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Palavra do Presidente2

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se 

aposentarem, jovens que serão os aposentados do amanhã e 

leitores em geral. Neste mês de outubro, especificamente 

no dia 1º do mês, quero parabenizar a todos os idosos pelo 

seu dia e dizer da importância que têm na sociedade. Jamais 

se considere velho, até porque, com o aumento da 

expectativa de vida, os idosos têm muito para contribuir com 

sua experiência para consertar o país que acreditamos ainda 

ter jeito e esse fator é de extrema importância para que isso 

aconteça, acredite! Veja o exemplo na história de renovação 

da águia e faça uma comparação. 

A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. 

Vive cerca de 70 anos. Porém, para se chegar a essa idade, 

aos 40 anos ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 

40 anos de idade suas unhas estão compridas e exíveis e já 

não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. 

O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se 

pesadas em função da grossura de suas penas que estão 

envelhecidas pelo tempo. 

Passaram 40 anos que a jovem águia lançou voo pela 

primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar é bem difícil 

e, nessa situação, ela só tem duas alternativas: deixar-se 

morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação 

que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o 

alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que 

esteja próximo a um paredão, em um local seguro de outros 

predadores e de onde para retornar, ela necessite dar um 

voo firme e pleno.

Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico 

contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando 

corajosamente a dor que essa at i tude acarreta. 

Pacientemente, espera o nascer de um novo bico, com o 

qual irá arrancar as suas velhas unhas e após nascer às novas 

unhas, arrancará as velhas penas.

Após cinco meses sente-se renascida, e pode sair para o 

famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar 

preparada para viver por mais 30 anos.

Muitas vezes em nossas vidas, temos que parar e reetir por 

algum tempo, e dar inicio a um processo de renovação. 

Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus 

costumes e de tudo aquilo que não é mais útil ou importante 

para continuarmos a voar. Um voo de vitória! Quando livre 

das barreiras e pesos do passado, poderemos aproveitar o 

resultado valioso que uma renovação sempre traz.

Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do 

medo, retire as velhas penas de suas asas, permitindo o uir 

de novos pensamentos. Alce um novo voo para uma nova 

vida de sonhos e realizações.

Às vezes, ao nos aposentarmos ou envelhecermos, achamos 

que somos “carta fora do baralho” passamos a nos sentirmos 

inválidos, discriminados, sem a autoestima, achando que não 

somos mais úteis a sociedade e sem forças para lutarmos por 

nossos direitos, ou seja, enfraquecidos física e mentalmente, 

tornando os nossos inimigos (governantes) mais fortalecidos.

Embora os idosos aposentados tenham perdido seu padrão 

de vida com o achatamento de seus benefícios e muitos deles 

tenham de continuar sua vida laboral para sobreviverem, não 

podemos desistir de lutar, e assim como a história da águia, 

devemos acreditar em nós mesmos, saber que ainda somos 

capaz, pois a expectativa de vida já teve um aumento 

considerável, e ser jovem é acreditar, é retirar de si tudo que 

o envelhece e que irá ceifar sua vontade de viver. Faça como 

a águia, inicie um novo voo para uma vida de novos sonhos e 

realizações e suas garras irão renascer. 

       

Fiquem com Deus e até breve.

 

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigos

O Brasil ainda tem jeito: vamos unir forças e lutar pelos nossos direitos!
Por Ari Fernandes

A Apevo, como sempre fez, estará unindo forças com a 

Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas que, junto com a Fapesp – Federações das 

Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas 

e Idosos do Estado de São Paulo e demais associações de 

base dos aposentados, filiadas ou não a federação, com a 

Cnapi – Central Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 

Idosos, Sindicatos dos Bancários Aposentados de São Paulo e 

Federações de outros estados, no movimento que irá 

acontecer no dia 9 de novembro, em São Paulo. 

Será uma grande manifestação contra a retirada de direitos 

proposto pelo governo Michel Temer e sua “curriola” da 

maldade. A nossa palavra de ordem é: “A volta do Ministério 

da Previdência; não a Reforma da Previdência e a votação 

urgente na Câmara dos Deputados do Projeto 4434/08 que 

achatou e continua achatado todos os anos os benefícios dos 

aposentados”. Esse movimento segue a agenda da Cobap de 

2017 e já foi realizado em Santa Catarina e em Sergipe. 

O trajeto do movimento terá início na rua 24 de maio (em 

frente a Fapesp), seguirá pela avenida Ipiranga/República, 

avenida São Luiz, rua Xavier de Toledo, rua Conselheiro 

Crispiniano, avenida São João, Largo Paissandu, rua Antônio 

de Godoy, Largo Santa Ifigênia/Agência INSS. No trajeto, 

teremos dois carros de som para alertar a sociedade que 

devemos lutar pelos nossos direitos, assim como será 

distribuído uma carta aberta durante o trajeto explicando o 

porquê do protesto. 

A Apevo levará dois ônibus no dia, com saída da 

associação, às 12h. Pedimos aos aposentados que queiram 

participar do movimento se inscrevam na sede matriz, na rua 

Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim ou pelo 

telefone (15) 3243-2410. Participem! Essa luta é de todos 

nós.  Lembrem-se: “Embora ninguém possa voltar atrás 

de fazer um novo começo, qualquer um pode começar 

agora e fazer um novo fim”. (Chico Xavier)

A culpa é de quem?
O senhor Temer já 
d e u  i n í c i o  a s 
m a n o b r a s ,  c o m 
dinheiro público, para 
bar ra r  a  segunda 
denúncia contra ele na 
Câmara, já reabriu os 
c o f r e s  l i b e r a n d o 
inicialmente R$ 1,02 
bilhão em emendas 
parlamentares. Além 
d i s so ,  j á  p repara 
alteração nas regras 
do refinanciamento 
das dívidas. Para tudo 
isso, o rombo que 
tanto falam não existe. 

O rombo só existe quando eles querem e culpam o povo, 
claro, sempre o povo...
Mas não bastasse essa compra de votos na nossa cara, em 
meio à discussão sobre a PEC da Previdência, a Advogacia-
Geral da União (AGU) encaminhou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma manifestação a favor da legalidade do 
Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), que 
garante aposentadorias e pensões a ex-parlamentares. Para 
eles, não tem problema nenhum! Mas é claro, vivem numa 

grande bolha!
A União gasta todo ano R$ 164 milhões para pagar 1.170 
aposentadorias e pensões para ex-deputados federais, ex-
senadores e dependentes de ex-congressistas, segundo 
levando feito pelo jornal O Estado de São Paulo. O valor 
equivale ao que é despendido para bancar a aposentadoria 
de 6.780 pessoas com o benefício médio do INSS, de R$ 
1.862.
A aposentadoria média de um ex-parlamentar (levando em 
conta também os que se aposentam proporcionalmente) é 
de R$ 14,1 mil. Todo reajuste dos salários de deputados e 
senadores é repassado para as aposentadorias. Com a morte 
do parlamentar, a viúva ou os filhos (até os 21 anos) passam a 
receber a pensão. Enquanto o teto do INSS é de R$ 
5.189,82, o do plano de seguridade dos congressistas é de 
R$ 33.763. Ou seja, a aposentadoria média do parlamentar é 
7,5 vezes superior à média do INSS!
Enquanto isso ainda temos o Poder Legislativo (Senado 
Federal e a Câmara de Deputados) custando R$ 1,16 milhão 
por hora aos cidadãos brasileiros, em todos os 365 dias do 
ano. Somados, o salário e os benefícios de cada deputado 
chega a aproximadamente R$ 168,6 mil por mês. Juntos, os 
513 deputados custam em média R$ 86 milhões ao mês, e a 
um custo anual de R$ 1 bilhão. Somados, o salário e os 
benefícios de cada senador chegam a R$ 165 mil por mês. 
Juntos, os 81 senadores custam em média R$ 13,5 milhões 

ao mês e a um custo anual de R$ 160 milhões.
Depois de lermos todos estes números vem a grande mídia 
com o secretário de Acompanhamento Econômico do 
Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, afirmando que 
quanto mais se atrasar, mais duro terá que ser a reforma da 
Previdência, e esse discurso é adotado em diversas outras 
declarações, falando do rombo, culpando a Providência. 
Fazem terrorismo com o povo e querem que acreditemos 
numa grande mentira! Massacram o povo retirando direitos 
e deixando cada vez mais na miséria, enquanto os senhores 
políticos se mantem nas regalias.
A culpa não está na nossa Previdência Social, nem nos 
aposentados, idosos ou trabalhadores, mas sim, na falta de 
caráter destes políticos que só trabalham em causa própria!
Político que defende bandido e massacra o povo não terá vez 
em 2018!
Querem a todo curso o desmonte da Previdência Social!
Nossa luta não para, juntos somos fortes, somos resistência! 
Nenhum direito a menos!

Por José Veiga de Oliveira

Presidente da Fapesp – Federação das Associações e 
Departamentos dos Aposentados, Pensionistas e Idosos 

do Estado de São Paulo

José Veiga de Oliveira
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Obesidade é preocupante entre idosos
“ O b e s i d a d e  o u 
excesso de peso entre 
maiores de 60 anos é 
preocupante devido a 
perda da qualidade de 
vida e o aumento do 
r i s c o  d e  a d q u i r i r 
doenças cardíacas ou 
a l g u m a s  d o e n ç a s 
relacionadas a idade, 
como hipertensão e 
diabetes”. Esse é o 
alerta da nutricionista 
da Unidade de Saúde 

Apevo, Carina Claudino de Souza. Ela explica que, com a 
alteração do metabolismo, se torna difícil a perda de peso 
para esse público, criando ainda mais depósitos de gordura, 
principalmente na área do abdômen.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em abril, 
revelam que a obesidade aumentou 60% nos últimos dez 
anos. Esse crescimento colabora com o aumento da 
prevalência de diabetes e hipertensão. Na época, o ministro 
Ricardo Barros declarou que o Ministério da Saúde tem 
priorizado o combate à obesidade com uma série de políticas 
públicas.

O índice de obesos aumentou com o avanço da idade, mas o 
indicador mais alto está entre os brasileiros de 25 a 44 anos: 
17% desse público. O excesso cresceu também na 
população das capitais, passando de 42,6% para 53,8% em 
10 anos.
 

Razões e prevenção
 
Segundo a nutricionista, as causas da obesidade estão ligadas 
à falta de hábito alimentar saudável e ao sedentarismo. Outro 
fator relacionado é o crescimento do poder de compra dos 
brasileiros. Segundo uma pesquisa do instituto Dada Popular, 
a renda da classe média cresceu 71% entre 2005 e 2015. A 
chamada classe C passou a ter acesso a produtos antes 
restritos a elites. Alinhado a isso está o fato de que, ao se 
inserir no mercado de trabalho, os brasileiros passam a 
adotar hábitos menos saudáveis.
A indústria alimentícia cresceu drasticamente e alimentos 
ultra processados, ricos em gorduras trans e açúcares estão à 
disposição em qualquer prateleira. Com os custos reduzidos, 
o acesso a esse tipo de produto também aumentou e é fácil 
encontrar esses alimentos no cardápio de crianças e 
adolescentes, lanches escolares, entre outros.
Outro fator relacionado a esse aumento é a diminuição de 
horas dormidas pelas pessoas. Durante a noite, a serotonina 

se converte em melatonina e promove o estímulo para o 
sono reparador. Nesse momento, as células se metabolizam 
substratos de maneira adequada, principalmente as 
gorduras. Dormir pouco contribui diretamente para o 
aumento do peso.
O sedentarismo é um fator totalmente inuenciador do 
excesso de peso. Com o avanço das tecnologias, as pessoas 
não andam mais de escada, nem caminham ou praticam 
exercícios físicos regularmente. E isso tende a crescer ainda 
mais.
De certa forma, obesidade e excesso de peso estão 
relacionados com a genética. No entanto, a alimentação 
adotada atualmente já demonstra, em estudos científicos, 
inuência na modificação genética de determinados genes 
envolvidos no metabolismo, provocando alterações 
celulares que propiciam o aumento de peso.
A luta pela perda de peso é diária. Por isso se torna tão 
necessário à prática de exercícios físicos e uma alimentação 
regrada e saudável. Uma caminhada de meia hora, todos os 
dias, ajuda a sair do grupo de risco de problemas 
cardiovasculares relacionados à obesidade e à vida 
sedentária. “A prevenção está relacionada a mudança no 
estilo de vida, na reeducação alimentar e na prática frequente 
de atividade física”, recomenda a nutricionista.

Outubro Rosa estimula mulheres à prevenção do câncer de mama
Para estimular as mulheres a realizarem a prevenção do 
câncer de mama, nasceu, na década de 1990, a campanha 
Outubro Rosa. Celebrada anualmente, a data tem o objetivo 
de compartilhar informações sobre a doença, promover sua 
conscientização, proporcionar maior acesso aos serviços de 
diagnósticos e de tratamento, além de contribuir para a 
redução da mortalidade.
O movimento começou nos Estados Unidos, onde vários 
estados tinham ações isoladas referentes ao câncer de mama 
e, posteriormente, o Congresso Americano aprovou o mês 

de outubro como 
o  m ê s  d a 
p r e v e n ç ã o  d o 
câncer de mama. 
N o  B r a s i l ,  a 
primeira iniciativa 
se deu a partir da 
iluminação rosa do 
m o n u m e n t o 
M a u s o l é u  d o 

Soldado Constitucionalista – mais conhecido como o 
Obelisco do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, no dia 2 de 
outubro de 2002. O fato foi organizado por um grupo de 
mulheres simpatizantes com a causa, que contou com o 
apoio de uma conceituada empresa europeia de cosméticos 
para iluminar o monumento.

Desenvolvimento e dados da doença

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação 
de células anormais da mama, que formam um tumor. 
Existem vários tipos da doença. Alguns se desenvolvem 
rapidamente, enquanto outros são mais lentos, tornando a 
prevenção o melhor caminho. 
Dados da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer 
revelam que o câncer de mama é o tipo mais comum da 
doença e que mais mata mulheres no mundo todo. O câncer 
de mama também pode afetar homens, embora os casos 
sejam raros.
Por não apresentar sintomas na fase inicial, é difícil detectá-la 

precocemente. Quanto mais cedo detectada, maiores são as 
chances de sucesso. É necessário que as mulheres pratiquem 
o autoexame e, entre os 50 e 69 anos, façam a mamografia a 
cada dois anos. No entanto, a Sociedade Brasileira de 
Mastologia recomenda que o exame seja feito em mulheres 
a partir de 40 anos e anualmente.

Sinais e sintomas

É importante que as mulheres, a partir dos 20 anos, realizem 
o autoexame sempre que possível e fiquem atentas aos sinais 
e sintomas, como: caroço fixo, endurecido e, geralmente, 
indolor; pele da mama avermelhada, retraída ou parecida 
com casca de laranja; alterações no bico do peito; pequenos 
nódulos na região das axilas ou no pescoço; e, saída 
espontânea de líquido nos mamilos.
Caso sejam detectados alguns desses sintomas, recomenda-
se que as mulheres procurem imediatamente um serviço 
para avaliação.

Psicologia do cotidiano: você já foi à terapia? 

Outubro Rosa conscientiza 
mulheres a realizarem a mamografia

Carina Claudino de Souza - Nutricionista

Nos últimos dias, recebi uma mensagem, em um grupo de 
amigos do curso de Psicologia, com um texto excelente 
intitulado “Jura que você precisa de um psicólogo?”, da 
colunista do Estadão, Ruth Manus. Neste texto 

absolutamente pertinente, ela questiona por quanto tempo 
ainda terá que explicar que ir ao psicólogo ou psiquiatra é 
algo completamente normal. Relata sobre uma ocasião em 
que causou espanto em uma roda de conversa por ter 
mencionado algo que teria ouvido de sua psicóloga e o 
indivíduo incrédulo lhe questiona: “Jura que você precisa de 
um psicólogo?”, seguido do comentário: “Baseado na leitura 
de seus textos sempre lhe julguei uma pessoa bem resolvida 
e jamais imaginei que você precisasse de terapia!”. 
Enfim, baseada neste texto excelente (e que recomendo!) 
resolvi discorrer um pouco sobre a crença distorcida de que 
a psicologia é para quem é “louco”, “doente” ou está “no 
fundo do poço”. Porque é absolutamente aceitável cuidar do 
corpo e é “estranho” cuidar da mente? Tudo bem ir ao 
Cardiologista, mas ao Psicólogo não. 
Acorda!!! Somos indissociáveis! Unidade!
Repi to incansave lmente que o objet ivo de um 

acompanhamento psicológico é o bem estar. Não preciso 
estar mal para querer ficar bem; eu posso estar bem e querer 
melhorar pensamentos, comportamentos e emoções ou a 
maneira como lido com determinadas situações e 
acontecimentos; posso querer desenvolver habilidades 
sociais, inter e intrapessoais ou cognitivas; posso claro, 
querer solucionar algum problema, mas o que é problema 
para uma pessoa pode não ser para outra e posso também 
estar mal. Mas porque associar a terapia apenas a situações 
negativas? Fazer terapia é uma delícia! Pode perguntar!
Vai ao psicólogo quem quer usar a mente a seu favor, estar 
bem consigo e com outros, quem quer exercitar o 
entendimento e aprender sempre. Pense nisso!!

Carolina Claudino de Souza
Psicóloga e acupunturista na Unidade de Saúde Apevo

Carolina Claudino de Souza - Psicologa e Acupuntura
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Camping Casarão de Itu é mais uma novidade no Turismo da Apevo

Expoflora atrai turistas da Apevo para Holambra 

A Expoora – maior exposição de ores ornamentais da 

América Latina, sediada na cidade de Holambra (SP), atraiu 

46 turistas da Apevo. No dia 9 de setembro, o grupo 

visitou a Exposição de Arranjos Florais, um conjunto de 12 

ambientes diferentes com arranjos exóticos, criados pelos 

decoradores Jan Willem van der Boon e Jessica Drost; e a 

Mostra de Paisagismo, 19 ambientes apresentaram 

projetos paisagísticos e de decoração, com sugestões de 

ores e plantas que podem ser usadas nas residências e 

tendências da primavera/verão.

Outras atrações foram o desfile de carros alegóricos 

enfeitados com ores e plantas produzidas na cidade e a 

tradicional “Parada das Flores”. Os turistas também 

tiveram a chance de conhecer as danças típicas e culinárias 

holandesas.

A Expoora chega, em 2017, à sua 36ª edição e 

apresentou plantas ornamentais cultivadas por mais de 

400 produtores. Holambra concentra 45% da 

comercialização desse produto no Brasil.

A exposição também é conhecida por apresentar 

novidades e tendências para a oricultura nacional. Esse 

ano, uma nova espécie de cacto sem espinho e o 

kalanchoe da variedade Chloe, laranja e com fragrância de 

mamão papaya, estão entre os destaques.

Águas de Lindóia
Embarque: 2 a 4 de março

Passeios : Monte Sião , Serra Negra , Fazenda do Café 

e City Tour pela cidade de trenzinho, 2 bailes.

Pensão Completa 

Valores: Associados R$ 670, não associados R$ 750 e 

crianças 6 a 11 anos R$ 400.

Caldas Novas
Embarque: 21 a 24 de junho
Hotel Di Roma Exclusive 
Passeios : cachaçaria , serra verde chocolates , bingo , 
baile , entrada para park aquático.
Incluso: café, almoço e jantar
Valores: Associados R$ 1.180, não associados R$ 
1.280 e crianças de 06 a 10  anos R$500.

Embarque: 24 de fevereiro
Alongamento com música, caminhada até a cascata, 
bingo e baile com música ao vivo, atividades temáticas, 
grito de carnaval, piscina climatizada , piscina 
semiolímpica , tobogã.
Incluso: café , almoço e chá da tarde
Valores: Associados R$ 155, não associados R$ 180 e 
crianças 6 a 10 anos R$ 120.

Embarque: 17 de fevereiro

pedalinho, visita a casa velha, pesqueiro, mini fazenda, 

passeio de trenzinho, baile, bingo e parque aquático 

com tobogãs.

Incluso: café , almoço e chá da tarde

Valores: Associados R$ 160, não associados R$ 200 e 

crianças 6 a 9 anos R$ 125. 

Hotel Fazenda 
Casa Velha Porto Feliz

Casarão em Itú

Barra Bonita Embarque: 15 de abril
Passeio a capela do frei galvão , passeio de 5 hrs no 
barco .
Incluso: almoço
Valores: Associados R$ 230, não associados R$ 300 e 
crianças 6 a 10 anos R$ 155.

Campos de Jordão 
Embarque: 26 de maio

Visita aos pontos turísticos: 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.

Incluso: café , almoço e todos os passeios 

Valores: Associados R$ 180 e não associados R$ 230.

com  a

2018

2017 Essas viagens já 
estão esgotadas.

Confira o que a Apevo 
oferece para 2018!

A programação de Turismo da Apevo conta com diversos passeios e viagens até dezembro. Confira:

Ubatuba - 20 a 22 de outubro

Hotel Fazenda Solar das Andorinhas (Campinas) - 11 de novembro

Águas de Lindoia - 8 a 10 de dezembro

Maria Fumaça - 16 de dezembro

Faça sua reserva: (15) 3353-8080 - Viviane e Ariana

O Departamento de Turismo da Apevo está preparando 
várias novidades para o ano de 2018. Uma delas é a excursão 
para o Camping Casarão de Itu, no dia 24 de fevereiro. 
Situado há pouco mais de 60 km de Votorantim, o local foi 
um dos campings pioneiros no Brasil, quando, em 1974, 
transformou suas instalações de colônia de férias para 
receber barracas, trailers e motor-homes. Durante a 
excursão, o grupo irá se divertir com atrações como: 
alongamento, caminhada, bingo e baile com música ao vivo, 
grito de carnaval, atividades temáticas, piscina climatizada e 
semiolímpica com tobogã, entre outras.
No pacote da Apevo está incluso o café da manhã, almoço e 

c h á  d a  t a r d e . 
Associados pagam 
R $  1 5 5 ,  n ã o 
associados R$ 180 
e crianças de 6 a 
10 anos pagam R$ 
120.
I n fo rmações  e 
reservas  pe los 
t e l e f one s  ( 15 ) 
3243-2410  ou 
3353-8080.Camping Casarão de Itu conta com piscina para diversão dos turistas

Turistas aproveitaram o sábado para conhecer a capital das ores

Viviane e sua filha, Julia Padilha, se divertiram no passeio

Grupo de turistas da Apevo na Expoora

Os associados da Apevo, Flor de Maria Pedroso e Renato Gomes

Cascata é uma das atrações do passeio



Destaque 5

Dia do Idoso: expectativa de vida teve aumento nos últimos dez anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE revelou, 
em dezembro passado, que a expectativa de vida do brasileiro 
nascido em 2015 aumentou e passou a ser de 75 anos, 5 meses 
e 26 dias. O número de pessoas idosas a partir de 60 anos 
também aumentou na última década, passando de 9,8% para 
14,3%, segundo o estudo “Síntese de Indicadores Sociais (SIS): 
uma análise das condições de vida da população brasileira 
2016”.
O aumento da expectativa de vida está diretamente ligado à 
melhoria das condições de vida da população, o que faz com 
que a sociedade se sensibilize quanto às questões do 
envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da 
população mais idosa.
Foi pensando nisso que, em 1991, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) instituiu o dia 1 de outubro como o Dia 
Internacional do Idoso. No Brasil, até 2006, a data era 
comemorada no dia 27 de setembro, instituída pelo Senado 
Federal. Devido à aprovação do Estatuto do Idoso no dia 1 de 
outubro de 2003, a data foi transferida.
O Brasil incorporou à sua jurisprudência resoluções de 
organizações internacionais, entre elas a ONU. Com 
aprovação pela organização, em 1991, da Resolução 46/91, 

passaram a ser tratados como direitos os princípios da “Auto 
realização” e da “Dignidade”. Além de destacar as questões de 
assistência aos idosos e de sua integração e participação na 
sociedade.
Portanto, o dia 1 de outubro se tornou uma data para 
conscientizar sobre todas as questões fundamentais a respeito 
do idoso.

Apevo em prol dos idosos

A Apevo foi criada com o intuito de agregar e colaborar com as 
causas dos idosos. Além de participar das lutas da categoria, a 
associação oferece atividades que promovem o bem-estar e o 
lazer da população em geral.
Pensando na prática de exercícios físicos, a Apevo colocou a 
disposição dos associados e dependentes aulas de dança de 
salão e ginástica. A professora Isa de Fátima ministra aulas de 
dança de salão todas às terças-feiras, das 20h às 22h; já o 
professor de ginástica, Márcio Antônio, está na associação às 
segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h; e as terças e quintas-
feiras, das 18h30 às 19h30. 

“Quero prestar homenagem à diretoria da Apevo pela nobre 
iniciativa de nos proporcionar as aulas de ginástica, que tanto 
contribuem para melhora da nossa saúde física e mental, 
mostrando assim respeito e valorizando os idosos. Muito 
obrigada por essa obra importante!”, declara a aluna Wanda 
Nunes, de 75 anos, frequentadora das aulas do professor 
Márcio Antônio.
Quanto à educação, a Apevo oferece cursos de Inglês e 
Informática. O curso de Inglês, com a professora Ivete de 
Carvalho, é voltado para todas as idades e tem oito módulos: 
Básico 1 e 2, Pré Intermediário 1 e 2, Intermediário 1 e 2, Inglês 
para negócios e Inglês Kids. Já o curso de Informática, 
ministrado pela professora Carol Omena, habilita os alunos no 
nível básico, com conhecimentos em Windows, Word, Excel e 
PowerPoint 2010 e Internet. Podem se inscrever pessoas a 
partir de 14 anos.
Outro espaço muito procurado é o salão de beleza. Ele dispõe 
de profissionais prontos para realizarem serviços que vão desde 
cortes, progressivas, botox, até manicure e pedicure. O 
atendimento é feito de terça à sexta-feira, a partir das 8h.  
A Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Como forma de incentivar a leitura e a escrita, a Academia 
Votorantinense de Letras, Artes e História – AVLAH 
promoveu aos alunos da rede municipal de ensino de 
Votorantim uma tarde de autógrafos, no dia 17 de setembro. 
O evento ocorreu no Auditório Municipal Francisco 
Beranger, em parceria com a Secretaria de Educação de 
Votorantim – Seed.
O projeto da Academia, denominado “Confabulando 
Fábulas”, selecionou um conto de cada uma das 23 escolas 

participantes e foi elaborado um livro com o mesmo título. 
Para a presidente da AVLAH, Miriam Corrêa Jáki, o principal 
objetivo do projeto foi dar oportunidade para as crianças da 
rede municipal de ensino. “Proporcionamos nesse 
momento tão difícil, na realidade política que estamos 
vivendo, um momento de magia na vida dessas crianças, que 
é elas escreverem, criar suas histórias e depois terem a glória 
de ter suas fábulas publicadas. Foi pensando em dar essa 
oportunidade para terem um futuro melhor”, ressalta. 

A tarde de autógrafos contou com apresentações teatrais e 
musicais com as crianças do Coral Proame (Programa de 
Amparo ao Menor), acompanhadas pelo regente Luís 
Gustavo Laureano; com os jovens da Bamavo (Banda Marcial 
de Votorantim) e com o grupo de teatro da Igreja Aliança 
Eterna.

AVLAH promove tarde de autógrafos a alunos da rede municipal de ensino 

Pink Run Solidária atrai 650 corredores em Votorantim 
A Pink Run Solidária, idealizada pela fotógrafa Claudia Silva, 
atraiu 650 corredores no dia 1º de outubro. Realizado no 
Alphaville, em Votorantim, o evento teve o intuito de 
arrecadar fundos para organizações não governamentais 
(ONGs) que atendem pacientes com câncer, conscientizar 
sobre a importância do autoexame e da prevenção e de 
quebra incentivar a prática de esportes e a solidariedade.
A programação da corrida teve a participação da Fórmula 
Academia, com o pré-aquecimento; aquecimento com a 
Equipe Peixepro – Assessoria Esportiva; largada com as 
motoqueiras do The Ladies Sorocaba H-D; som com o DJ 
Tom Volpato; quem animou a corrida foram os integrantes 
do Nemesis Futebol Americano e a Banda Marcial Bamavo e 

a caminhada foi animada pelos Super Palhaços e Clínica de 
Skate.
Esse ano, a entidade beneficiada é a Asipeca – Associação de 
Socorro Imediato a Pessoas com Câncer. Segundo Claudia, a 
escolha da entidade aconteceu devido sua participação no 
Selo Social de Sorocaba e realização de projetos sociais junto 
com a fotógrafa. A Asipeca disponibiliza atendimento 
psicossocial para pessoas com patologia oncológica e seus 
familiares e cuidadores. 
A cobertura completa do evento pode ser conferida na 
p á g i n a  o fi c i a l  d o  F a c e b o o k : 
Facebook.com/PinkRunSolidariaOficial.

Evento

Em seus 25 anos de existência, a Apevo vem real izando diversas at iv idades que promovem qual idade de v ida aos associados 

Pink Run Solidária tem o intuito de conscietizar sobre o Outubro Rosa
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Coral do Proame se apresentou com o regente Luis Laureano Banda Bamavo foi uma das atrações do evento

Alunos durante tarde de autográfos
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Campanha de bolsas de estudo promove ação social 

Recarga de cartão de transporte pode ser feita por aplicativo de celular 
 O Grupo São João está em constante processo de melhoria 
e em busca de parcerias que beneficiem os usuários. A mais 
recente é o Recarga Já, que permite que as pessoas utilizam o 
transporte coletivo recarreguem o cartão por meio de um 
aplicativo que pode ser baixado no celular. “Além da 
comodidade que o aplicativo proporciona, devemos 
ressaltar o grande atrativo que é pagar a recarga com o cartão 
de crédito”, acrescenta o gestor de bilhetagem eletrônica 
Rafael Bueno.
Segundo ele, o funcionamento do aplicativo é muito simples. 
O usuário deve digitar “Recargaja” (tudo junto) no Google 
Play ou acessar o link direto na página do Grupo São João - 
http://www.gruposaojoao.com.br/. Após o download, o 
aplicativo deve ser aberto no celular e o código do cartão 
comum cadastrado. Em seguida, é só escolher o valor da 
recarga e pagar com o cartão de crédito das bandeiras Visa ou 

Master. Logo após a confirmação do pagamento, a pessoa 
recebe um SMS com o valor do bônus em telefonia para usar 
ou presentear um amigo. A recarga do cartão de transporte 
estará disponível nos ônibus em até dois dias úteis.
O aplicativo funciona com as maiores operadoras de 
telefonia, como Claro, Oi, Tim e Vivo. “Com o Recarga Já, o 
passageiro faz a recarga de forma mais fácil e eficiente e ainda 
ganha bônus para o seu celular, enquanto o Grupo São João 
passa a contar um novo canal de vendas com alta capacidade 
de atendimento”, explica Leandro Zacchi, um dos 
responsáveis pela nova tecnologia.
O Recarga Já foi lançado este ano por sócios com enorme 
experiência em mobilidade urbana. Para mais informações 
ou dúvidas, basta acessar ao site: http://www.recargaja.net/. 
(Fonte: Assessoria Grupo São João)

Prefeitura retoma coleta de lixo no final de outubro
A Prefeitura de Votorantim vai retomar a coleta de resíduos 
sólidos urbanos (lixo) na cidade a partir do dia 26 de outubro, 
quando vence o contrato emergencial com a Sanepav. A 
medida foi necessária para a administração implantar a quarta 
célula no aterro municipal, realizar a manutenção da frota de 
caminhões e reorganizar os cargos que estavam atuando em 
desvio de função, os quais geravam um número excessivo de 
horas extras.  
O prefeito Fernando de Oliveira Souza destaca que em 
nenhum momento a administração municipal cogitou a 
terceirização do serviço. De acordo com ele a medida foi 
necessária tendo em vista a necessidade de parar a 
operacionalização do aterro municipal para a implantação da 
quarta célula, além da regularização das demais. “Planejamos 
tudo isso tendo em vista que o aterro não tinha condições de 
receber os resíduos, os veículos necessitavam de 
manutenção e havia um grande número de horas extras”, 
explica.
O contrato emergencial passou a vigorar a partir do dia 1º dia 

de maio, quando os funcionários não concordaram com a 
reorganização do sistema. A partir de então a Prefeitura, 
tendo em vista a não implantação da quarta célula pelo 
governo anterior, resolveu por cumprir as exigências da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 
concluindo o novo espaço além de regularizar as células 
anteriores. 
Sendo assim, a quarta célula voltou a operar no dia 16 de 
agosto. Durante esse período de implantação o lixo estava 
sendo levado para outro município. A nova célula está numa 
área de 11.500 m², com aproximadamente cinco anos de 
vida útil. Depois de concluir a escavação da célula e instalação 
dos drenos, foi realizada grande parte da regularização do 
solo. As células anteriores, 1ª, 2ª e 3ª, também passaram por 
manutenção e estão em fase final de regularização. Dos seis 
caminhões da coleta, quatro deles já passaram por 
manutenção e outros dois estão em fase final de reparos. 
O secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Carlos 
Laino, destaca ainda que já foi encaminhado para a Câmara 

Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a extinção, 
transformação, criação e súmula de atribuições de cargos da 
Prefeitura Municipal aos servidores do extinto Serviço 
Autônomo de água e Esgoto (Saae). Desta forma todos os 
servidores passarão desempenhar seus trabalhos, sem 
desvio de funções. (Fonte: Secom)

 O Exame de Bolsas desenvolvido pelo Colégio Cristão 
Antenor Thomazi, realizado dia 30 de setembro em 
Votorantim, arrecadou litros de óleo que irão integrar as 
cestas básicas distribuídas mensalmente para mais de 300 
famílias da cidade. A ação é uma parceria com a Comas – 
Comissão Municipal de Assistência Social. 
“Como Colégio Cristão, acreditamos que o amor não é só 
uma palavra ou sentimento, mas uma atitude que faz parte 
do nosso caráter. Como exemplo de Cristo, procuramos 
ensinar nossos alunos a mudar o foco do individualismo, de si 

mesmo, e olhar e agir em favor do outro”, explica Marluce 
Ramos, capelã do Colégio Cristão Antenor Thomazi. 
O colégio ofereceu o exame aos alunos que, em 2018, irão 
cursar o 6º do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino 
Médio. Os estudantes podem conquistar até 70% de 
desconto no valor dos cursos. O exame faz parte de uma 
nova experiência educacional, que amplia as chances de toda 
a comunidade ter acesso a um ensino diferenciado, com 
material de referência – Sistema Mackenzie de Ensino.

Campanha Nacional de Multivacinação atinge crianças e adolescentes em Votorantim
Crianças e adolescentes, na faixa de 0 a 15 anos, participaram 
da Campanha Nacional de Multivacinação, realizada pelo 
Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Saúde 
de Votorantim (Sesa). A ação estimula sobre a necessidade 
da atualização da carteira de vacinação. A campanha 
aconteceu de 11 a 22 de setembro, sendo o dia 16, o Dia D 

da Campanha Nacional de Multivacinação.
De acordo com o Departamento de Vig i lânc ia 
Epidemiológica, foram aplicadas vacinas de HPV; DTP 
(difteria, tétano e coqueluche); hepatite A; meningocócica C; 
pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, meningite e 
hepatite B); pneumo 10; varicela; VIP (poliomielite injetável); 

VOP (poliomielite oral) e tetra viral (sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela).
Até o fechamento dessa edição, a Sesa não havia informado o 
número de doses aplicadas. A secretaria aguarda um parecer 
do Ministério da Saúde sobre a possível prorrogação da 
campanha na cidade.

Talento

Fabiulla Gabrielle: sonhos que movem o mundo 

“Meu sonho é ter um museu bem grande perto de casa”, 
disse a sonhadora, Fabiulla Gabrielle de Oliveira, de 9 anos. 
Fabiulla chamou a atenção durante a visita do presidente da 
Apevo, Aristides Vieira Fernandes, à escola na qual EMEIF - 
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, “Lucinda 
Rodrigues Pereira Inácio”. A aluna fez um desenho da 
imagem de Aristides, que será encaminhado ao Museu da 
Pessoa de São Paulo. A visita à escola fez parte do projeto do 
governo do estado “Toda escola tem uma história para 
contar”.
Ela conta que seu gosto pelo desenho começou quando 

tinha 4 anos e isso se tornou um de seus hobbys favoritos. “Já 
nasci com o dom”, diz quando perguntada sobre de onde 
surgiu sua inspiração para tal arte. Entre seus desenhos 
favoritos, ela cita: “animais, Pica-Pau e Pantera Cor de Rosa”. 
Apesar da pouca idade, a aluna desenhou 8 gibis, de histórias 
de guerreiros e heróis.
Atualmente, Fabiulla mora com a mãe, Joelma, o padrasto e 
com seus três irmãos – Camila, de 12 anos e os gêmeos Kaio 
e Kauan, de 9 meses, os quais ajuda a cuidar.
Apesar de ótima desenhista, não se considera boa aluna. “Só 
tiro B”, diz. Mesmo assim, ela não falta! “Vou à escola até 

mesmo em dias de chuva”, completa. Na entrada de sua sala 
de aula, é possível ver alguns de seus desenhos expostos. O 
primeiro desenho que teve exposto foi a bandeira do 
México, quando ainda tinha 6 anos. 
Além dos sonhos e do dom pelo desenho, Fabiulla tem 
outros hobbys. Torcedora do Corinthians, um de seus 
objetivos para o futuro é ser jogadora de futebol. “Quero ter 
sucesso na carreira, uma casa e marido. Filho não, porque ter 
filho dói”, encerra Fabiulla. Uma pequena sonhadora com 
um futuro brilhante!

App permite que usuários recarreguem o cartão de ônibus online

 Aterro sanitário volta a funcionar em Votorantim. Foto Secom

Aluna Fabiulla Gabrielle de Oliveira Durante bate-papo, aluna desenhou o presidente da Apevo
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Maria Helena Bismara Mezadri
Por Luciane F. Fogaça

A coluna mensal “Na Apevo com” sempre conta a história de 
alguém especial que, por algum motivo, se destaca em algo 
ou em algum lugar. Desde que teve início, há um ano e meio, 
várias pessoas interessantes passaram por aqui. Dessa vez, o 
bate papo foi delicioso, com a aposentada Maria Helena 
Bismara Mezadri, de 78 anos, que possui várias 
peculiaridades, entre elas, a prática de exercícios de palavras 
cruzadas há quase de 30 anos. Resultado: ela elaborou seu 
próprio dicionário com palavras e seus sinônimos, com mais 
de 10 mil palavras escritas à mão.
Lena, como é chamada entre os familiares e amigos, é 
daquela fatia da terceira idade que vem aumentando a cada 
dia: ela não aparenta a idade que tem, faz questão de dizer 
que não se sente idosa, não é do lar e que tem muita vida pela 
frente. “Aquele estereótipo de velha, que fica em casa 
fazendo bordado, que não tem vida ativa e que está 
esperando a morte chegar nunca combinou comigo. Eu 
adoro festas, dirijo meu carro, tenho amizades e preservo as 

festas em família. Não tenho medo da morte, mas ela não me 
pega tão fácil”, comentou sorridente.
A história de Lena, segundo conta, daria um livro. Dona de 
uma memória invejável, desde criança se diz “agitada”. 
Nascida em Sorocaba, formou-se em Química e em 
Biologia, e trabalhou até sua aposentadoria na empresa 
Votocel, em Votorantim. Foi casada e tem uma filha. Após a 
morte do marido e de sua mãe, para preencher o vazio do 
dia a dia, passou a fazer jogos de palavras cruzadas, 
comprados em bancas de jornal. “A partir daí eu não parei 
mais de exercitar a minha mente. São 28 anos completando 
praticamente uma revista por dia”, disse.
Os benefícios que a prática traz para sua vida, segundo conta, 
são: boa memória, agilidade no pensamento e disposição. 
“Há muitos anos me tornei assinante das revistinhas. Já estive 
na gráfica pra conhecer e sei do trabalho que é elaborar as 
questões. Não sei se minha memória seria pior caso eu não 
praticasse os exercícios, mas acredito que só pelo bem estar 
que me proporciona, já é válido”.
Festeira e destemida, Lena não pensa duas vezes para dirigir 

para outra cidade, na companhia de amigas ou parentes. “A 
vida passa rápido demais. A escolha é de cada um, em viver 
como quiser. Eu 
p r o c u r o  v i v e r 
intensamente, pois 
amanhã pode ser 
t a r d e ” .  P a r a 
completar, mostra 
o relógio que está 
no pulso: “tenho 
uma coleção de 
138 relógios, dos 
ma i s  s imp le s  a 
alguns mais caros. 
Uso todos, a cada 
troca de roupa. Isso 
também faz parte 
do meu v iver ” , 
finalizou.

Instituto Psique é novo parceiro da Apevo 
A fim de contribuir na melhoria da 
qualidade de vida e saúde mental dos 
associados e dependentes, a Apevo 
firmou parceria com o Instituto Psique. A 
instituição oferece atendimentos de 
excelência na área de psicologia, com 
profiss ionais  qual ificados em um 
ambiente acolhedor e seguro. 
Atualmente a equipe é composta por 14 
profissionais de diversas abordagens 
t e ó r i c a s ,  c o m o  p s i c a n á l i s e , 
comportamental e fenomenologia. Os 
atendimentos são realizados de forma 
individual e em grupo para crianças, 
adolescentes, adultos, idosos, casais e 
famí l ias.  Também são oferecidas 

avaliações para cirurgia bariátrica, 
vasectomia e laqueadura, orientações 
profissionais, vocacionais e para pais.
O Instituto Psique conta ainda com 
profissionais especializados no trabalho 
com pacientes com dificuldade de 
aprendizado, autismo, síndrome de 
Down, dependência química, processo 
de luto, depressão e ansiedade. 
Para associados e dependentes da 
Apevo, as sessão custam R$ 50 cada. A 
clínica está na rua Marcelino Soares Leite, 
173 – Trujilo – Sorocaba. Informações 
pelos telefones (15) 3342-5548 / 3013-
0510 / 99127-5937.

Evento
Apevo promove café da manhã comemorativo 
Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1 de 
outubro, a Apevo promove um café da manhã especial no 
dia 6 de outubro. O evento é aberto ao público e acontece 
das 8h às 13h, no Salão Social da associação. Na 
oportunidade, a Apevo fará também o lançamento oficial do 
seu novo site: www.apevo.com.br (ler mais na página 9).
Além do lançamento do site, serão realizadas aferições de 
pressão e testes de glicemia com a Farmamed, Farma Ponte e 
Farma Conde; aulas de dança com a Cia de Dança Paula 
Pinto; aulas de ginástica com o professor da Apevo, Márcio 

Antônio; exposição de produtos e serviços da Hinode, 
consultoras de beleza, executivas e consultoras da Avon, 
Espaço Shake Saudável e Oral Sin.
De acordo com a diretoria da Apevo, o café da manhã é uma 
forma de homenagear aos idosos pela data comemorativa e 
agradecer pela confiança depositada no trabalho da 
associação.
O Salão Social da Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro de Votorantim.

Visitas e parcerias
Representantes da 4ª Regional de Sorocaba se reúnem com presidente e consultor da Apeapso 

Os representantes da 4ª Regional de Sorocaba e da Apevo, 

se reuniram, no dia 20 de setembro, com Osmir Nunes Rato 
– presidente e Carlos Zaranello – consultor de planos de 
saúde da Apeapso – Associação de Pensionistas e 
Aposentados de Sorocaba. O encontro, solicitado pelo vice-
presidente da associação e coordenador da 4ª Regional, 
Jandir Teixeira, teve o intuito de convocar a participação da 
Apeapso na regional e também para fazer parte do 
movimento marcado para o dia 4 de outubro, na Associação 
dos Aposentados de Porto Feliz.
Na ocasião, Jandir ressaltou a importância da luta da 
categoria. “Precisamos ir às ruas, mostrar ao governo que 
estamos aqui e que, apesar de aposentados, exercemos o 
direito de votar”, disse. Ele também explicou o trabalho da 4ª 
Regional ,  destacando a d i ferença do sa lár io da 

aposentadoria, que diminuiu no decorrer dos anos.
Além da Apeapso, os representes da regional pretendem 
convocar demais associações da região de Sorocaba para 
participarem das lutas dos aposentados e pensionistas. 
Esteve presente o presidente da Apevo, Aristides Vieira 
Fernandes; o diretor de patrimônio, José Hernandes 
Quezada; o presidente da Amaso – Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba e Região, Evanildo 
Amancio e o diretor Nelson Gonçalves.
Jandir aproveitou o momento para colocar a Apevo à 
disposição da Apeapso, que inaugurou há pouco mais de 4 
meses. “Somos uma associação nova, precisamos do apoio e 
troca de conhecimento das demais associações”, finalizou 
Osmir.

Apevo e Faculdade Fael: 
parceria em prol da educação 
Em prol da promoção de educação, a Apevo firmou, em 

setembro, uma parceria com a Faculdade Fael. Os descontos 

para os associados e dependentes da Apevo variam de 5 a 

15%, dependendo do número de adesões.

A faculdade foi fundada em 1998 e se tornou uma instituição 

privada pioneira no trabalho com a Educação a Distância 

(EAD) no Brasil. Atualmente, são mais de 150 polos 

distr ibuídos no país,  com cursos autor izados e 

reconhecimentos pelo Ministério da Educação – MEC. 

O polo da Faculdade Fael, em Votorantim, conta com 

diversos cursos de graduação e pós-graduação. A faculdade 

está na rua Albertina Nascimento, 139 – Centro. 

Informações pelo telefone (15) 3343-1100 ou pelo e-mail 

pl.votorantim.sp@fael.edu.br

Maria Helena Bismara Mezadri

Todos os anos a Apevo homenageia seus associados no Dia do Idoso

Apeapso foi convidada a participação da 4ª Regional de Sorocaba
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Apevo e parceiros sorteiam brindes aos associados 

Antônio Grampeia - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Irani de Souza - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Lucia de Fátima Furtado - cesta de cosméticos Farma Ponte

Elisa Mitsuko - cesta de cosméticos da Farma Ponte Joel Rodrigues - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Maria José dos Santos - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

A Apevo presenteia mensalmente seus associados com 

brindes oferecidos pela associação e seus parceiros. Com 

a proximidade do final do ano, esses prêmios se tornam 

ainda mais significativos. É uma forma de agradecer ao 

associado pela preferência. Para concorrer, basta estar em 

dia com as mensalidades e depositar os cupons nas urnas 

dispostas na Apevo, Farmamed e Farma Ponte  (localizadas 

na av. 31 de março, Centro de Votorantim). Confira os 

sortudos de setembro:

Elita Balduino - ventilador Mondial ofertado pela Apevo

Floriza Corrêa - cesta de cosméticos da FarmamedNelson Laureano - cesta de cosméticos da Farmamed

Apevo recebe homenagem do vereador Zelão
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Esse é o número de novos associado da Apevo de 

janeiro a setembro. A todos, antigos e novos, 

damos boas vindas! E a você que ainda não faz 

parte da nossa família fica o convite para vir nos 

conhecer.

Para ser associado basta comparecer na Apevo 

com RG, CPF, comprovante de residência, título 

de e le i tor  e  número de benef íc io  (se 

aposentado). Todos podem se associar, não 

precisa ser aposentado.

Associe-se!

Informações: (15) 3353-8080

Cecília de Campos Oliveira - sessão com a podóloga

Letícia Bonifácio Martins - cesta de cosméticos Farmamed

Aceitamos mudanças!
 
A nova política do nosso país é baseada nas delações que são 
consideradas premiadas. Exige-se que a colaboração seja 
voluntária e efetiva (art. 4º da lei 12.850/2013). Esta é, aliás, 
uma das características marcantes da colaboração premiada: 
o benefício depende da efetividade da colaboração, isto é, de 
resultado. O resultado pode ser a identificação de cúmplices 
e dos crimes por eles praticados, a revelação da estrutura e 
funcionamento da organização criminosa, a prevenção de 
novos crimes, a recuperação dos lucros obtidos com a 
prática criminosa ou a localização de eventual vítima com sua 
integridade física assegurada (art. 4º, I a V).
No entanto, não se tem a análise do resultado para a questão 
política e social. Com essa lei e sua aplicação vivenciamos 
uma evolução fiscalizadora em face todos que tem o poder 

em suas mãos, porém o resultado positivo das sanções que 
esperamos da lei demorará gerações para serem colhidos.
De imediato os princípios Jurídicos da ampla defesa e o da 
contradição remetem aos cumplices e aos que praticaram 
crimes, à abertura de se ganhar prazo e usufruir de seus 
benefícios criminosos. Aí está a sensação de impunidade e 
que alimenta a maior dúvida do povo brasileiro: Nessas 
ocasiões, será que o crime não compensa?
Conjugamos então o mais novo verbo criado na língua 
portuguesa: “MALUFAR”:
Imperfeito do Indicativo:
Eu malufava
Tu malufavas
Ele malufava
Nós malufávamos
Vós malufáveis
Eles malufavam
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Programa “Na Apevo com” é transmitido pela TV Votorantim 
Todas as quintas feiras, às 20h, com reprise aos sábados, às 
9h30, a TV Votorantim apresenta o programa “Na Apevo 
com”. O semanal de entrevistas tem como apresentador o 
presidente da associação, Aristides Fernandes. Em sua 
estreia, no dia 14 de setembro, foi apresentado um 
programa especial sobre a Apevo, que em 2017 comemora 
25 anos. Além da história da associação, o presidente falou 
sobre suas instalações, os benefícios aos associados e o 
trabalho que vem sendo desenvolvido em defesa do 
aposentado. Após a estreia, a cada semana, Aristides recebe 
a visita de uma personalidade da cidade e região, para um 
bate-papo informal e interessante.
José Carlos Balotin, diretor técnico, informa que o estúdio da 
Apevo vem realizando semanalmente a gravação das 
entrevistas, que passam por uma edição, e que serão 
exibidas de acordo com o cronograma da equipe. “Estamos 
recebendo pessoas interessantes, de diferentes áreas, para 
falarem sobre assuntos dos mais diversos”, comentou. 

O nome do programa surgiu a partir da coluna “Na Apevo 
com”, do Jornal da Apevo, que demos o mesmo nome ao 
programa. O programa de 50 minutos conta com dois 
intervalos. As gravações são realizadas no estúdio da Apevo, 

preparado tecnicamente para a realização das entrevistas. O 
programa é exibido também pelo canal 3 da Super Midia, 
canal 6 da Net e Rádio Nova Tropical (FM 105,9).

Mais de 3 mil pessoas já prestigiaram apresentações 
do projeto“Domingo é Dia de Teatro”

Mais de 3 mil pessoas já passaram pelas apresentações do 
projeto “Domingo é Dia de Teatro”, no Shopping Iguatemi 
Esplanada. Com uma programação especial para os 
pequenos, o projeto apresenta duas peças diferentes que 
prometem animar a todos que passarem pelo local em 
outubro. Nos dias 8 e 15 de outubro as apresentações 
contam com a peça “O Soldadinho de Chumbo”, uma 
adaptação da história criada por Hans Christian Andersen 
que conta a aventura de amor de um soldadinho de chumbo 
perneta que se apaixona perdidamente pela bailarina de 

papel. Já na Segunda quinzena do mês, dias 22 e 29 de 
outubro, é a vez da “Dona Baratinha”proporcionar muita 
diversão às crianças com a sua busca pelo príncipe 
encantado. As encenações têm duração de 50 minutos. 
Todas as apresentações do Domingo é Dia de Teatro são 
gratuitas e acontecem às 16h, na Ala Norte, em frente à loja 
Ri Happy. Mais informações podem ser obtidas pelo site do 
empreendimento www.iguatemi.com.br/esplanada ou pelo 
telefone (15) 3219-9900.

Entrevista com integrantes do Coletivo Cê vai ao ar esse mêsEm outubro, programa tem como convido Elzo Savella

Site oficial da Apevo é lançado em manhã festiva
O novo site da Apevo, desenvolvido pela agência Play 
Comunica de Votorantim, será lançado durante a manhã 
festiva que irá acontecer no dia 6 de outubro, no salão de 
festas da associação. O evento marca as homenagens pelo 
Dia do Idoso (1 de outubro) e o lançamento do site faz parte 
da programação festiva da Apevo pelos seus 25 anos 
completados em fevereiro último. Será oferecido um café da 
manhã aos visitantes, com diversas atrações como dança, 
ginástica, aferição de pressão e testes de glicemia.
A empresa especializada em marketing digital e comunicação 
visual, desenvolveu um site com uma linguagem moderna, 
com layout dividido em quadros de fácil acesso a todas as 

áreas do site, com design e uido, ou seja, compatível na 
visualização por computadores, notebooks, tablets e 
celulares. De acordo com Katerina Fongaro Beranger, o site 
irá atender as necessidades da Apevo, com páginas para 
divulgar seus eventos, viagens, programas de Tv, seus jornais 
mensais, benefícios da unidade de saúde, notícias, parceiros, 
entre outros.
Durante o café da manhã festivo, os visitantes irão receber 
folders com o endereço do site e explicações sobre como 
n a v e g a r.  O  e n d e r e ç o  d o  s i t e  d a  A p e v o  é 
www.apevo.com.br

Show Terapia do Nupep: Espalhando Alegria e Amor 
No dia 14 de outubro, às 20h, no teatro municipal Francisco 
Beranger, será realizada mais uma edição do tradicional 
Show Terapia do Nupep 2017, com o tema “Espalhando 
Alegria e Amor”.
O objetivo principal do Núcleo de Pesquisas Psíquicas, 
fundado em 1984 pelo professor Jorge Melchiades Carvalho 
Filho, é despertar as pessoas para a necessidade de 
aprimoramento intelectual e espiritual. 
E o Show Terapia é uma amostra alegre e amorosa para levar 
a mensagem nupepiana, com muita música, humor e dança, 
irradiando boas energias aos que assistem ao espetáculo 
com espírito aberto ao apelo de paz, de confraternização e 
de amizade sincera.
Serão muitas atrações, tais como o musical Nupep em Show 

Maior, o humor do Mapurunga e Lambari, os palhaços 
"Nupepinos", o sertanejo universitário de Djiam Luca e 
Rafael, Elvis Presley – cover, Roberto Chaguri, grupo "Show 
de Talentos Nupepinos” e apresentação de dançarinas 
árabes. O espetáculo tem a direção do prof. Jorge 
Melchiades e o apoio da Secretaria de Cultura de 
Votorantim.
Os convites custam R$ 10,00 e podem ser adquiridos na loja 
O Camiseiro – Rua Barão de Tatuí, 1220 – Campolim 
(Sorocaba); Gabinete de Leitura – Praça Fernando Prestes, 
21 (Sorocaba); e sede da Apevo (Votorantim). Mais 
informações podem ser obtidas pelo fone: (15) 2104-6992 
ou facebook.com/nupepsorocaba.

Site da Apevo vai ao ar

Nupep apresenta Show Terapia com o tema - Espalhando alegria e amor -

Peça O Soldadinho e a Bailarina - Foto Cia. Arte & Manhas Peça Dona Baratinha - Foto Cia Arte & Manhas
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Data homenageia o trabalho dos professores 
Pelo desenvolvimento da 
e d u c a ç ã o  e  d o 
conhecimento no país, 
o s  p ro fe s so re s  s ão 
homenageados no dia 15 
de outubro, com o Dia 
do Professor. A profissão 
é considerada uma das 
mais importantes no 
mundo, pois sem ela, a 
t r a n s m i s s ã o  d e 
conhec imen tos  e  a 
c o r r e t a  a p r e e n s ã o 
destes pelas pessoas 

seriam praticamente impossíveis.
A origem da data se deve ao fato de que, em 15 de outubro 
de 1827, o Imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que 
criou o Ensino Elementar no Brasil, criando escolas de 
primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país e 
estabelecendo a regulamentação dos conteúdos a serem 
ministrados e as condições trabalhistas dos professores.
Em 1947, o professor paulista Salomão Becker e mais três 
profissionais da área, criaram nessa data um dia de 
confraternização em homenagem aos professores e 
também em razão da necessidade de uma pausa no segundo 
semestre, até então muito sobrecarregado de aulas. Apenas 
em 1963 a data foi oficializada pela lei Decreto Federal 
52.682, que, no art. 3º, diz que “para comemorar 

condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de 
ensino farão promover solenidades em que se enalteça a 
função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas 
participar os alunos e as famílias”. 

Outubro também é o mês do médico

Em homenagem a São Lucas, um dos quatro evangelistas do 
Novo Testamento e médico, no dia 18 de outubro é 
celebrado o Dia do Médico. Os médicos são os responsáveis 
por cuidar da saúde das pessoas e, por esse motivo, a data é 
destinada a homenagens ao trabalho desses profissionais.

Halloween brasileiro: no dia 31 de outubro é comemorado o Dia do Saci 
Criada há menos de uma década para exaltar o folclore 
brasileiro, o dia 31 de outubro é uma data comemorativa ao 
Saci. Em oposição ao feriado do Dia das Bruxas (Halloween), 
festejado nos Estados Unidos e em outros países de língua 
inglesa, a data tem o intuito de chamar a atenção para as 
lendas nacionais que são pouco difundidas nos dias de hoje.
Em 2003, dois projetos de lei de autoria de Ângela 
Guadagnin e Aldo Rebelo foram propostos para instituir o 
Dia do Saci, mas a oficialização veio anos depois. No entanto, 
o estado de São Paulo a oficializou com a lei nº 11.669, de 13 
de janeiro de 2004, e outros dez municípios fizeram o 
mesmo (São Paulo, São Luiz do Paraitinga, São José do Rio 
Preto, Guaratinguetá e Embu das Artes (SP); Vitória (ES); 
Poços de Caldas e Uberaba (MG); e Fortaleza e 
Independência (CE)).
Em 2013, a Comissão de Educação e Cultura elaborou o 

Projeto de Lei Federal nº 2.479, que oficializou o dia 31 de 
outubro como sendo o Dia do Saci.

Halloween teve início há mais de 2500 anos

Segundo o site Sua Pesquisa, a história por trás do Dia das 
Bruxas (Halloween) tem mais de 2500 anos. Surgiu entre o 
povo celta, que acreditavam que no último dia do verão (31 
de outubro, nos Estados Unidos), os espíritos saiam dos 
cemitérios para tomar posse dos corpos dos vivos. Para 
assustas esses fantasmas, os celtas colocavam em suas casas 
objetos assustadores, como caveiras, ossos decorados, 
abóboras, entre outros.
Por ser uma festa pagã, foi condenada na Europa durante a 
Idade Média, quando passou a ser chamado de Dia das 
Bruxas. Aqueles que comemoravam a data eram 

perseguidos e condenados à fogueira pela inquisição. 
Com o objetivo de diminuir as inuências pagãs na Europa 
Medieval, a igreja cristianizou a festa, criando o Dia de 
Finados (2 de novembro).

Água na boca 

Vovôzinho esperto

- Para uma melhor digestão, bebo cerveja. No caso de 

perda de apetite, bebo vinho branco. No caso de pressão 

arterial, bebo vinho tinto. Já no caso de pressão alta, bebo 

uísque. Quando estou resfriado, bebo pinga com limão 

sem açúcar. 

- Mas quando você bebe água?

- Não me lembro de ter ficado tão doente a este ponto.

- Deus criou uma coisa linda e maravilhosa, mas quase 

ninguém vê.

- Por quê?

- Porque não sou muito de sair de casa.

- Duas coisas que eu tenho de sobra.

- O quê?

- Dívida e vontade de gastar.

Definição de marido: pessoa do sexo masculino que não 

sabe onde fica nada em sua própria casa.

O cara chegou para o gerente do banco e disse:

- Meu Deus, pra que tanto dinheiro?

- Não é da sua conta.

Tiradinhas do Nogueira

Para comemorar o Dia das Crianças, nada melhor do que 
preparar guloseimas deliciosas. Confira essas receitas:

Pudim de gelatina colorida

Ingredientes:
- 6 caixas de gelatinas de sabores diferentes (da sua 
preferência)
- 1 lata de leite condensado
- 1 vidro de leite de coco
- 900 ml de água quente e 900 ml de água gelada
- óleo para untar

Modo de preparo:
Dissolva em 150 ml de água fervente o conteúdo de uma 
caixinha de gelatina. Adicione 150 ml de água gelada à mistura 

e mexa bem. Em uma forma para pudim com um furo no 
meio e untada com óleo, despeje metade da gelatina já 
dissolvida. Em seguida, leve ao congelador da geladeira por 
10 minutos.
À metade da gelatina restante, misture 6 colheres de sopa de 
leite condensado e 4 colheres de leite de coco. Retire a 
gelatina do congelador e, com bastante cuidado, despeje a 
mistura feita anteriormente e leve novamente ao congelador, 
dessa vez por 15 minutos.
Repita o procedimento com os demais sabores, sempre 
obedecendo aos tempos de 10 minutos para a camada de 
gelatina e 15 minutos para a camada do creme.
Após acrescentar a última camada de creme, leve à geladeira 
por pelo menos 3 horas, desenforme no momento de servir 
e aprecie a sobremesa.

Bolo de churros

Ingredientes – massa:
- 3 ovos
- 3 colheres de margarina
- 1 xícara de açúcar
- 2 xícaras de farinha de trigo peneirada
- ½ xícara de leite
- ½ colher de canela em pó
- 1 colher de fermento em pó

Cobertura:
- doce de leite
- açúcar
- canela em pó

Modo de preparo:
Bata as claras em neve e reserve. Em outra vasilha, bata as 
gemas com a margarina e o açúcar. Acrescente a farinha de 
trigo e o leite, batendo sempre. Coloque a canela em pó e o 
fermento e mexa para misturar. Acrescente as claras em neve 
e misture. 
Coloque em forma untada e leve ao forno já pré-aquecido a 
180 graus. Asse até dourar ou espete um palito para ver se 
está assado. Deixe ficar morno e desenforme. Passe doce de 
leite em cima do bolo, salpique açúcar e canela em pó. 
(Fonte: Tudo Gostoso)

Poemas
A melhor idade
Por Roque Dias Prestes

Antes de me chamar de velho,

Desinfete muito bem a sua boca.

O que se aprende ao longo da vida,

Nenhuma boa universidade ensina.

Sou idoso, com muito orgulho,

Longe, de serem brancos, apenas,

Os meus cabelos têm a cor de prata.

Posso andar com eles despenteados,

Ou com a camisa fora da calça,

Esquecer nomes, datas e fisionomias,

Tudo isso creditado à minha idade.

Se quiser, assisto filmes até a madrugada,

Sem problemas, depois, de dormir o dia todo,

Não me preocupo com a chegada, da sexta-feira,

Porque na segunda, não preciso ir ao batente,

E não tenho que correr atrás de trabalho.

Mourejei, por mais de meio século,

Por isso, há anos sou aposentado,

Não enrique, prestando serviços,

Mas, o que ganho dá para ir vivendo.

Veja, agora, a nossa grande diferença:

Enquanto não tenho preocupações,

Se terei uma proveitosa e longeva vida,

Será que você, como eu e outros idosos,

Terá oportunidade de chegar à minha,

E sempre por todos, desejada, melhor idade?

Minha boneca
Por Adalta Monteiro

Minha boneca é bonita

Ela se chama Lili

Ela canta

Ela dança

E só para pra dormir

Fiz um vestido pra ela

Igual o da Cinderela

Seu sapatinho dourado

Todo dengo eu faço a ela

Gosto tanto da Lili

Não posso estar longe dela

Mesmo quando vou dormir

É abraçada com ela

Minha bonequinha

É lindinha

É fofinha

A Lilizinha

Carolina Omena, professora de 
Informática da Apevo

 Dia do Saci
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Gerald Thomas e a Ópera Seca
Gerald Thomas Sievers 
(Rio de Janeiro, 1º de julho 
de 1954), mais conhecido 
como Gerald Thomas, é 
um autor e diretor de 
teatro bras i le i ro com 
carreira internacional. Seus 
trabalhos se dividem entre 
o Brasil, a Inglaterra, a 
Alemanha e os Estados 
Unidos.

Formado em filosofia, aprofundou a sua vida teatral no La 
MaMa de Nova Iorque, adaptando e dirigindo peças 
dramáticas e a prosa de Samuel Beckett. Trabalhou com 
Julian Beck e o Living Theatre, inicialmente em Paris, 
adaptando novas ficções do autor, entre elas, All Strange 
Away e That Time com o próprio Julian Beck como ator, em 
sua única atuação como ator fora do Living.

Com polêmicas adaptações em palcos brasileiros, dirigiu 
atores importantes como Fernanda Montenegro, Antonio 
Fagundes, Rubens Corrêa, Sérgio Britto, Tônia Carrero, 
Marco Nanini e Ítalo Rossi.

A "Enciclopédia Itaú Cultural" descreve o início da carreira de 
Gerald Thomas (...) em Londres. No La MaMa, espaço 
dedicado a encenações experimentais de todo o mundo 
produz três espetáculos consecutivos, com textos de 
Samuel Beckett. Desde o seu primeiro projeto, objetiva uma 
encenação na qual a identificação emocional fosse 
suprimida, dedicando-se "a mostrar o pensamento como 
processo, e o processo como tempo e espaço da cena". 
Encenador polêmico, criador de uma estética que elabora 

de forma particular os recursos teatrais. Gerald Thomas 
renova e questiona a cena brasileira nas décadas de 1980 e 
1990.

Suas peças já foram apresentadas em vários países, em 
teatros como o Lincoln Center em Nova Iorque, o Teatro 
Estatal de Munique, o Wiener Festwochen de Viena e 
eventos como o Festival de Taormina. Nos 15 países em que 
já se apresentou, suas produções foram, muitas vezes, 
transmitidas em redes nacionais de TV.

Nos anos 1980, além de Samuel Beckett, Gerald Thomas 
trabalhou com o autor alemão Heiner Müller, encenando 
suas obras nos Estados Unidos e no Brasil. Também nessa 
época começa uma feliz parceria com o compositor 
americano Philip Glass.

A Companhia Ópera Seca. Em 1985, Thomas idealiza e dá 
forma à sua Companhia Ópera Seca, em São Paulo. Com a 
Companhia, Thomas escreveu e dirigiu grandes sucessos, 
entre eles: Eletra com Creta, A Trilogia Kafka, Carmem Com 
Filtro, Mattogrosso, The Flash and Crash Days, A Trilogia da 
B.E.S.T.A., M.O.R.T.E

Em 2009, Thomas escreveu um manifesto declarando seu 
"adeus para o teatro". No entanto, em 2010, radicado em 
Londres, fundou a Cia. London Dry Opera. "Throats", 
escrito e dirigido por ele, teve sua temporada Teatro 
Pleasance em Islington de 18 de fevereiro a 27 de março de 
2011. Segundo Thomas, o espetáculo era uma tentativa de 
exteriorizar o que sentiu testemunhando os ataques de 11 
de setembro de 2001, quando ajudou no socorro às vítimas 
no World Trade Center. 
Desgostoso com esse trabalho, por acreditar não ter corrido 
riscos e ter se plagiado, Thomas reformulou totalmente a 
peça, dando origem a "Gargólios", que estreou em São Paulo 
em julho de 2011. Segundo o autor, "Fiz cenas que nem eu 
entendo direito por que estão lá, mas que têm o som da 
verdade". 

Em 2010 ressurge em Londres com a sua London Dry 

Opera Company, apresentando "Throats" (de sua autoria) 
no Pleasance Theatre no Norte de Londres.

Em 2011, com a mesma London Dry Opera, encena 
"Gargolios" - que faz viagens mundo afora.

Em 2012 - 2013, Thomas publica livros como "Nada Prova 
Nada" (editora Record) e seu livro de desenhos e pinturas 
"Arranhando a Superficie" (editora Cobogó) e, finalmente 
volta aos palcos brasileiros com Ney Latorraca, Edi Botelho 
e a atriz portuguesa Maria de Lima em "Entredentes" (de sua 
autoria) no Sesc Consolação em São Paulo.

Prêmios.  Prêmio Molière, Prêmio Mambembe

Trabalhos
Entre tantas peças de Gerald Thomas, destacam-se: 
"Entredentes", em 10 de abril de 2014, no SESC Consolação 
- Teatro Anchieta, em São Paulo, retomando sua parceria 
com Ney Latorraca, Edi Botelho e Maria de Lima. Segundo o 
jornal Folha de S.Paulo, o espetáculo marca um 
renascimento do autor e diretor. "Entredentes" tem trilha do 
próprio autor e também de Philip Glass.

Terra em Trânsito, com Fabiana Gugli como uma diva que 
alimenta um ganso para fazer foie gras.

Asfaltaram o Beijo, homenagem a Samuel Beckett, em que 
Gerald foi ator de um espetáculo inteiro pela primeira vez.

Um Circo de Rins e Fígados (2005), comédia política com 
Marco Nanini, foi o maior sucesso da carreira do diretor. 
Desde a sua estreia, em 30 de abril, a peça foi vista por mais 
de 80 mil pessoas em todo o Brasil e na Argentina.

Tristão e Isolda (2003), no Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro, ópera escrita por Richard Wagner, sob encomenda 
do imperador Dom Pedro II, posteriormente paga por um 
industrial brasileiro que vivia em Dresden. Porém, como o 
teatro só ficou pronto em 1908, a ópera estreou em 
Dresden e em Munique, em meados do século XIX). A 
montagem foi marcada pelo incidente ocorrido na estreia, 
em que a manifestação de nudismo de Gerald Thomas não 
agradou alguns setores da plateia.

Deus ex machina (2001), uma versão brasileira de peça 
dinamarquesa que Thomas escreveu e dirigiu para a Dr. 
Dante Aveny Company, "Chief Butterknife", em 1996. Com 
sua companhia brasileira, a peça assumiu um significado 
totalmente diferente, especialmente depois dos ataques de 
11 de Setembro de 2001, que Thomas viu de seu 
apartamento em Williamsburg, tendo mais tarde participado 
do resgate no Ground Zero, durante 21 dias.

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

Literatura, Artes e Curiosidades 

Peça “All Strange Away, de Julian Beck

Teatro La MaMa

Gerald Thomas

Eletra Com Creta

Opinião

Grande festa cristã: Dia de Nossa Senhora Aparecida
Caros leitores, de 
maneira  espec ia l , 
você que professa a fé 
católica, estamos nos 
aproximando de uma 
grande festa, o jubileu 
dos trezentos anos da 
a p a r i ç ã o  d a 
pequenina imagem 
de Nossa Senhora da 

C o n c e i ç ã o 
Apa rec ida .  E s t a 
i m a g e m  f o i 

encontrada em outubro de 1717, no rio Paraíba do Sul, por 
três pescadores, que foram buscar alimento para 
recepcionar o conde de Assumar. Celebrar esse jubileu é 
celebrar uma história de fé, e podemos dizer sem nenhum 
receio que a devoção a Nossa Senhora Aparecida, salvou a fé 
e a fidelidade do povo brasileiro à Igreja Católica. São 
inúmeros os testemunhos de milagres e curas, pela 
intercessão de Nossa Senhora, ela que nesta imagem retrata 
uma simples mulher de mãos postas em sinal de oração.
A importância desta devoção se encontra exatamente aí, 
quantas pessoas são atraídas em romaria ao Santuário 
Nacional de Aparecida – São Paulo, para nós é algo 
inexplicável tanta fé! Posso afirmar, esta imagem nos relata 
uma proximidade do homem com o sagrado. Existe uma 
sacralidade. Todos nós sabemos que a cada dia que se passa 
vemos um povo sofrido, deixado a margem pela sociedade. 
Portanto, a imagem propõe esperança onde já não existe 
mais.

Aqui em Votorantim, em comunhão com a basílica da cidade 
de Aparecida, estaremos celebrando estes trezentos anos de 
bênçãos, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida no bairro 
Vossoroca. Segue a programação:

Padre Thiago 
Queiroz Alves

Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida

 Imagem de Nossa Senhora Aparecida

ENCONTRO COM A IMPRENSA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

SOBRE A PREVIDÊNCIA
- PEC 287/2016 e seus impactos na sociedade

- Défict ou superávit da Previdência Social?

- Soluções e alternativas para a Previdência 

Social no Brasil

CONVIDADOS
- FLORIANO MARTINS DE SÁ NETO - 

Presidente da ANFIP;

- MARCELO CAETANO - Secretário da 

Previdência do Ministério da Fazenda;

- CARLOS EDUARDO GABAS - Ex-Ministro

da Previdência;

- ARNALDO FARIA DE SÁ - Deputado Federal

- PAULO PAIM - Senador Federal;

- BETH SAHÃO - Deputada Estadual / SP.

LOCAL:
COBAP SÃO PAULO

Rua 24 de Maio, 250, 1º andar

DATA:
09 DE OUTUBRO DE 2017

HORÁRIO:
9 HORAS

Realização: Apoio:
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Apevo realiza sorteio para estadia no litoral
A Apevo realiza, no dia 31 de outubro, às 16h, o sorteio de 

estádias nos apartamentos da Ilha Comprida. Os 

interessados em passar o Natal ou Réveillon na praia devem 

deixar os dados na recepção da associação.

Os pacotes são de cinco dias. No Natal, o período é 21 a 26 

de dezembro, com entrada a partir das 18h do dia 20 de 

dezembro e saída até às 10h do dia 26 de dezembro. Para 

réveillon, o período é de 28 de dezembro a 2 de janeiro, 

com entrada a partir das 18h do dia 27 de dezembro e saída 

até às 10h do dia 2 de janeiro.

Fica a critério do associado à presença ou não no dia do 

sorteio. Os contemplados têm três dias para confirmar a 

reserva e pagar 30% do pacote e o restante dez dias antes de 

pegar a chave. Caso o número de interessados seja menor 

que o de apartamentos, a localização será por ordem de 

procura.

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

Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem 
adiantar seus relógios em uma hora em relação ao fuso horário 
local no dia 15 de outubro. O horário de verão vigorará até o 
dia 17 de fevereiro de 2018. Embora nos últimos dias tenha 
surgido a notícia de que, possivelmente, o horário de verão 
seria extinto esse ano, o ministro de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, confirmou que o horário seria mantido. Segundo 
ele, o governo avaliou que não haveria tempo para fazer uma 
consulta à população sobre o assunto para tomar uma decisão 
válida ainda este ano. No entanto, uma enquete deve ser 
realizada no próximo ano.O horário de verão foi instituído no 
Brasil, em 1931, pelo então presidente Getúlio Vargas. O 
objetivo é aproveitar a luz do dia por mais tempo, a fim de 
economizar energia elétrica com a diminuição do uso de 
energia artificial.Todos os países da Europa, alguns países da 
África, Austrália, México, Canadá e dos Estados Unidos 
também adotaram o sistema.

Número de brasileiros com diabetes cresce na última década 

Inscrições abertas para o curso de Informática da Apevo 
Estão abertas as inscrições para o curso de Informática da 
Apevo ministrado pela professora Caroline Omena, turmas 
para 2018. Os interessados devem deixar os dados na 
recepção da Apevo de 9 a 27 de outubro. Ao formar turma, a 
professora liga confirmando o interesse do aluno.
O curso de Informática Básica compreende os módulos do 
Windows 10, internet e redes sociais, Word 2010, 
PowerPoint 2010 e Excel 2010. Voltado para todas as idades, 
o curso tem duração de 8 meses e as aulas acontecem uma 
vez na semana, sendo que o interessado deve escolher, no 
ato da inscrição, se prefere o período da manhã, das 9h às 
11h; tarde, das 16h às 18h ou a noite, das 18h30 às 20h30.
As mensalidades são R$70 para associados e R$85, não 
associados. A matrícula será feita de 30 de outubro a 10 de 
novembro e a taxa custa R$ 70. As aulas tem início no dia 14 

de novembro e segue até maio de 2018.
Mais informações pelo telefone (15) 3353.8080.

A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 
divulgada em abril desse ano, pelo Ministério da Saúde, 
revelou que o número de brasileiros diagnosticados com 
diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. Também 
foram revelados que as mulheres são as maiores portadoras 
da doença: de 6,3% em 2006 para 9,9% em 2016; 
enquanto nos homens, aumento de 4,6% para 7,8% nesse 
mesmo período. São Paulo é a quarta capital com maior 
prevalência de diagnóstico médico de diabetes, com 10 
casos para cada 100 mil habitantes. 
Já o número de hipertensos cresceu 14,2% na última 
década. Novamente as mulheres registram mais 
diagnósticos da doença, passando de 25,2% para 27,5%, 

contra índices de 19,3% e 23,6% registrados entre os 
homens.
A prevenção de doenças crônicas está se tornando cada vez 
mais necessária. As manhãs de saúde realizadas pela Apevo 
em parceria com as farmácias oferecem a oportunidade para 
que os munícipes fiquem atentos quanto aos números da 
pressão arterial e glicemia.
Em outubro, as manhãs de saúde acontecem nos dias:
Farmamed – 6 e 20 de outubro, das 8h às 14h
Farma Ponte – 6 de outubro, das 8h às 12h
Farma Conde – 6 de outubro, das 8h às 12h
Drogasil – 23 de outubro, das 8h às 12h 
No quinto dia útil, o atendimento será feito no Salão 
Social da Apevo.

Horário de verão terá 
início no dia 15 outubro

Apevo Responde

Além de estudantes e crianças, os idosos também têm direito 
a meia-entrada. O direito é assegurado por uma Lei Federal 
que contempla aposentado acima de 60 anos. Saiba mais:

1. Em quais lugares tenho direito a meia-entrada?

Por lei, estão sujeitos à meia-entrada, as casas de diversão ou 
estabelecimentos que realizarem espetáculos musicais, 
artísticos, circenses, teatrais, cinematográficos, atividades 
sociais, recreativas, culturais, praças esportivas ou quaisquer 
outras que proporcionem lazer, cultura e entretenimento 
como danceterias, bares, shows, estádios esportivos, 
parques de diversão, teatros e museus. (Fonte: Procon/PR)

2. Como sei se me enquadra nessa lei?

A Lei Federal nº 12.933/2013, Lei da Meia-Entrada, garante 
o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, 
pessoas com deficiência e jovens entre 15 e 29 anos 
comprovadamente carentes. Idosos são amparados pela Lei 
Federal nº 10.741/2003, conhecida como Estatuto do Idoso.
Ou seja, para o benefício de meia-entrada o consumidor 

deve se enquadrar numa das seguintes situações: ter mais de 
60 anos; ser estudante; possuir entre 15 e 29 anos e ser 
comprovadamente carente; ser deficiente físico ou ser 
acompanhante de deficiente físico durante o evento. (Fonte: 
Idec)

3. Quais documentos são exigidos?

Estudantes devem apresentar a CIE – Carteira de 
Identificação Estudantil, que deve conter: nome completo e 
data de nascimento, foto, grau de escolaridade e nome da 
instituição de ensino, data de validade e certificação digital. 
Para idosos, basta apresentar o documento de identidade. 
Portadores de necessidades especiais devem apresentar o 
cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social ou documento emitido pelo INSS – Instituto Nacional 
do Seguro Social que ateste a aposentadoria. Jovens de baixa 
renda, com idades entre 15 a 29 anos, devem apresentar a 
carteira de Identidade Jovem. Professores devem consultar a 
legislação do local do evento para saber se o benefício será 
concedido. (Fonte: Ingresso Rápido)

4. Sou idoso, como realizo minha compra em sites?

Escolha a meia-entrada disponível para compra e preencha o 
campo “Documento de meia-entrada” com o número da 
sua identidade. Em alguns estabelecimentos, pode existir 
apenas um tipo de meia-entrada, sem especificar se é para 
maiores de 60 anos, menores de 12 ou estudantes. O nome 
do benefício varia de lugar para lugar, mas o seu direito está 
garantido. (Fonte: Ingresso.com)

Meia-entrada: idosos também têm direito ao desconto 

Sorteio dos pacotes para final do ano acontece no final de outubro

Curso de Informática na Apevo está com inscrições abertas

Manhã de saúde realizada por profissional da Farmasil


