorocaba.

Apevo é ponto de coleta de livros para “Terminal da Leitura”
A partir do dia 1º de 

fevereiro, a Apevo 

será um ponto de 

coleta de livros do 

projeto “Terminal 

d a  L e i t u r a ” .  O 

projeto foi criado 

em julho de 2018, 

pelo técnico jurídico 

Ronaldo de Oliveira 

Messias e hoje está 

localizado em dois 

pontos da cidade: 

no Terminal de Ônibus João Soto e no Pronto-Atendimento 

Municipal.

Segundo Ronaldo, a ideia do projeto surgiu após passar por 

dificuldades na hora de adquirir um livro, devido aos altos 

preços, e sua intenção é ajudar àqueles que passam pela 

mesma situação que ele. O projeto consiste na troca de 

livros, no qual o leitor “empresta” um título de sua 

preferência, lê e devolve para que outras pessoas tenham a 

oportunidade de fazer a leitura. Para Ronaldo, é uma forma 

de despertar o interesse da população para os livros.

O seu interesse pela leitura aconteceu por meio de suas 

professoras e um tio, que morava na capital paulista e sempre 

que vinha para Votorantim, o presenteava com um novo 

exemplar. “Eu queria brinquedo, mas tio Lazaro sempre me 

dava livros”, brinca.

Para desenvolver o “Terminal da Leitura”, ele precisou da 

ajuda de vereadores e patrocinadores. O primeiro passo foi 

procurar os responsáveis pelo Terminal Urbano João Soto. 

Na empresa São João, Ronaldo soube que precisava de um 

ofício da Prefeitura e recorreu ao vereador Heber Martins - 

que deu suporte para a instalação do projeto.

“Todos os itens utilizados no espaço foram doados. Desde 

placas até mesmo os livros, que foram arrecadados via 

divulgação no Facebook”, conta Ronaldo. A inauguração do 

Terminal da Leitura aconteceu no dia 31 de julho e contou 

com a presença da imprensa de Votorantim e região. O 

técnico estima que tenha começado o projeto com pouco 

mais de 70 livros, a maioria que ele próprio doou. 

Recentemente, foi criado dois espaços do “Terminal da 

Leitura” no Pronto-Atendimento de Votorantim (há uma 

estante de livros na recepção do hospital e outra na 

pediatria). Em breve, serão inaugurados mais dois espaços na 

cidade: na Câmara dos Vereadores e no Instituto Moriah - 

hospital municipal. 

Além do projeto de empréstimo de livros, Ronaldo também 

doa livros infantis para as crianças carentes de Votorantim. 

Para isso, ele conta com a parceria da Comissão Municipal de 

Assistência Social (Comas), dos sorvetes Tiello e da empresa 

J&MD - que doa algodão doce. Outros parceiros do 

“Terminal da Leitura” são o restaurante Terraço, a Ótica 

Diniz, a Pinho Corretora e os sorvetes Movins. Ele também 

tem o apoio do pastor Luiz Carlos, o Lilo.

Apesar da ajuda, Ronaldo trabalho sozinho e diz que não tem 

o controle dos empréstimos dos livros. “Não me preocupo 

com o controle dos livros. Acredito que isso vai de pessoa 

para pessoa. Me preocupo mais com a leitura. A única coisa 

que peço é que a comunidade se solidarize, pois muitos 

levam os livros para casa e não devolvem. Outros dizem que 

vão nos ajudar com doação, mas também não a realizam. É 

um trabalho cansativo, 

mas prazeroso e que faço 

por  amor ” ,  d iz .  Em 

média, ele abastece as 

estantes três vezes por 

semana, com mais de 70 

novos títulos.

“Se alguém tiver interesse 

em colaborar com o 

projeto, é só entregar os 

livros no departamento 

de  comun i c a ção  da 

associação, das 8h às 

17h”, explica sobre a 

doação na Apevo. Para 

s aber  ma i s  sobre  o 

projeto, acesse a página 

no Facebook “Terminal 

da Leitura”. 

Ronaldo Messias, idealizador do projeto

Display na recepção do 
Pronto-Atendimento de Votorantim

Diretoria executiva e conselho fiscal

Diretores serão nomeados oficialmente dia 15

Diretores da Apevo marcam presença em evento da CDL

Público contemplou palestra sobre o novo varejo

ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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5ª Missa dos Aposentados leva grande público à Apevo

Em comemoração ao Dia Nacional do Aposentado, 

celebrado em 24 de janeiro, a Apevo realizou a 5ª edição de 

sua tradicional missa em homenagem a categoria e atraiu 

cerca de 150 fiéis. Ministrado pelo Arcebispo Metropolitano 

de Sorocaba, Dom Julio Endi Akamine, a celebração contou 

ainda com a participação do diácono e diretor da associação, 

Paulo Sebastião Vieira (da Paróquia da Anunciação e dos 

Arcanjos) e o diácono Gerson Schming (Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo).

O evento foi de muita emoção e momentos de reexão. 

Dom Julio falou sobre a criação do mundo e o significado do 

descanso. “Podemos estar cansados, mas o fato de sabermos 

que combatemos com o bom combate, isso é o descanso”, 

falou. As músicas foram cantadas pelo coral da Paróquia dos 

Arcanjos e da Anunciação. A cerimônia também marcou os 31 

anos de ordenação sacerdotal do arcebispo Dom Julio.

Ao final celebração, o presidente da Apevo - Aristides Vieira 

Fernandes leu uma carta dos aposentados aos brasileiros. A 

mesma foi lida no domingo (27), na Basílica de Aparecida, na 

missa em homenagem ao aposentado. 

Confira um trecho da carta: 

“Sabemos que será um ano muito difícil, com novos 

governantes, um Congresso Nacional cheio de caras novas e 

principalmente a Reforma da Previdência Social. Neste ano 

em que a Campanha da Fraternidade proclama: “Fraternidade 

e Políticas Públicas” - “Serás libertado pelo direito e pela 

justiça”. Clamamos por respeito e consideração, rechaçando 

a persistente acusação de sermos responsáveis por desajustes 

econômicos, crise e acúmulo de problemas sociais e 

conjunturais do Brasil. A Previdência Social ampara 

diretamente 34 milhões de Aposentados, Pensionistas e 

beneficiários diversos. Não há justiça em cortar direitos e 

empobrecer Aposentados e Pensionistas que trabalharam a 

vida inteira para fazer deste país uma das maiores potências 

econômicas”. 

Data lembra luta da categoria

Após anos de dedicação ao trabalho, poder se aposentar é 

uma forma de obter seu merecido descanso. A fim de 

homenagear os profissionais que dedicaram às vidas ao 

trabalho e que lutam pelos seus direitos junto ao Governo 

Federal, foi criada o Dia Nacional dos Aposentados, 

celebrado em 24 de janeiro.

A data foi instituída por meio da Lei nº 6.296, em 30 de junho 

de 1981 e remete à instituição da primeira lei brasileira 

destinada à Previdência Social, datada de 24 de janeiro de 

1923: a Lei Eloy Chaves - Deputado Federal e empresário 

tido como “Pai da Previdência Social”. A lei consolidou a base 

do sistema previdenciário brasileiro com a criação da Caixa 

de Aposentadorias e Pensões para os empregados das 

empresas ferroviárias.

Em seu discurso, Eloy fez ampla defesa dos trabalhadores e 

seus direitos. “Na vida moderna não se compreende 

progresso sem os trabalhadores, que constituem o sistema 

circulatório das nações, na paz como na guerra. O homem 

não vive só para si e para a hora fugaz, que é o momento de 

sua passagem pelo mundo. Ele projeta sua personalidade 

para o futuro, sobrevive a si próprio, em seus filhos. Seus 

esforços, trabalho e aspirações devem também visar, no fim 

da caminhada, o repouso e a tranquilidade”, disse.

Após sua promulgação, outras empresas foram beneficiadas 

e seus empregos também passaram a ser segurados da 

Previdência.

Reforma Previdenciária: o que devemos esperar?
Após as eleições presidenciais de 2018, a iminência de uma 

Reforma Previdenciária é o assunto mais falado e mais 

temido pelos brasileiros. Mas, afinal de contas, é necessário 

se preocupar?

Que as regras atuais serão modificadas, não resta dúvida. 

Hoje não se exige idade mínima para a aposentadoria, sendo 

necessário apenas tempo de contribuição, que é de 30 anos 

para mulheres e de 35 para homens. Em nota mais recente, 

o presidente Jair Bolsonaro disse que a reforma será feita em 

“fatias”, começando pela alteração do requisito da idade 

mínima para se aposentar. A aposentadoria dos servidores 

públicos também será alterada no que tange a idade mínima.

É importante se preparar e para isso é fundamental que os 

segurados procurem um advogado de sua confiança, 

especialista na área previdenciária, a fim de que, por meio de 

um planejamento, verifique qual é o melhor momento para 

se aposentar, evitando assim, surpresas desagradáveis 

trazidas pela Reforma Previdenciária.

Talita 

Briamonte

Advogada 

OAB/SP 

347.917

Artigo

Missa foi celebrado pelo arcebispo Dom Julio Endi Akamine (ao centro)

Coral da Paróquia Nossa Senhora Anunciação e dos Arcanjos

Cerca de 150 fieis compareceram à missa Dom Julio distribui hóstias aos fieis Aristides Vieira Fernandes lê carta dos aposentados

Momentos de fé e devoção marcaram a 5ª missa do aposentado

30ª Romaria do Aposentado em Aparecida reúne mais de 3 mil
A 30ª Romaria dos Aposentados atraiu mais de 3 mil fieis à 

Basílica de Aparecida, no dia 27 de janeiro. O evento faz 

parte das comemorações ao Dia Nacional do Aposentado e 

foi organizado pela Cobap – Confederação Brasileira dos 

Aposentados, Pensionistas e Idosos, junto com as federações 

dos estados de São Paulo, Minas Gerias, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo.

A missa foi celebrada pelo arcebispo Dom Orlando Brandes 

e transmitida ao vivo. O público, na maioria aposentados, 

lotou a Basílica e, junto com fieis da Mãe Aparecida, 

aclamaram por mudanças e mais dignidade para a categoria. 

Dom Orlando reforçou a importância da luta pela 

manutenção dos direitos dos aposentados. Na missa 

também foi aberto espaço para o presidente da federação de 

Santa Catarina, Iburici Fernandes, representando os 

aposentados do Brasil, para ler a Carta de Aparecida – a 

mesma lida na Missa do Aposentado na Apevo.

Ao final da celebração, aconteceu uma reunião no auditório 

do subsolo da Basílica com a presença de presidentes de 

associações, lideranças e aposentados de diversos estados, 

que tiveram a oportunidade de discursar, trocar experiências, 

debater, organizar a agenda de luta e reforçar a união no 

movimento. Entre os componentes da mesa solene estava o 

presidente da Fapesp – Federação das Associações e 

Departamentos dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do 

Estado de São Paulo, José Veiga de Oliveira e o presidente da 

Cobap, Warley Martins. Lideranças nacionais e estaduais 

discursaram palavras de ordem e mobilização.

Missa em Aparecida celebrou o Dia Nacional do Aposentado

Fo
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Prazo para declaração do IR 
2019 terá início em março 
O prazo de apresentação da declaração do Imposto de 

Renda 2019, ano-base 2018, terá início em março - com 

data a ser definida. É importante que os contribuintes fiquem 

atentos às datas e enviem as declarações sem erros, 

omissões ou inconsistências. Quando mais cedo o IR for 

declarado, mais cedo o contribuinte receberá a restituição. 

Idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos e 

mentais têm prioridade.As restituições começam a ser pagas 

em junho e a multa para quem não declarar ou entrega-la 

fora do prazo é de, no máximo, 20% do imposto devido.A 

tabela do IR deve ser divulgada ainda em fevereiro e, para 

facilitar a declaração dos contribuintes associados e 

dependentes da Apevo, a associação possui parceria com o 

contador Francisco Carlos Vieira dos Santos. O atendimento 

será feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h; sábados, 

domingos e feriados, das 9h às 16h, na rua Antônio 

Fernandes, 37 - Centro de Votorantim. Informações pelos 

telefones (15) 3247-6623 ou 99716-1701 e também pelo 

e-mail franciscocvscontador@gmail.com
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Ano novo começa bem para onze associados da Apevo

60
Esse é o número de novos associados da Apevo 

no mês de janeiro. A associação dá as boas 

vindas a todos! Você, que ainda não faz parte da 

família, está convidado para conhecer nossos 

serviços e benefícios.

Para ser associado, basta comparecer na Apevo 

com RG, CPF, comprovante de residência, título 

de eleitor e número de benefício (no caso de 

aposentado). Todos podem se associar.

Informações: (15) 3353-8080 ou 3243-2410

VotoCoisas

“Se vocês pensa que nóis 
fomo embora / Nóis 
enganemos vocês  / 
Fingimos que fomo e 
vortemo /  Ói nóis aqui 
traveis”. Essa é a letra de 
uma música cantada pelo 
grupo Demônios da 
Garoa, de autoria do 
s a u d o s o  s a m b i s t a 
Adoniran Barbosa. É 
a s s i m  q u e  q u e r o 
c o m e ç a r  a  c o l u n a 

“VotoCoisas” desse mês antecedente ao Carnaval - que 
acontece no dia 5 de março. Bem, o Carnaval em 
Votorantim sempre foi marcado pela presença dos blocos 
de rua, em especial do bairro da Chave. Foi lá que 
começaram as manifestações momísticas. A palavra 
refere-se à “Festa do Rei Momo”, aquela figura tradicional 

e quase parecida com o Papai Noel, mas que aparece 
somente na época do Carnaval. A música “Ói nóis aqui 
traveis” foi muito cantada nas festas carnavalescas dos anos 
70 e 80, e na Chave foi onde surgiu a primeira escola de 
samba da cidade, onde os primeiros blocos de rua 
começaram a surgir. Além dos moradores daquele bairro, 
participavam pessoas de toda a cidade e região e assim se 
originaram as primeiras manifestações carnavalescas na 
cidade. Em março, na próxima edição do Jornal da Apevo, 
trarei mais curiosidades sobre o nosso Carnaval. Contarei 
histórias dos moradores de Votorantim envolvidos na folia 
da cidade. Muitos já faleceram; então a coluna irá 
homenageá-los pelos anos de alegria e dedicação à essa 
festa que sempre teve grande representatividade em 
nosso país e em nossa cidade.

Um forte abraço e até a próxima,

Jocano

(Por José Carlos Nogueira)

O ano de 2019 começou com prêmios para os associados da 

Apevo. No primeiro mês do ano, a associação presenteou 

mais onze sortudos com o show de prêmios.

Foram sorteados brindes do restaurante Aroma e Sabor, 

Farmamed, Ótica Oliver, Farma Ponte, Apevo, Unidade de 

Saúde e do jornalista César Silva. Para participar, é necessário 

estar em dia com as mensalidades da Apevo. Aqueles que 

optam pelo pagamento anual da associação, devem retirar os 

cupons mensalmente.

Confira quem foi contemplado em janeiro:

Luiz Carlos Arruda - Cesta de produtos da Farma PonteWilson Domingues - Cesta de produtos da Farma Ponte Delfino Neto - Cesta de produtos da Farma Ponte

Eliani Farias - Vale compras da FarmamedGilberto da Silva - Vale compras da Farmamed Elizete Leme - Vale compras da Farmamed

Pedrina Mariz - óculos de sol da ótica OliverSilvio Amaro - Ventilador ofertado pela Apevo Marcio Scola - Livros do jornalista César Silva

Mercedes dos Santos - Sessão com a podóloga da Unid. de Saúde Apevo Neuvaldo Pereira - Almoço no restaurante Aroma e Sabor

Neuvaldo

“Ói nóis aqui traveis” (1ª Parte)

ANUNCIE 

AQUI!

(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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Dia Mundial do Rádio e Horário de Verão são destaques em fevereiro

Tiradinhas do Nogueira
- Sabe o nome da comida japonesa de pobre?
- Não.
- Sushisha.

Perguntei para o meu espelho se existe alguém mais lindo 
do que eu. Ele ta falando desde ontem. Como é que desliga 
isso?

- Juquinha, o que são gazes nobres?
- São pum dos reis.

Cuidado:
Tem menina que passa tanto pó no rosto que chama a 
atenção dos traficantes.

Dizem que a vida é feita de escolhas. Engraçado, escolhi ser 
rico e até agora nada.

Modernismo:
Duas velhinhas conversando:
- Você tem Instagram ou WhatsApp?
- Não. Só tem Dorex, serve?

No mês de fevereiro de 2019, duas datas ganham destaque 

na coluna “Datas Importantes”: no dia 13, é comemorado o 

Dia Mundial do Rádio e o dia 17 marca o fim do horário de 

verão.

O Dia Mundial do Rádio tem o objetivo de conscientizar os 

grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da 

importância do acesso à informação, liberdade de gênero e 

expressão dentro deste setor da comunicação.

Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na 

atualidade, o rádio continua sendo o que atinge as maiores 

audiências, adaptando-se às novas tecnologias e 

equipamentos. O veículo funciona como uma ferramenta de 

apoio ao debate e comunicação, na promoção cultural e em 

casos de emergência social.

A data é uma homenagem a primeira emissão de um 

programa da United Nations Radio (Rádio das Nações 

Unidas), em 1946. A transmissão foi simultânea para seis 

países. A data foi criada e oficializada em 2011, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco) e a primeira celebração aconteceu em 

2012.

A Apevo parabeniza as rádios, em especial a Nova Tropical 

(105,9 FM).

Horário de verão termina dia 17

O Horário de Verão, que iniciou no dia 4 de novembro de 

2018, termina na madrugada do dia 17 de fevereiro. A partir 

das 00h, os relógios devem ser atrasados em uma hora nos 

estados em que o horário é válido.

Quando ocorre uma mudança de horário, o organismo 

pode ter dificuldade em se habituar. Por isso, é preciso seguir 

algumas dicas para que a adaptação seja mais suave: cuidado 

com as refeições – no dia da mudança do horário, evite 

refeições pesadas, principalmente no final do dia; não 

exagere nos exercícios físicos – prefira os mais suaves ou 

relaxantes (como caminhadas leves ou ioga), para não 

estimular excessivamente o corpo; e, ajuste a hora de dormir 

– nesta mudança o relógio atrasa, fazendo com que 

“ganhemos” uma hora e por isso as pessoas muitas vezes vão 

d o r m i r  m a i s 

tarde,  sendo 

a s s i m , 

especialistas e 

m é d i c o s 

sugerem que 

e s s a  “ h o r a 

extra” deve ser 

u s a d a  p a r a 

descansar.

 

Receita refrescante: picolé de melancia 

Água na boca 

Nada como um delicioso picolé para se refrescar no verão, 

ainda mais se for de frutas. Confira a receita de picolé de 

melancia, disponível no site Tastemade e aproveite os dias de 

calor com a família e os amigos:

Ingredientes:

- 5 xícaras de melancia em cubos

- 2 folhas de couve

- 1 colher de chá de gengibre picado

- 3 colheres de sopa de mel

- 1 copo de suco de laranja

- ½ xícara de iogurte natural

- 1 colher de chá de açúcar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata a melancia até obter um suco e 

disponha em forminhas de picolé. Leve ao freezer até firmar. 

Em seguida, no liquidificador bata a couve, o gengibre, o mel, 

o suco de laranja e reserve. Em uma tigela, misture o iogurte 

com o açúcar e reserve.

Depois do picolé firme, coloque o palito, faça uma fina 

camada de iogurte sobre cada picolé e leve novamente ao 

freezer para congelar. Por fim, faça uma camada de, 

aproximadamente, 1 cm de suco verde e leve ao freezer por 

3 horas antes de desenformar. (Fonte: Tastemade)

Como funciona a previdência social no Brasil

A Constituição Federal estabelece, no Art. 201, que: “A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, 

morte e idade avançada; II – proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; III – proteção ao trabalhador em 

situação de desemprego involuntário; e, IV – salário-família e 

auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa 

renda”. 

O atual texto da Reforma da Previdência mantém o tempo 

mínimo de contribuição de 15 anos (180 meses) para os futuros 

aposentados pelo INSS, mas a eleva para 25 no caso dos 

funcionários públicos. A medida pode corrigir uma distorção no 

atual sistema, dado que trabalhadores da iniciativa privada sofrem 

com o desemprego e a informalidade, tendo por diversas vezes 

suas contribuições não recolhidas ao INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social) - algo inexistente no caso do funcionalismo público.

Além disso, a idade mínima será de 65 anos para homens e 62 

anos para mulheres, com exceções para professores (60 anos 

para ambos os sexos), policiais (55 para ambos os sexos), e o 

segurado especial (55 para mulheres e 60 para homens). A 

transição prevê idade mínima de 53/55 anos para o INSS e 55/60 

para servidores em 2018. As idades sobem um ano a cada dois 

anos (54/56 anos em 2020 no INSS, por exemplo), alcançando o 

previsto legalmente em 2028 para os funcionários públicos 

homens e apenas em 2038 para os homens do setor privado.

Antes com alterações profundas, a aposentadoria rural e o 

Benefício de Prestação Continuada (que, em tese, pagaria um 

salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência pobres, mas foi 

desvirtuado de acordo com técnicos do governo) foram excluídos 

do texto da reforma. 

A nova legislação também proíbe o acúmulo de pensões somadas 

à aposentadoria acima de dois salários mínimos e prevê que as 

contribuições sociais deixem de ficar submetidos à Desvinculação 

de Receitas da União (DRU).

Percebe-se que uma reforma da previdência se torna 

absolutamente ruim para a atual realidade de aposentados e para 

que irá se aposentar, tudo esta voltado para a economia do país e 

não se vê um objetivo essencial para a reforma, quanto sua 

natureza social e Jurídica, vários itens são questionáveis quanto sua 

aplicabilidade instantânea, mas que no futuro prejudicará muitos.

Aprenda a fazer uma fantasia carnavalesca com pouco dinheiro

Faça você mesmo

A contagem regressiva para os dias de folia já começou. Em 

2019, o Carnaval será comemorado no dia 5 de março e, 

além dos desfiles das escolas de samba pelas grandes 

avenidas, os blocos de rua também ganham seu espaço. 

Como todo mundo quer sair por aí devidamente fantasiado, 

que tal aprender a fazer um look sem gastar muito dinheiro?

A coluna “Faça você mesmo” deste mês traz uma dica da 

estilista Sharon Azulay ao site Ego.com. Confira o passo a 

passo de uma fantasia inspirada em Carmen Miranda:

Materiais para o enfeite de cabeça:

- Arco

- Tesoura

- Pedaço de feltro

- Frutas e ores artificiais

- Alfinete

- Cola de artesanato

- Um lenço colorido

Para o top:

- Uma tira de tecido de cor da sua preferência

Passo a passo:

O primeiro passo é cortar o pedaço de feltro do tamanho 

que deseja fazer o seu arranjo de cabeça. Passe cola no verso 

do feltro e das ores e junte-os. Repita o mesmo passo em 

todas as frutas que deseja usar. Certifique-se que está bem 

colada antes de colar a próxima. Depois de seco, passe cola 

no verso do feltro e no arco. Pressione para que fixe bem.

Para o top: separe três bananas artificiais. Cole-as no feltro e 

passe o alfinete, simulando um broxe. Pegue a tira de tecido e 

dê um nó nas costas. Depois de amarrada, franza o tecido e 

prenda o broxe.

Amarre o lenço na cabeça da forma que preferir e coloque o 

arco por cima.

A decoração fica por sua conta!  (Fonte: Ego.com)

O vídeo completo você confere no site da Apevo: 

www.apevo.com.br

Estúdio da rádio Nova Tropical FM durante entrevista com Aristides Fernandes

Deliciosa receita de picolé de melancia
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Fantasia para curtir o carnaval
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 Atrase o relógio em uma hora no fim do horário de verão
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Carnaval: Apevo terá aula de dança temática
Para comemorar o Carnaval - celebrado no dia 5 de março, a 

aula de dança da Apevo do dia 26 de fevereiro será temática. 

A partir das 19h, no Salão Social da entidade, associados e 

não associados poderão participar do evento.

Segundo o professor Wellington Machado, é uma forma de 

despertar o interesse daqueles que não frequentam as aulas. 

“O evento é para que todos possam conhecer o nosso 

trabalho e tenham interesse em se associar à Apevo”, 

ressalta. 

Para a diversão ficar ainda melhor, o público pode se vestir a 

caráter - com fantasias ou máscaras carnavalescas. Para 

embalar o pessoal, as músicas serão marchinhas de Carnaval.

O Salão Social da Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 - 

Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 

3243-2410.

Principais dúvidas sobre a Apevo

Apevo Responde

A Apevo completa 27 anos no mês de fevereiro e reserva 

muitas novidades com a reeleição da sua diretoria. Para você 

que está querendo se associar, a  Apevo Responde:

1. O que é preciso para se associar?

Para ser um associado da Apevo é necessário comparecer à 

associação com o RG, CPF, título de eleitor, comprovante de 

residência e número do benefício - no caso de aposentado - 

do titular e dos dependentes. Você pode começar a utilizar 

os benefícios assim que se associar. Na matrícula é cobrada 

uma taxa de R$ 26 (referente à inscrição e a primeira 

mensalidade) e as demais mensalidades custam apenas R$ 

13.

2. Quem se enquadra como dependente?

Dependentes são cônjuges e filhos de até 18 anos.

3. O que a Apevo oferece?

A Apevo oferece uma série de benefícios, como: parcerias 

com farmácias, óticas, clínicas médicas, colônias de férias, 

academias, entre outros. A associação também conta cm um 

moderno salão de festas, que contem uma infraestrutura 

completa, que inclui: ar-condicionado, camarim, som 

ambiente profissional, pista de dança com sistema completo 

de iluminação e controle de intensidade, caixas de retorno ao 

palco, microfone, telão com controle remoto, bar e cozinha.

A Apevo também possui um salão de beleza em sua sede, 

departamento jurídico, cursos de Inglês e Informática e 

departamento de turismo. O atendimento é feito de segunda 

à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Antônio Fernandes, 50 - 

Centro.

4. Como funciona a Unidade de Saúde Apevo?

A Unidade de Saúde Apevo, inaugurada em 2013, é uma 

clínica com profissionais de qualidade e que oferecem 

atendimentos a preços acessíveis. Psiquiatra, nutricionista, 

psicóloga, acupunturista, geriatra, urologista, fisioterapeuta, 

dentista, reumatologista, dermatologista, podóloga, 

cardiologista, vascular, ortopedista, cl ínico geral, 

pneumologista, endocrinologista e fonoaudiólogo são 

algumas das especialidades encontradas na Unidade de 

Saúde. Os valores das consultas médicas podem ser até 

cinco vezes menores que o valor do mercado.

O prédio, localizado na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim, tem 300 m² e oferece: recepção, sala de espera, 

consultórios médicos, sala para esterilização de materiais e 

banheiros amplos e adaptados para deficientes.

Início de ano: oportunidade de investir em conhecimento 
O começo de um novo ano é uma ótima oportunidade para 

investir no crescimento profissional e pessoal. Pensando 

nisso, a Apevo conta com cursos de Informática, 

Smartphone e Inglês voltados para todas as idades.

As aulas de Informática e Smartphone tiveram início em 

janeiro, mas ainda há vagas disponíveis para turmas no 

período da manhã. Ministrada pela professora Carolina 

Omena, as aulas de Informática acontecem às terças-feiras, 

das 8h às 10h e, em seguida, tem início a aula de 

Smartphone, que acontece das 10h às 11h30.

Já o curso de Inglês, ministrado pela professora Ivete de 

Carvalho, está com inscrições abertas para turmas com início 

nos dias 12 e 14 de fevereiro. Às terças-feiras, as aulas serão 

realizadas das 9h às 11h e, às quintas-feiras, há vagas para 

turmas no período da tarde - das 14h às 16h e noite - das 19h 

às 21h.

As matrículas devem ser feitas na sede da Apevo. A 

mensalidade do curso de Informática custa R$ 75 para 

associados e R$ 90 não associados, com apostila inclusa. No 

curso de Smartphone, as mensalidades são R$ 65 para 

associados e R$ 80 não associados, também com apostila 

inclusa.

Para o curso de Inglês, a matrícula custa R$ 80; associados 

pagam 8x de R$ 110 e não associados, 8x de R$ 125. A 

apostila custa em torno de R$ 130.

A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de 

Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Agenda disponível para 
reserva da colônia de férias
A Apevo informa que está aberta a agenda para os interessados 
em desfrutar dias de lazer durante o mês de março na colônia 
de férias em Ilha Comprida. Para reservar um dos seis 
apartamentos, é necessário ser associado ou dependente 
Apevo e estar em dia com as mensalidades da associação.
Localizados na av. Beira Mar, 12.310, os apartamentos 
acomodam até seis pessoas e são equipados com utensílios de 
cozinha, geladeira, fogão, cama de casal, cama de solteiro, 
treliche, ventilador de teto, televisão, varal portátil, mesa com 
seis cadeiras, entre outros itens.
Em março, podem ser reservados quaisquer dias, exceto o 
período de 1º a 6 - na época do Carnaval são sorteados 
pacotes.
Reservas e informações na Apevo ou pelo telefone (15) 3243-
2410.

Manhãs de Saúde apresentam novidade em 2019
As manhãs de saúde oferecidas pela Apevo trazem novidades 

para o ano que está começando. O departamento de 

comunicação da associação está preparando folders 

informativos sobre a importância de aferir a pressão arterial e 

realizar o teste de glicemia para serem distribuídos aos 

associados.

Segundo a jornalista, Luciane Fernandes Fogaça, a ideia é 

conscientizar a população sobre a importância da prevenção. “A 

partir de março, iremos distribuir os panetos informativos em 

todas as manhãs de saúde para informar o público sobre os 

riscos de ter pressão alta ou diabetes. Também iremos incluir as 

datas das próximas aferições para que não deixem de 

frequentá-las. As manhãs de saúde são gratuitas e abertas ao 

público em geral, sendo uma ótima oportunidade para cuidar 

um pouco mais do bem maior, a saúde”, ressalta.

Em fevereiro, os atendimentos acontecerão nos dias 7, 21 e 28, 

com profissionais da Farmamed, Farma Ponte e Drogasil, 

respectivamente. No dia 7, a manhã de saúde é feita na 

Unidade de Saúde Apevo, das 8h às 12h e das 12h às 14h, na 

sede matriz da Apevo. Nos dias 21 e 28, também na sede da 

associação, das 8h às 11h. Informações pelo telefone (15) 

3243-2410.Atendimento feito por profissionais da Drogasil

Funcionárias colaboradoras atendem novos associados

Aula de dança terá programação especial para Carnaval

Alunas do curso de Informática tiram dúvidas com professora


