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Programação de viagens da Apevo: você não perde por esperar!

Criado há cerca de vinte anos, o Departamento de Turismo 

da Apevo oferece viagens e passeios cheios de descontração 

e lazer para os associados e seus dependentes. E prepara, 

para 2020, uma programação especial, com viagens e 

passeios inéditos, para os mais diferentes gostos. Como 

aposentado, associado e um apreciador desse setor que 

agrada a tanta gente e promove especialmente alegria em 

bem-estar aos associados, me sinto a vontade em dizer que 

estamos trabalhando bastante para que o ano que vem as 

viagens sejam ainda mais motivos de alegria e ótimas 

lembranças para todos.  

Responsável pelo setor há aproximadamente quatro anos, 

Viviane Marteletto Padilha é uma colaboradora que está 

sempre à disposição para atender o público que gosta de 

viajar com a Apevo. Ela afirma que o maior prazer em 

trabalhar no setor de Turismo é o convívio com os associados 

que sempre se mostram alegres e dispostos para os passeios 

e as excursões.  

Por isso, caro leitor, se você ainda não é nosso associado, 

quero chamar mais uma vez a sua atenção, destacando a 

importância que a Apevo dá a cada detalhe dos seus setores e 

os benefícios que são oferecidos. Somos uma família que visa 

a amizade e o respeito e, para tanto, oferecemos as 

melhores condições aos nossos amigos associados.

Associados e dependentes da Apevo têm descontos 

especiais nas viagens. E em algumas delas, crianças são 

isentas de pagamento ou possuem descontos. 

Esse ano, os destinos da Apevo foram: Maria Fumaça, Águas 

de Lindoia, Fazenda Angolana e Holambra. Para o próximo 

ano são onze passeios já agendados, sendo que cinco deles 

são novidades oferecidas pelo departamento. Os associados 

interessados podem conferir na página 7 dessa edição do 

Jornal da Apevo todas as informações divulgadas pelo 

Departamento de Turismo. Os interessados já podem fazer 

suas reservas, tirar suas dúvidas e combinar as formas de 

pagamento. 

É importante lembrar que a Apevo oferece um seguro de 

assistência médica em todas as viagens, com um 

atendimento excelente e ótima cobertura, garantindo um 

passeio tranquilo e seguro para seus passageiros. Então, 

aproveitem o que a associação oferece e ótimo divertimento 

a todos!

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo
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Artigos

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

Empréstimo consignado: solução ou problema? 

Trabalhar contra a discriminação racial no Brasil é uma tarefa 

árdua que exige a colaboração de forma transversal de um 

conjunto de instituições de governo e da sociedade civil 

organizada para desconstruir o processo de formação e 

desenvolvimento social, político e econômico do povo 

brasileiro, contraditoriamente, marcado pela negação e 

alienação da presença e contribuição de homens e mulheres 

negras.

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro - data que 

institui um significativo capítulo de nossa história, torna 

Zumbi dos Palmares um herói nacional vinculado 

diretamente à resistência do povo negro. Essa data serve 

como um momento de conscientização e reexão sobre a 

importância da cultura e do povo africano na formação da 

cultura brasileira. Os negros africanos colaboraram muito, 

durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, 

gastronômicos e religiosos de nosso país.

É um dia que devemos comemorar, pois temos a valorização 

de um líder negro em nossa história e, esperamos que em 

breve outros personagens históricos de origem africana 

sejam valorizados por nosso povo e nossa história. Passos 

importantes estão sendo tomados, pois nas escolas 

brasileiras já é obrigatória (Lei 10.639/2013) a inclusão de 

disciplinas e conteúdos que abordam a história da África e a 

cultura afro-brasileira.

A inclusão de assuntos ligados à África e ao povo negro na 

educação formal é uma das estratégias para reconhecer a 

presença do negro na história do Brasil. Em Fortaleza, os 

negros correspondem a 61,8% (considerando os pretos e 

pardos), segundo o IBGE.

Precisamos buscar referências, pesquisar, demandar, estudar, 

perceber o nosso entorno, ir além dos livros didáticos, 

observar e ouvir a expressão da vida e da cultura nas várias 

formas em que ela se apresenta em nosso meio. Mas esse é 

um direito que, para ser respeitado, não basta a presença 

física de seus descendentes. É preciso ter consciência negra, 

que significa compreender que não se trata de passar da 

posição de explorados a exploradores e sim lutar, junto com 

os demais oprimidos, para fundar uma sociedade igualitária 

onde todos tenhamos, na prática, iguais direitos e iguais 

deveres.

Ideias e práticas prepotentes de racismo que ainda permeiam 

a mente e corações de alguns certamente estão sendo 

abaladas e eliminadas e as mudanças de atitudes sendo 

concretizadas graças à luta do movimento negro.

Cristiano Pereira

Coordenador de Políticas Públicas da Secretaria

de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza

O empréstimo consignado é aquele em que o valor devido é 

descontado diretamente da conta bancária ou do benefício 

do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sendo uma 

excelente opção de crédito a juros baixos. Contudo, é 

preciso ficar atento a fraudes antes de contratar qualquer tipo 

de crédito.

Atraídos pelos juros menores e facilidades na contração, 

aposentados e pensionistas podem cair nas armadilhas. Sim, 

infelizmente esse público ainda é o principal alvo de fraudes 

do consignado.

O desconto da dívida cai direto em folha de pagamento e isso 

é uma das vantagens que leva à redução dos juros; mas, por 

outro lado, também facilita a ocorrência de fraudes, devido à 

dificuldade de controlar os descontos no benefício.

Como ficar atento

No empréstimo consignado é muito comum que 

estelionatários falsifiquem documentos pessoais do 

beneficiário. Isso pode acontecer com o RG e CPF ou até 

mesmo com certidões e contracheques.

Para se proteger, é recomendado não entregar documentos 

para desconhecidos; isso porque os criminosos podem ir até 

a sua residência e solicitar os dados pessoais. Essa é aquela 

velha promessa de acelerar a liberação do empréstimo. 

Desconfie, portanto, de pessoas que insistam para ir até a sua 

casa ou que ofereçam o crédito consignado pelo telefone.

Outra prática comum dos criminosos é a falsificação de 

assinaturas dos contratos. Para se prevenir de fraudes como 

essa não assine nenhum documento em branco; leia 

atentamente os documentos que lhe oferecerem para saber 

do que se trata; verifique se o contrato ou proposta de 

empréstimo tem todos os dados do solicitante e da 

transação, como: valor total do empréstimo, valor das 

parcelas, prazos de pagamento, taxas de juros e o custo 

efetivo do valor total; e, nunca vá sozinho à instituição, 

sempre vá acompanhado de algum familiar ou conhecido.

Como fazer um empréstimo com segurança

O primeiro passo é procurar instituições devidamente 

cadastradas no Banco Central. Correspondentes bancários 

são empresas autorizadas a fazer as intermediações das 

negociações entre aposentados e pensionistas e os bancos 

autorizados pela Previdência Social. Procure instituições que 

tragam transparência ao processo do empréstimo 

consignado e que permitam saber exatamente o que está 

sendo pago.

Embora, infelizmente, ainda existam algumas quadrilhas que 

aplicam fraudes, do outro lado também existem muitas 

empresas sérias se esforçando para oferecer as melhores 

opções de crédito e com segurança. Antes de assinar 

qualquer documento, procure todas as informações 

possíveis sobre a instituição para não ter um novo problema.

Gentil Garcia

Consultor jurídico da Apevo

Cristiano Pereira

TMTV e Apevo recebem Flamenco Enamórate 
A Sala Tablado Flamenco apresenta, no próximo dia 22 de 

novembro, às 20h, no Teatro Municipal Teotônio Vilela, o 

espetáculo “Flamenco enamórate”. O show inédito reunirá 

no palco cerca de 60 bailarinas e bailarinos, alunos da escola, 

com acompanhamento de música ao vivo.

A direção geral do espetáculo é da bailarina e coreógrafa 

Thalma Di Lelli. Já a direção musical é assinada por Fernando 

de Marília, que contará com o apoio de Márcio Bonefón 

(cante), Jefferson de Lima (contrabaixo), Lucas Ruedas 

(percussão e cajón) e Micael Pancrácio (guitarra amenca).

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 45 (inteira 

promocional antecipada) e R$ 40 (meia-entrada) e estão à 

venda na sede da Sala Tablado Flamenco (av. Mário 

Campolim, 799, no Campolim), de segunda a quinta-feira, 

das 17h às 21h30, e aos sábados, das 10h às 13h30.

“Flamenco enamórate” será reapresentado pelo mesmo 

elenco no dia 10 de dezembro, às 20h, na sede da Apevo. 

Nessa data, além do show, haverá serviço de bar, com renda 

beneficente em prol da Equipe do Bem. Informações pelos 

telefones (15) 99722-6235 ou (15) 99788-8898.
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Apevo promove ações em referência ao “Novembro Azul”

Em referência ao “Novembro Azul” – campanha de 

conscientização e combate ao câncer de próstata, a Apevo 

promove uma série de ações gratuitas para seus associados e 

dependentes.

A primeira ação aconteceu no dia 18 de outubro, com uma 

palestra ministrada pelo urologista da Unidade de Saúde 

Apevo, Fábio de Sousa. Cerca de 50 pessoas marcaram 

presença no evento que abordou, entre outros tópicos, a 

causa, sintomas e tratamentos da doença que atinge mais de 

2 milhões de homens por ano no Brasil.

A campanha segue com exames de prevenção gratuitos, que 

serão realizados nos dias 8, 9 e 22 de novembro. As vagas 

são limitadas e os associados ou dependentes interessados 

devem se inscreverem na Unidade de Saúde (rua Sebastião 

Lopes, 97 – Centro). Nos dias 8 e 22, os exames serão 

realizados das 16h às 19h; já no dia 9, o horário de 

atendimento será das 8h às 14h.

As ações fazem parte da campanha “Apevo e Novembro 

Azul” e conta com a parceria da Phito Fórmulas.

O que é o câncer de próstata?

A doença é um tumor que afeta a próstata – glândula 

localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que 

liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Depois do câncer 

de pele, o de próstata é o mais comum entre os homens; 

porém, por medo ou desconhecimento, muitos homens 

preferem não falar sobre o assunto.

A doença é confirmada após fazer a biópsia, que é indicada ao 

encontrar alguma alteração no exame de sangue (PSA) ou no 

toque retal, que somente são prescritos a partir da suspeita 

de um caso e por um médico especialista.

O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma 

lenta e não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar 

a saúde do homem. Em outros casos, pode crescer 

rapidamente, se espalhar para outros órgãos e causar a 

morte. Esse efeito é conhecido como metástase.

Existem fatores que podem aumentar as chances de um 

homem desenvolver o câncer, que são: idade – no Brasil, a 

cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata, 

nove têm mais de 55 anos; histórico de câncer na família – 

homens cujo pai, avô ou irmão tiveram a doença antes dos 

60 anos fazem parte do grupo de risco; e, sobrepeso e 

obesidade – estudos recentes mostram maior risco de 

câncer de próstata em homens com peso corporal mais 

elevado.

Já está comprovado que uma dieta balanceada ajuda a 

diminuir o risco de câncer e de outras doenças crônicas não-

transmissíveis. Outros hábitos saudáveis também são 

recomendados, como: fazer, no mínimo, 30 minutos diários 

de atividade física; manter o peso adequado à altura; diminuir 

o consumo de álcool e não fumar.

Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar 

sintomas e, quando apresenta, os mais comuns são: 

dificuldade de urinar, demora em começar e terminar a 

urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina e 

necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

O tratamento do câncer de próstata pode ser feito por meio 

de uma ou de várias técnicas, combinadas ou não. A principal 

delas é a cirurgia, que pode ser aplicada junto com a 

radioterapia e o tratamento hormonal, conforme cada caso.

Quando localizado apenas na próstata, o câncer pode ser 

tratado com cirurgia oncológica, radioterapia e até mesmo 

observação vigilante, em alguns casos especiais. No caso da 

metástase, ou seja, se a doença se espalhar para outros 

órgãos a radioterapia é utilizada junto com tratamento 

hormonal, além de tratamentos paliativos.

A escolha do melhor tratamento é feita individualmente, por 

médico especializado, caso a caso, após definir quais os 

riscos, benefícios e melhores resultados para cada paciente, 

conforme o estágio da doença e condições clínicas.

Sobre a campanha Novembro Azul

Para levar informação à população, o Instituto Lado a Lado 

pela Vida (LAL) realiza, desde 2008, iniciativas para 

promover a mudança de comportamento dos homens, para 

que incorporem o hábito de consultar um médico e realizar 

exames preventivos. A campanha “Novembro Azul” foi 

lançada, oficialmente, em 2011, tendo como inspiração o 

movimento australiano “Movember” e a campanha 

internacional Outubro Rosa, para o câncer de mama.

Estudo revela que 80% dos diabéticos podem ter doenças cardiovasculares 

Um estudo realizado pelo EndoDebate em parceria com a 

Revista Saúde, mostrou que 80% das pessoas com diabetes 

tipo 2 apresentam indícios de comprometimento 

cardiovascular. A pesquisa detecta ainda a persistência de um 

desconhecimento sobre o elo entre o diabetes e os 

problemas do coração. O resultado é alarmante se levarmos 

em consideração que situações como infarto, AVC e 

insuficiência cardíaca são as principais causas de morte entre 

pessoas que precisar tratar a glicose.

Para chegar a essa conclusão, foram entrevistados 1.439 

brasileiros de todas as regiões do país (611 indivíduos com e 

828 sem diabetes tipo 2, com idade entre 47 e 55 anos). 

Mais da metade (52%) indicam pelo menos dois sintomas, 

entre: tontura, dores no peito e nas pernas, falta de ar e 

palpitações.

Intitulado “Quando o diabetes toca o coração”, o 

levantamento mostrou que 64% dos diabéticos não seguem 

rigorosamente o tratamento e apenas 48% dos pacientes 

consideram a doença muito grave.

Segundo o laboratório parceiro da pesquisa, 13 milhões de 

pessoas vivem com o diabetes tipo 1 ou 2 no Brasil. Desse 

total, estimam-se que 90% tenham diabetes tipo 2, no qual o 

pâncreas produzi a insulina insuficiente ou não age de forma 

adequada para diminuir a glicemia. Ele é mais comum em 

adultos com obesidade e em pessoas com histórico familiar 

de diabetes tipo 2. Quase metade das pessoas não sabe que 

têm a doença. Além disso, duas a cada três mortes de 

pessoas com diabetes são ocasionadas por doenças 

cardiovasculares.

“A atenção ao coração é um dos grandes desafios no 

segmento do paciente com diabetes. Temos objetivos 

desafiadores no século 21 que vão além do controle da 

glicose no sangue, fundamental para o tratamento do 

diabetes tipo 2. Tudo isso passa também por reduzir o peso e 

o risco de hipoglicemia e umentar a segurança do ponto de 

vista cardiovascular”, disse o médico endocrinologista e 

fundador do EndoDebate, Carlos Eduardo Barra Couri.

 

Desconhecimento

Sobre a primeira palavra lembrada ao pensarem em 

problema do coração, 662 entrevistados mencionaram 

infarto; 159, morte; 39 hipertensão e 25 AVC. O diabetes 

ficou por último. Entre os que têm a doença, 61% disseram 

acreditar que a doença está entre os fatores de risco para 

problemas cardiovasculares, contra 42% entre os não 

diabéticos. Nos dois grupos, a pressão alta aparece em 

primeiro lugar, seguida do colesterol e dos triglicérides altos.

Apesar da gravidade da doença, a pesquisa também revelou 

uma percepção limitada sobre os riscos do diabetes tipo 2. 

Ao todo, 64% das pessoas com a doença não seguem o 

tratamento à risca. “A adesão ao tratamento começa quando 

o médico abre a porta do consultório, quando o médico 

levanta para atender o paciente, quanto o paciente tem uma 

consulta digna, quando o médico ouve o paciente. Adesão é 

muito mais do que explicar como toma o remédio, é acolher 

o paciente e ser humano na consulta”, ressalta Couri.

No dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do 

Diabetes.

Laço azul é símbolo da campanha
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Representantes da Apevo e da Phito Fórmula

Urologista Fábio de Sousa em palestra sobre o câncer de próstata

Idosos devem ter cuidados redobrados com o diabetes
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Coral Pio X, de JundiaíCoral Tênis Clube de Campinas Grupos e maestros recebem homenagens durante o evento

Destaque4

Coral da Apevo apresenta seu 1º Festival 

Apevo sorteia estadias para 
virada do ano em Ilha Comprida 

Criado a pouco mais de 

um ano em Votorantim, o 

projeto “Terminal da 

Leitura” já arrecadou mais 

de 5 mil livros. Entre as 

obras doadas, estão uma 

c o l e t â n e a  d a s 

enciclopédias Barsa e 

mais de mil livros do 

e s c r i t o r  M o n t e i r o 

Lobato. Desde fevereiro, 

a Apevo é ponto de 

coleta de títulos para o 

projeto.

É possível fazer a doação 

dos l ivros na Apevo, 

depositando na caixa que fica na recepção. A associação 

atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua 

Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

Sobre o projeto

O projeto “Terminal da Leitura” foi criado em julho de 2018 e 

teve início no Terminal de Ônibus João Souto. O intuito é 

proporcionar a troca de livros entre as pessoas, por meio da 

colocação de estantes ou caixas em alguns pontos da cidade 

nas quais os livros que são doados podem ser emprestados 

pelas pessoas, estimulando assim a leitura.

Atualmente, além da Apevo, o estande com livros acontece 

no Terminal de Ônibus João Souto e em outros dois pontos 

da cidade: no Pronto-Atendimento Municipal e na Câmara 

Municipal. Para saber mais sobre o projeto, acesse a página 

no Facebook “Terminal da Leitura”. 

 

Projeto “Terminal da Leitura” arrecada mais de 5 mil livros em um ano

Presidente da Apevo doa livros para o projeto

A fim de estimular o cérebro de forma desafiadora e divertida 

para todas as idades, a Supera - Ginástica para o cérebro, 

promoveu uma oficina de memória na Apevo, no dia 24 de 

outubro. A instituição faz parte da lista de parceiros da 

associação.

Orientados por Cícero Medeiros, o público participou de 

diversas dinâmicas de estratégias de memorização e 

aprendeu alguns conceitos sobre a memória a partir da 

prática de exercícios para o cérebro.

De acordo com Cícero, com a prática de exercícios voltados 

para o cérebro, as crianças conseguem melhorar as notas na 

escola; os adolescentes se concentram no vestibular; os 

adultos podem melhorar o desempenho no trabalho e os 

idosos melhoram a qualidade de vida.

Associados e dependentes Apevo possuem descontos nas 

aulas da Supera e também é possível fazer uma aula gratuita. 

A instituição fica na av. Pereira da Silva, 867 - no Jardim Santa 

Rosália, em Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 3211-

1019 ou pelo WhatsApp (15) 99720-1019. 

Supera promove oficina de memória em parceria com Apevo

Dinâmicas foram aplicadas para testar a memória dos participantes

O Coral da Apevo promoveu, no dia 26 de outubro, o 1º 

Festival Apevo de Corais. Idealizado e dirigido pelo regente 

Luís Gustavo Laureano, o evento foi realizado no salão de 

festas da associação e contou com a presença de um público 

apaixonado por música.

O Coral da Apevo foi acompanhado pelo pianista e 

acordeonista Samuel Vaz e apresentou repertório sacro, 

alguns clássicos da música caipira como Luar do Sertão, 

Tristezas do Jeca e Tocando em Frente, dentre outras. 

Também se apresentaram no evento o Coral Pio X, de 

Jundiaí, regido por Karen Comandulli, que apresentou as 

peças Kyrie e Gloria da Missa Crioula, de Ariel Ramirez, além 

de tradicionais spiritual; e o Coral Tênis Clube de Campinas 

que, sob regência de Daniel Duarte, apresentou as peças 

Palpite Infeliz, Trevo (Tu), Evidências, Stand by me e Jubilate 

Deo.

Durante o evento, os coralistas Eva Lima e Mauro Antunes 

declamaram as poesias “Motivo”, de Cecília Meireles e 

“Anjo”, de autoria própria, respectivamente. Segundo Luís 

Gustavo, a surpresa do festival foram as apresentações 

musicais dos maestros. “Eu cantei a aria “Pourquoi me 

réveiller”, da Ópera Werther de Jules Massenet e o maestro 

Daniel Duarte cantou “Música na Escuridão”, do Musical 

Fantasma da Ópera”, conta. 

Para encerrar o 1º Festival Apevo de Corais, os três grupos 

interpretaram a canção “Em algum lugar”, de Cláudio 

Santoro.

Toda a organização do evento foi de responsabilidade do 

coral da associação. Coral da Apevo e o regente Luís Gustavo Laureano

A fim de promover dias de diversão e descanso para seus 
associados, a Apevo sorteou, no dia 30 de outubro, pacotes 
de estadias para o Ano Novo na colônia de férias em Ilha 
Comprida. Localizada no litoral sul de São Paulo, a cidade é o 
destino de milhares de turistas nesta época do ano. 
Foram sorteados seis apartamentos com capacidade para até 
seis pessoas e os contemplados foram: Francisca Batista de 
Souza (filha), João Carlos Raimundo, Solange Galan de Jesus, 
Anderson Luis Rocha, Rute Santos Moreira e Francisca Batista 
de Souza (mãe).
Os pacotes são de cinco dias: de 27 de dezembro a 2 de 
janeiro, com entrada a partir das 18h do dia 27 e saída até às 
18h do dia 2. O próximo sorteio será para o feriado de 
Carnaval e, em breve, as informações serão divulgadas.

Contemplados do sorteio

Associados participam do sorteio para a colônia de férias Apevo
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Leitura: saiba o que ela pode fazer por você

A leitura faz bem em qualquer idade, para qualquer indivíduo 

interessado. Um livro pode ser um grande companheiro e 

ajudar a saúde física e emocional; em especial, a quem 

chegou à terceira idade. O exercício da leitura e da escrita é 

essencial para manter o cérebro ativo, pois a prática contribui 

para evitar ou retardar, o surgimento ou progressão de 

doenças neurológicas degenerativas. 

Quando se exercita essa prática diariamente as pessoas não 

estão somente embarcando em uma bela ou instigante 

história. Elas estão fazendo um bem enorme a si mesmas, 

pois diversos estudos comprovam que o treino do raciocínio 

indutivo é importante na manutenção da saúde mental e de 

outras funções no cérebro, inclusive, diminuindo os efeitos 

negativos do envelhecimento. 

Além da leitura manter a mente ativa por meio de estímulos 

constantes, o idoso que lê assimila novos conhecimentos, 

pois estará interagindo com a história que se torna um 

combustível inesgotável para a imaginação. Assim, o 

funcionamento do cérebro irá proteger do declínio 

cognitivo, porque mesmo em idade avançada novos 

neurônios se renovam. 

Outro fator relevante está associado ao vocabulário, 

possibilitando melhores condições de expressão e uma 

comunicação mais clara. Além de aprender sobre lugares, 

culturas, costumes e curiosidades um leitor assíduo tem uma 

melhor compreensão do ambiente e das pessoas redor. É 

bom lembrar que nesse sentido existem outros caminhos 

como filmes, exposições, dança, canto e atividade física, mas 

nenhum deles invalida a importância da leitura também 

como fonte de saúde.

Nunca é tarde para começar (intertítulo) 

Muitas pessoas, no entanto, não tiveram ao longo da vida 

muita intimidade com os livros e revistas, mas essa realidade 

pode mudar. Para essas pessoas a sugestão é saírem da 

inércia e se aventurarem na busca de alguma literatura que 

seja o começo de uma história empolgante.

Para o escritor Élcio Mário Pinto, a leitura é algo 

recomendado para toda espécie humana. “Crianças, jovens, 

adultos e idosos, enfim, toda a espécie humana tem o prazer 

de passar pela criatividade, pela tolerância e a convivência 

quando lê. Na Literatura, ao contrário da infinda repetição, 

inventa-se, cria-se, busca-se por novidades pelas palavras, 

pelas ideias e pela convivência como alternativa. 

Contrapõem-se ao que não nos engrandece, abrindo 

espaços para a vida de tolerância no respeito às diferenças. 

São tantas as experiências, que não se pode escolher uma 

forma de viver para impô-la às pessoas. Novamente, as letras 

reclamam liberdade para a escolha numa busca incessante 

por outras possibil idades, como se estivéssemos 

acrescentando ingredientes numa aprendizagem cósmica a 

melhorar toda a espécie. E assim, ganha a convivência com 

pessoas criativas, que respeitam as diversidades, querem 

melhorar o ambiente e espalham que a identidade humana e 

planetária da vida é aprender com a Natureza: ensinando e 

aprendendo a ser o que herdamos”, comenta.

O escritor considera que na 3ª idade somam-se ótimas 

condições para o vínculo entre leitor e autor, entre texto e 

vida, experiências e relatos. “Somam-se assim, os resultados 

da idade para melhor relatar e descrever o vivido em 

comparti lhamentos, formando redes de contatos 

incentivando leitores. Do mesmo modo, quem se aproxima 

da Literatura nesse período da vida, tem como contribuição, 

os permanentes apelos das letras para que a memória se 

ative, vislumbrando cotidianos reais e fictícios, não importa, 

porque o mais importante é que o leitor maduro envolve-se 

com o descrito nos livros cobrindo-se de consciência, de que 

também ele, pode relatar sua vida para que outros a 

conheçam e assim, encontre seus próprios leitores. É a magia 

da convivência pelo paradigma do ganha-ganha, afinal, na 

idade das experiências vivenciadas e compartilhadas, pode-

se dar ao luxo de transitar pelos cenários – leitor-autor, autor-

leitor – de tal forma que até se confundam na reativação da 

memória da vida, plenamente, compartilhada”, finaliza.

Escritor Élcio Mario Pinto

Alguns dos títulos escritos por Élcio

Jovem escritora fala sobre o prazer da leitura 

Aos 15 anos, a escritora Ana Cristina Rodrigues Henrique 

acaba de lançar sua quinta publicação. “PoeSer” Ele é um livro 

duplo, composto por 35 poesias e 15 crônicas que 

representam a fase de transição pela qual está passando, 

fazendo com que diversas pessoas com variadas idades 

possam se identificar em algum momento. “Esse livro é um 

neologismo que criei para representar a capacidade de ser ao 

escrever poesia, a arte com a qual me identifico”, disse.

Ana conta que o prazer pelas palavras teve início quando ela 

era bem pequena. Os pais liam para ela antes de ser 

alfabetizada, mas logo entre os 5 e 6 anos começou a ler 

sozinha e desde então teve a vontade de estar em contato 

cada vez mais com diversos livros. “No início, lia histórias em 

quadrinhos, até que comecei a ler de tudo. Mas o livro que 

abriu as portas do interesse pela leitura para mim foi "A droga 

da obediência" de Pedro Bandeira, recorda-se.

Os livros de aventura e romance estão entre os preferidos da 

jovem que atualmente, busca ler, ao menos, um ou dois 

livros por semana. “Ao meu ver, a leitura é chave para um 

universo que não tem fim. Cada livro é uma viagem sem sair 

do lugar da qual você volta com o conhecimento e as 

experiências, a leitura ajuda a falar e ouvir melhor, o 

vocabulário torna-

se mais abrangente 

e a forma como 

você vê o mundo 

m u d a .  E l a 

d e s e n v o l v e 

c a p a c i d a d e s 

h u m a n a s  c o m o 

empatia e ajuda na 

forma de expressão, 

um livro é fonte de 

a p r e n d i z a d o  e 

passagem para um 

mundo ilimitado, a 

lei tura só tem a 

agregar para o ser 

humano”, afirma.  

Aos 15 anos, Ana Cristina Henrique já publicou diversos livros 

Poetisa Ana Henrique

Prefeitura promove 3º Natal Iluminado no Parque do Matão 

A Secretaria de Meio Ambiente de Votorantim (Sema) está 

se preparando para realizar a 3ª edição do Natal Iluminado 

no Parque do Matão. O evento terá início no dia 10 de 

novembro, das 19h às 22h e para entrar ao recinto, é 

necessário doar um quilo de alimento não perecível por 

pessoa. 

De acordo com a Sema, este ano serão colocados mais de 

3.500 metros de mangueiras luminosas pelas árvores, bem 

como 10 spots luminosos, renas iluminadas e outros 

enfeites. De sexta-feira à domingo, o Natal Iluminado terá a 

presença do Papai Noel. 

O Parque do Matão fica na Rua Ângelo Delapasi, 177, no 

Parque Bela Vista.

Parque promove mais um Natal iluminado
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Turistas se divertem na Fazenda Angolana, em São Roque 
“Foi maravilhoso!”. É assim que Viviane Marteletto Padilha,  

responsável pelo Turismo da Apevo, descreve o passeio para 

a Fazenda Angolana, realizado no dia 19 de outubro. 

Localizada em São Roque, a excursão lotou um ônibus, 

levando 45 pessoas para um delicioso dia em contato com a 

natureza e o ar puro.

Inaugurada em 1985, a fazenda possui mais de 150 mil m² e 

passou por algumas reformas para chegar ao que é hoje: um 

local totalmente dedicado ao turismo e à comercialização de 

animais. O espaço recebe, mensalmente, cerca de 4 mil 

visitantes e, em outubro, os turistas da Apevo fizeram parte 

desse dado.

Na visita, o grupo brincou de bingo; degustou queijos e 

vinhos feitos na própria fazenda; visitou também a Aldeia 

Tupi-Guarani, onde conheceram a história e costumes da 

tribo; entre outras atividades programadas especialmente 

para o grupo. Pelo mês da criança, personagens infantis 

como Galinha Pintadinha e Pantera Negra divertiram o 

passeio da criançada.

Confira algumas fotos do passeio. A cobertura completa está 

disponível no site www.apevo.com.br.

Amigos se reuniram para passar o dia na fazenda Taieska Pinho, IIraides Pinho e Fabio Pinho

Aldeia indígena Tupi-Guarani

Família Torres e amigos Dorli Ferreira, Julia Padilha, Luiza Locatelli e Patrícia Torres

Davi, Vânia, Matheus, Márcio, Isabel e Neusa Machado Mauro Machado e Carlos Kaiana

Adélio Teixeira, Maria de Fátima Camargo, Olinda Nogueira e Hilda Sanches

Galinha Pintadinha e Pantera Negra alegraram o passeio da criançada

Apevo disponibiliza mais um ônibus para Sítio Santo Antônio 

Em três semanas de divulgação, todos os lugares disponíveis 

para a excursão com destino ao Sítio Santo Antônio, em 

Mairinque, se esgotaram. Devido a grande procura, a Apevo 

disponibilizou mais um veículo para levar os turistas ao local, 

no dia 9 de fevereiro.

O espaço pertence à família Petrônio desde 1986, mas 

apenas em 1997 foi aberto para locação, devido sugestões 

de amigos. Em maio de 2000, durante show de Francisco 

Petrônio, realizado em São Paulo, a família teve a ideia de 

convidar grupos da terceira idade para participarem de um 

“day camping”. Com uma infraestrutura pequena, o local 

recebia cerca de 40 pessoas em cada evento e, com a 

divulgação, o número de visitantes aumentou, fazendo com 

que o local passasse por reformas para suportar o número de 

procuras. Atualmente o sítio recebe, em média, 200 pessoas 

por dia de evento.

Os proprietários (Leandro, Rosemari e José Petrônio) 

oferecerem aos turistas ótimas refeições, entretenimentos, 

momentos de alegria e diversão, músicas e show ao vivo. O 

espaço conta ainda com lagos, jardins, plantas, ores, piscina, 

quiosques e aves ornamentais.

Diversas atrações estão programadas para o passeio, como: 

café da manhã, visita ao Memorial de Francisco Petrônio, 

caminhada e atividades com os monitores, bingo, almoço 

self-service, baile e brincadeiras de salão, show tributo a 

Francisco Petrônio com José Petrônio e encerramento com 

bolo para comemoração dos aniversariantes do mês.

O pacote da Apevo inclui transporte, entrada ao sítio, café da 

manhã, almoço e lanche da tarde. Os valores são: crianças de 

3 a 8 anos pagam R$ 90; associados R$ 160 e não associados, 

R$ 200. As reservas devem ser feitas na Apevo, na rua 

Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelos telefones (15) 3243-210 ou 99605-

3037.

Maria Fumaça

O passeio para a locomotiva a vapor Maria Fumaça encerrará 

a programação de turismo deste ano. A excursão acontece 

no dia 14 de dezembro e não há lugares disponíveis.

Além do passeio na locomotiva, o pacote da Apevo inclui: 

almoço em churrascaria e visita à Pedreira, com tarde livre 

para compras no Shopping Center Louças e no centro da 

cidade. 

Piscina do sítio será liberada para o grupo
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8 Cidade em Foco

Votorantim registra quinto caso de sarampo este ano 
A cidade de Votorantim confirmou mais dois casos de 

sarampo e com isso sobe para cinco o número de infectados 

pela doença em 2019. A informação foi divulgada no dia 21 

de outubro, pela Secretaria da Saúde de Votorantim (Sesa), 

que afirma ainda que, até aquela data são 40 notificações; 

dessas, 15 foram descartadas e as demais aguardam 

resultados.

De acordo com a Sesa, nesses dois casos novos já foram 

realizadas as devidas ações de bloqueios. De 7 a 25 de 

outubro, a cidade participou da campanha nacional da 

vacinação, cujo público-alvo foram crianças de seis meses a 

menores de 5 anos. A partir do dia 18 de novembro, a 

campanha será voltada à adultos com faixa etária entre 20 a 

29 anos.

A Sesa orienta que os pais levem as crianças de um ano e de 

quinze meses para se imunizarem com a vacina tríplice viral 

(que protege contra sarampo, rubéola e caxumba). Neste 

ano, os bebês com menos de 12 meses devem receber a 

chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário.

As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas 

de saúde de Votorant im, durante o horár io de 

funcionamento de cada uma.

 

Cobrança da Zona Azul é suspensa no município

Está suspensa em Votorantim, desde o dia 8 de outubro, a 

cobrança do sistema de estacionamento rotativo - Zona 

Azul. Após muitas críticas e manifestações dos munícipes 

contrárias ao serviço, os vereadores votaram, de forma 

unânime, o decreto legislativo PDL nº 003/2019 que 

suspende a Zona Azul na cidade.

O decreto é de autoria do vereador José Carlos Pereira 

(Zelão), que alega que o prefeito havia dito que a Zona Azul 

contemplaria apenas a região central do município, o que 

não aconteceu. “Por isso apresentei este projeto para sustar 

o anexo que elenca as vias públicas que foram demarcadas 

pela empresa Consórcio V-Park, vencedora da licitação. Na 

reunião com os vereadores, a Prefeitura de Votorantim nos 

informou que o sistema seria implementado em 12 ruas e 

não em 32 vias, como aconteceu”, ressaltou em entrevista à 

Gazeta de Votorantim.

A sinalização ainda continua nas 32 ruas demarcadas, no 

entanto não há mais agentes da V-Park fazendo a cobrança do 

serviço. Moradores acreditam que a não retirada das placas 

pela Prefeitura é uma estratégia do prefeito para tentar 

derrubar a liminar, uma vez que ele entrou com recurso no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

No processo, o Executivo alega que regulamentou a lei 

municipal – aprovada pela maioria dos vereadores – que 

permitia a cobrança da Zona Azul nas 32 vias públicas do 

município. O prefeito ressalta ainda que a Lei Complementar 

nº 04/2015 não limita o estacionamento rotativo à região 

central e que, segundo o Plano Diretor, “deve-se levar em 

conta o centro urbano expandido”. Apesar da tentativa, o 

desembargador Moacir Peres decidiu manter suspensa a 

cobrança da Zona Azul até o julgamento da ação. Ele ainda 

determinou que o presidente da Câmara Municipal, Alison 

Andrei Pereira de Camargo – Pastor Lilo, seja oficiado para 

prestar informações.

Até o fechamento desta edição do Jornal da Apevo, o caso 

não teve novos desdobramentos.

Cemitério de Votorantim celebra Dia de Finados com programação especial 

O Cemitério Municipal São João Batista de Votorantim está 

com uma programação especial sábado, 2 de novembro, 

Dia de Finados. Entre as atividades, o recinto receberá seis 

missas e um culto ecumênico em diferentes horários. Os 

portões estarão abertos das 6h às 18h.

De acordo com a programação, no período da manhã o local 

receberá três missas e o culto ecumênico da Comunidade 

Cristã Deus Presente. A primeira será realizada às 7h, pela 

Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição; às 9h, pela 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo; e, às 11h, pela Paróquia 

São José. Já o culto será realizado às 9h30.

Às 13h, a Diocese Anglicana de Votorantim realizará a Santa 

Missa; às 15h, será a vez da Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida e, encerrando o dia, a Paróquia Nossa Senhora 

Anunciação e Arcanjos fará uma missa às 17h. O culto 

ecumênico acontecerá às 15h30.

De acordo com a Sesp (Secretaria de Serviços Públicos), 

durante todo o dia haverá representantes dos Vicentinos que 

estarão no portão principal ao lado externo do cemitério 

para orientar os visitantes. Também serão distribuídos copos 

de água gratuitamente pela Comunidade Deus Presente e 

será reforçado o número de servidores municipais no 

cemitério para prestar apoio aos munícipes e visitantes, 

sendo dois fiscais e um funcionário com o caminhão pipa para 

prevenção de incêndio no velório municipal. 

Os agentes de endemias do Centro de Controle de 

Zoonoses também estarão no local para orientar no 

combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, 

chikungunya e zika.

O Cemitério Municipal São João Batista fica na av. Santo 

Antônio, na Vila Santo Antônio II. Informações: (15) 3243-

1758 ou 3353-8645.

 

“Café com prosa”: câncer de mama na pauta de outubro

O Lions Clube de Votorantim está fazendo uma campanha 

de arrecadação de frascos de vidros com tampas plásticas. A 

campanha é chamada “Doe vidro, alimente a vida” e os 

frascos serão utilizados para coleta e armazenamento do 

Banco de Leite materno do Hospital Regional de Sorocaba.

São recebidos frascos de café solúvel ou maionese, desde 

que estejam com as tampas de 

plástico. Os pontos de coleta 

são: em Sorocaba, o Hospital 

Regional (rua Cláudio Manoel da 

Costa, s/n - Jd. Faculdade) e a 

Associação Educacional Santa 

Rita de Cássia (rua Vitor Carone, 

70  -  Jd .  das  F lores ) ;  em 

Votorantim, a Secretaria de 

Serviços Públicos - Ecoponto 

Sema (av. Moacir Oséias Guitti, 

41 - Centro).

Lions Clube promove campanha 
“Doe vidro, alimenta a vida”

IBGE realiza novo censo demográfico em 2020

 

Em 2020, o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística irá realizar um novo censo demográfico em todo o 

Brasil, inclusive em Votorantim. Como representante da 

Apevo, Daniel Sentelhas esteve com outros nomes da 

cidade e membros do instituto em uma reunião de 

planejamento e acompanhamento do censo, no dia 22 de 

outubro, realizada na Prefeitura Municipal.

O censo demográfico é um retrato extenso e profundo da 

população brasileira e suas características socioeconômicas, 

que fornecerá informações para o planejamento público e 

privado da próxima década. Segundo o IBGE, fazer um 

censo em um país como o Brasil é uma operação complexa, 

já que os agentes percorrem cerca de 8  milhões de km² e 

visitam mais de 5 mil munícipios. As reuniões de 

planejamento são um importante canal de diálogo e 

cooperação entre os municípios e o instituto.

“A reunião, em cada município, será presidida por um 

representante do IBGE e composta por representantes 

locais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 

como por entidades de classe, instituições públicas ou 

privadas, e por outros representantes da sociedade civil 

organizada”, ressalta o comunicado do IBGE. Além disso, as 

reuniões permitem o acompanhamento da operação pela 

comunidade local, dando transparência e agregando 

esforços para facilitar o censo. Para saber como participar das 

reuniões em Votorantim, é necessário entrar em contato 

com o instituto pelo site www.ibge.gov.br ou pelo telefone 

0800 721 8181.

Decreto suspende cobrança da Zona Azul em Votorantim
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Cidade registrou cinco casos da doença
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Cemitério receberá centenas de visitantes no feriado
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IBGE se prepara para censo 2020
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Os núcleos de ginástica da Prefeitura de Votorantim, por 

meio da Sedesp - Secretaria de Desporto, promoveram 

diversas ações durante o último mês, por ocasião da 

campanha “Outubro Rosa”.

Em parceria com a Secretaria de Cidadania (Secid) e 

Secretaria de Saúde (SES), o Núcleo do Espaço Jovem do 

bairro Vossoroca realizou um “Café com Prosa” e reuniu 

mais de 50 mulheres no evento que contou com uma 

palestra sobre o câncer de mama ministrada pelas 

fisioterapeutas Patrícia Dias e Paloma Amaro, e pelo 

enfermeiro da SES, Gilberto Furlan.

Durante o encontro os profissionais deram ênfase para a 

importância do auto-exame, estilo de vida saudável, 

alimentação, atividade física e empoderamento da paciente 

com câncer. Depois da palestra foi oferecido um delicioso 

café da manhã com muito bate papo entre as presentes.

Além das mulheres que frequentam o espaço, Marisa 

Pompeu esteve presente representando a Secid; Osias Silva 

e a professora Cristina Barradas representaram a Sedesp; 

soldado da PM Bertolucci e cabo da PM Ramos, 

representaram a 1ª Cia do 40° Batalhão da Polícia Militar do 

Interior (BPM/I). 

Campanha arrecada frascos de vidro para maternidade
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Votorantim, 01 de novembro de 2019

Daniel Sentelhas
Presidente

Rua Antônio Fernandes, 50 - Centro - CEP: 18110-170 - Votorantim/SP - Fone (PABX): 3243-2410
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Lions comemora 52 anos com baile na Apevo

Em comemoração aos 52 anos de fundação, o Lions Clube 

de Votorantim promoveu um baile de aniversário no salão de 

eventos da Apevo. Mais de 150 pessoas prestigiaram a festa, 

que aconteceu no dia 12 de outubro.

Comes e bebes foram vendidos no local e o público tomou 

conta da pista de dança ao som da música ao vivo da banda 

Alternattiva. Toda a verba do evento foi revertida para o 

GPACI – Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil 

de Sorocaba.

O Lions Clube de Votorantim foi fundado no dia 4 de 

outubro de 1967, sendo reconhecido como entidade de 

utilidade pública pela Lei Municipal nº 307, de 17 de agosto 

de 1977 e pela Lei Federal nº 5575, de 17 de dezembro de 

1969. O clube presta um serviço social e filantrópico que é 

reconhecido pelo Distrito LC-2, Associação de Lions 

Internacional e por todo o município.

Confira algumas fotos de quem esteve no evento:

 

Representantes da Apevo visitam Catamarã em Ibiúna
Com o objetivo de buscar novas opções de passeios para o 

Departamento de Turismo, representantes da Apevo 

visitaram o Catamarã, em Ibiúna. Daniel Sentelhas, José 

Carlos Ferreira e Viviane Marteletto Padilha foram recebidos 

por Ruben Rocha, Alanna Regina Pereira e Ademir Camargo 

Menkcci Junior, no dia 17 de outubro.

Na ocasião, eles conheceram as novas instalações do 

restaurante do catamarã, que fica as margens da Represa de 

Itupararanga e que deve ser inaugurado em dezembro. Em 

2016, a Apevo levou seus turistas para dois passeios pelo 

local.

Além dos representantes do catamarã e da Apevo, a visita 

também contou com a presença do Sub Comandante da 

Guarda Civil de Ibiúna, Apollo Rubim.

Visitas e Parcerias

O presidente da Apevo, Daniel Sentelhas, foi o convidado do 

programa “Votorantim Verdade”, exibido na TV Votorantim 

no dia 21 de outubro. Daniel foi entrevistado pelo jornalista e 

escritor César Silva.

Durante o bate-papo, o presidente contou a história da 

associação e os desafios da nova gestão, iniciada em fevereiro 

deste ano. Daniel ressaltou que a entrevista foi importante 

para que a população conheça um pouco mais sobre os 

benefícios oferecidos pela Apevo.

“Acredito que consegui passar para o público os nossos 

objetivos, que é lutar pela causa do aposentado e oferecer 

benefícios não só para esse público, mas como para todos 

que fazem parte do nosso quadro associado – seja 

aposentado ou não”, comenta.

Presidente da Apevo participa 
de programa da TV Votorantim 

Capitão Brotas lança novo livro em Sorocaba dia 9
O gosto pela escrita é o tema do quarto livro do Capitão João 

Francisco Brotas, intitulado “Escrever é um prazer”, que será 

lançado no dia 9 de novembro. Capitão Brotas, que é 

presidente do Gabinete de Leitura Sorocabano, esteve na 

Apevo para divulgar o lançamento, que será no Gabinete de 

Leitura (praça Cel. Fernando Prestes, 21 - Centro), às 20h.

Além de escritor, Brotas também faz parte da Academia 

Votorantinense de Letras, Artes e Histórias e é diretor do 

Nupep – Núcleo de Pesquisas Psíquicas. Sua estreia na 

literatura aconteceu em 2013, com o livro “Crônicas do 

Capitão”; em 2015, lançou “Convite à Reexão – Relatos e 

Crônicas”; e, em 2017, “Simplesmente Crônicas”.

Crônica

“Amigos leitores, escrever e publicar os escritos, por meio de 

livros, jornais, revistas, ou ainda, postá-los na internet é 

prazeroso e nos traz muita paz. Mas, mais importante do que 

simplesmente escrever, é saber qual a mensagem que 

queremos passar àquele leitor que vai nos prestigiar.

Nos dias de hoje, temos a facilidade do computador e da 

internet, ferramentas extraordinárias que transformaram e 

facilitaram o modo de se escrever, ler ou pesquisar.

Infelizmente muitas pessoas ignoram a potencialidade de 

aprendizagem que as tecnologias de informação nos trazem e 

estão usando as redes sociais, por exemplo, para escrever 

sobre banalidades ou mentiras. Julgam-se no direito de postar 

o que querem e da forma que mais lhes convêm, sem 

constrangimentos ou respeito às pessoas. Nem sempre 

estamos dispostos a ouvir piadinhas infames, colocações 

grotescas e sem nenhum conteúdo produtivo, ao acessarmos 

nossas páginas nas redes sociais.

Sentar-se em um lugar silencioso e agradável para escrever, 

nos remete às memórias do passado, do presente e aos 

questionamentos sobre o futuro; e é tão fácil quanto ler!

O que eu escrevo vai além do mero prazer: Redijo textos 

simples, falando do cotidiano, para que todos os leitores 

possam compreendê-los, analisá-los e reetir sobre eles. Por 

isso, o respeito mútuo é muito importante!

Espero que vocês tenham prazer em ler este livro tanto 

quanto eu tive em escrevê-lo.” (José Francisco R. Brotas)

Diretoria do Lions Clube Votorantim

Ivonete Gonçalves, Eliseu Sentelhas, 

Ariana Garcia e Reinaldo Soares Neto

Eunice e Dorival Fernandes

Sergio Coelho e Salete Alcarde

João Dalmácio, Odete Cascalle e Danilo Nunes

Diretores da associação visitam novo espaço do Catamarã

Capitão Brotas, em visita à Apevo para a divulgação do livro

Daniel Sentelhas, César Silva e José Carlos Ferreira
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Apevo contempla associados em mais um “Show de Prêmios” 
Como forma de agradecer os  assoc iados pe lo 

companheirismo e confiança em seus serviços, a Apevo 

realiza mensalmente o “Show de Prêmios” em parceria com 

algumas empresas de Votorantim. Em outubro, foram 

sorteados vales-compras da Farmamed, cestas de produtos 

da Farma Ponte, óculos de sol da Ótica Único, limpezas 

dentárias da Gou Odonto e Odontoclinic, sessões de beleza 

no salão Vanessa Rodrigues e Cia, almoço no restaurante 

Aroma e Sabor, coleção de livros do jornalista César Silva e 

sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo.

Todos os associados podem concorrer. É necessário estar 

em dia com as mensalidades da Apevo e depositar os cupons 

recebidos na hora do pagamento nas urnas dispostas na 

Farmamed, Farma Ponte, Odontoclinic, Gou Odonto e na 

própria associação. Associados que optam pelo pagamento 

anual ou semestral devem retirar os cupons mensalmente 

para concorrer. 

Os cupons depositados na urna da Apevo é para concorrer 

aos serviços de beleza, óculos de sol, coleção de livros, 

almoço e sessão com a podóloga. O sorteio é realizado todo 

primeiro dia útil de cada mês, na associação, com a presença 

de um associado. As farmácias sorteiam os prêmios 

semanalmente, em suas respectivas lojas e as clínicas 

dentárias, na primeira quinzena de cada mês.

Confira os sorteados do mês:

Denise Pinho, Jéssica Ipólito (Farmamed) e Paulo Zeno César Silva (jornalista) e Enrichetto Masiero

Mariza de Freitas Garcia e Roberta Santos (Unidade de Saúde)

Eliseu Sentelhas (Apevo) e Demetrio Pedroso Elidiane Ayvar Nascimento e Vanessa Rodrigues (Salão de Beleza)

Vanessa Oliveira (Gou), Alexandre Vieira e Liliane Guarnieri (Gou)

João Marcus de Oliveira e Grasiela de Carvalho (Farma Ponte) Humberto Pereira, Medson Roberto (Farma Ponte) e Marcos Paulo

Valquiria Vilas Boas (Farma Ponte) e Cibele Francine Ferreira

Sorteados Daniela Leme e Dirceu Garcia (ao centro)

Juliana Cristina de Oliveira e Débora Garcia (Ótica Único)

Fernando Pregnolato (Farmamed) e Antônio Wagner Fernandes

Catia Regina Galli e Vanessa Rodrigues (Salão de Beleza)

Cisne Turismo promove excursão para virada do ano em Balneário Camboriú 

Para começar 2020 em grande estilo, a Cisne Turismo 

programou uma viagem para Balneário Camboriú, em Santa 

Catarina. Serão cinco noites na cidade catarinense, de 26 de 

dezembro a 1º de janeiro e a viagem deve ser reservada na 

agência, no Largo do São Bento, 63 - Centro de Sorocaba; 

informações com Eliza Martho, pelos telefones (15) 3233-

6616 ou (15) 99760-7629.

Balneário é um sucesso o ano todo, mas durante as festas de 

fim de ano a praia é um programa a parte: principalmente na 

virada do ano, época em que a cidade se transforma em uma 

grande festa de luzes, cores e sabores à beira mar. Mais de 

um milhão de pessoas festejas a chegada de um novo ano no 

local e a maioria busca por belezas naturais, muita diversão e 

a alegria das comemorações.

Programas para o Réveillon em Balneário

A grande festa de Réveillon em Balneário Camboriú 

acontece gratuitamente nas areias da Praia Central. Do 

Pontal Norte à Barra Sul, nos poucos mais de 7 quilômetros 

de praia, a queima de fogos chega a passar de 15 minutos e, a 

cada ano, apresenta novidades que encantam os 

expectadores.

As balsas com fogos são colocadas no mar de frente para a 

orla marítima, o que permite um bom visual de qualquer 

ponto da praia. Há sempre opções de bares e restaurantes 

instalados no calçadão em frente à praia, onde, além do 

visual, o visitante pode esperar a contagem regressiva já 

apreciando drinques e beliscando uma boa porção.

O show pirotécnico da virada de ano em Balneário 

Camboriú terá, pela primeira vez, o lançamento de fogos a 

partir dos dois molhes, nos extremos da Praia Central – na 

Barra Sul e no recém-construído Molhe do Pontal Norte. 

Cisne realiza viagem para virado do ano em Balneário Camboriú
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Violência contra a mulher e República são lembradas em novembro

Todos os dias há celebrações sendo comemoradas pelos 

quatro cantos do Brasil e no mês de novembro não poderia 

ser diferente. Dia Mundial do Veganismo, Dia Nacional da 

Língua Portuguesa, Dia Mundial do Hip Hop, entre outras 

datas são lembradas no décimo primeiro mês do ano. 

Nesta edição do Jornal da Apevo serão destacadas: o Dia 

Internacional da Não-Violência Contra a Mulher (25/11) e a 

Proclamação da República (02/11). Conheça um pouco mais 

sobre essas datas.

Dia Internacional da Não-Violência Contra a 

Mulher

Em 25 de novembro de 1960, as irmãs Pátria, Minerva e 

Maria Teresa foram brutalmente assassinadas pelo ditador 

Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana. Elas 

ficaram conhecidas como “Las Mariposas” e combatiam 

fortemente a ditadora, pagando com suas próprias vidas. 

Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício: 

elas foram estranguladas e tiveram seus ossos quebrados. As 

mortes repercutiram, causando grande comoção no país e, 

pouco tempo depois, o ditador foi assassinado.

Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) instituiu o dia 25 de novembro como o “Dia 

Internacional da Não-Violência Contra a Mulher”, em 

homenagem as Mariposas. Durante um dia no ano, incitam-

se reexões sobre a situação de violência em que vive 

considerável parte das mulheres em todo o mundo.

Segundo dados divulgados pela ONU no início de 2019, 7 

em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão 

violentadas em algum momento da vida. A mutilação genital 

é realizada em cerca de 3 milhões de meninas e mulheres 

por ano. No Brasil, 43% das mulheres em situação de 

violência sofrem agressões diariamente; para 35%, a 

agressão é semanal. Em média, a cada 11 minutos uma 

mulher é estuprada no país. O assédio sexual também é 

caracterizado como uma violência: em todo o mundo, 52% 

das mulheres economicamente ativas já sofreram esse tipo 

de abuso no ambiente de trabalho. Existe uma série de ações 

que se enquadram como violência.

A causa do dia 25 de novembro é humanitária. É necessário 

despertar a consciência da população e não aceitar que um 

tapa na cara seja motivado pela existência de um órgão 

genital. É hora de reetir: “Será que contribuo de alguma 

forma para essa barbárie?”, “O que posso fazer para 

combatê-la dentro do meu microcosmo?”. Não é preciso 

muito para lutar por um mundo melhor.

130 anos de República no Brasil

Era 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, 

que o Brasil deixou de ser imperialista para se tornar um país 

republicano. A data é considerada feriado e celebrada por 

todo território nacional.

O processo de instauração do regime republicano no Brasil 

teve como antecedentes: as várias crises institucionais que o 

reinado de Dom Pedro II sofreu ao longo das décadas de 

1870 e 1880 e as manifestações ideológicas que permearam 

esse mesmo período.

A estrutura do poder imperial, que possuía um caráter 

centralizador, não permitia que as províncias tivessem 

autonomia – fato que desagradava elites regionais, como a 

dos fazendeiros do oeste paulista. Esses últimos também 

ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura, que 

ocorreu um ano antes (1888), pois não foram indenizados 

pelo império. Além disso, havia também insatisfação entre os 

militares, que almejavam, em grande parte, imbuídos de 

ideais positivistas e republicanos, uma república autoritária e 

modernizadora.

Havia também o grupo dos civis defensores do 

republicanismo e do abolicionismo, notável em suas 

ferrenhas críticas à estrutura do poder imperial. Nomes 

como os dos jornalistas Quintino Bocaiuva e Silva Jardim 

destacaram-se nesse processo. Jardim tinha uma postura 

mais radical e revolucionária, enquanto Bocaiuva procurou 

articular os vários interessados na derrubada do Império com 

o objetivo de fazer uma transição o menos violenta possível 

e, junto com Aristides Lobo, foi um dos principais 

responsáveis pela união dos interesses.

Após membros do Parlamento terem rejeitado as propostas 

reformistas de Pedro II, que pretendia continuar no poder, os 

jornalistas começaram suas articulações e, em novembro, 

associaram-se ao Marechal Deodoro da Fonseca, principal 

chefe do exército brasileiro, e prepararam o golpe que foi 

dado no dia 15 daquele mês.

Após a Proclamação da República, Deodoro confeccionou 

uma notificação que foi encaminhada à família real, cujo 

conteúdo ordenava a saída do imperador e sua família do 

país. Ele, então, tornou-se o primeiro presidente do Brasil. 

Torta rápida de liquidificador: vai bem a qualquer momento 
A torta é um prato muito versátil, já que pode ser preparado 

de diversas maneiras e com uma grande variedade de 

ingredientes. Além do preparo simples, a torta rápida de 

liquidificador vai bem a qualquer momento.

Mãos na massa e aprenda uma deliciosa receita de torta 

portuguesa:

Ingredientes:

3 ovos

6 colheres de sopa de óleo

1 ½ xícara de leite

1 caixinha de creme de leite

1 ¾ de xícara de farinha de trigo

Sal

1 colher de sopa de fermento químico

1 xícara de queijo mussarela ralado

¾ xícara de presunto picado

½ xícara de milho verde

½ cebola em rodelas finas

3 ovos cozidos em fatias

100g de bacon picado

Azeitonas pretas a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os 3 ovos, o óleo, leite, creme de leite, 

farinha de trigo, o sal e o fermento químico até obter uma 

mistura lisa.

Disponha a massa em uma forma untada e enfarinhada.

Cubra com o queijo mussarela, o presunto, o milho verde, a 

cebola, os ovos cozidos, o bacon e as azeitonas.

Leve ao forno preaquecido a 180graus por 40 minutos ou 

até dourar. (Fonte: Tastemade)

Água na Boca

Passo a passo de árvore natalina para gerar renda extra 
Estamos quase no ritmo das festividades natalinas, mas para 

aqueles que desejam ganhar uma graninha extra com os 

festejos de final de ano, é hora de colocar a mão na massa. O 

passo a passo dessa edição é uma árvore de Natal de 

chocolate. Além de decorativa, pode ser degustada após a 

Ceia. Confira:

Material:

Garrafa vazia e limpa

Fitas decorativas (pode ser da cor da sua preferência)

Fita adesiva

Barras pequenas de chocolate

Passo a passo:

Comece pela base da garrafa, pregando com fita adesiva as 

barras de chocolate. Vá colando uma a uma, uma do lado da 

outra. A medida que for colando as barras de chocolate, vá 

subindo (como se fosse fazer um movimento em espiral). 

Cole tudo até chegar no bico da garrafa.

Finalize com um laço bem bonito no topo. Está pronto! 

Faça você mesmo 621
Esse é o número de novos 

associados da Apevo 

nos meses de janeiro a outubro.

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 e número de benefício 

(no caso de aposentado). 

Todos podem se associar.

Informações: (15) 3243-2410 ou 99173-3316

Denuncie qualquer tipo de violência contra mulher
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Alunos do coral comemoram 
aniversariantes do mês 
Na última aula de cada mês, o grupo do Coral da Apevo 
promove uma confraternização para celebrar seus 
aniversariantes. Dia 28 de outubro, os alunos se reuniram 
para comemorar o aniversário do professor, Luís Gustavo 
Laureano e da aluna Marli Oliveira Camargo Sussi. Além do 
“parabéns a você”, os aniversariantes ganharam beijos e 
abraços. 

Apresentações em novembro

Em novembro, o Coral da Apevo dá início às apresentações 
natalinas, com dois espetáculos na cidade de Sorocaba. A 
primeira está marcada para o dia 29 de novembro, às 
19h,30, no Gabinete de Leitura Sorocabano - na Praça 
Coronel Fernando Prestes, 21, Centro.
No dia 30, a apresentação será no Shopping Cidade, às 19h. 
O shopping fica na av. Itavuvu, 3373 – Jd. Santa Cecília. 

A Apevo está atualizando os cadastros de seus 
associados. A associação pede que aqueles que 

puderem compareçam ou liguem para atualizar seus 
telefones e endereços.

A associação fica na rua Antônio Fernandes, 50 - 
Centro de Votorantim. Telefone (15) 3243-2410.

Farmamed: 7 de novembro, das 8h às 14h
Drogasil: 14 de novembro, das 8h às 11h

Farma Ponte: 21 de novembro, das 8h às 11h

Os atendimentos serão realizados na Unidade de Saúde, 
na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro.

MANHÃS DE SAÚDE APEVO: Recadastramento Apevo

Apevo promove “Baile de Fim de Ano” em dezembro

Para celebrar o fim de mais um ano, a Apevo promove, no 
dia 7 de dezembro, um baile temático. “Baile de Fim de Ano” 

terá música ao vivo com a banda Sociu’s e o evento acontece 
a partir das 21h. São esperadas cerca de 160 pessoas no 
baile, que é organizado em parceria com o prometer Josué 
(Josuka) Araújo.
Além da música, os presentes terão à disposição os itens do 
bar, onde serão vendidos salgados e bebidas. Free dancers 
serão contratados para dançar com as senhoras que 
estiverem sem par.
Os convites individuais custam R$ 20 para associados e R$ 25 
não associados. As entradas devem ser adquiridas 
antecipadamente na Apevo, que fica na rua Antônio 
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações pelos 
telefones (15) 3243-2410 (Apevo); (15) 99782-3889 
(Eliseu) ou (15) 99655-1237 (Josuka). 

Para comemorar os dois anos do grupo de dança da Apevo, 
o professor Wellington Machado irá promover uma aula 
especial no dia 26 de novembro. Associados e dependentes 
– mesmo que não frequentem as aulas – podem participar. É 
necessário levar um prato de doce ou salgado.
Segundo Wellington, também chamado de Wally, o evento é 
uma oportunidade para aqueles que querem conhecer um 
pouco mais sobre a atividade, que é gratuita para os 
associados e dependentes da associação.
O “Baile Aula”, como é chamado o evento especial, será 
realizado das 20h às 22h, no salão de eventos da Apevo, na 
rua Antônio Fernandes, 50 – Centro. Informações pelo 
telefone (15) 3243-2410.

Professor de dança completa 2 anos com “Baile Aula”

Salão de beleza Apevo oferece serviços de depilação 
O salão de beleza Apevo, comandando por Edna Mendes, 
conta agora com serviços de depilação. Os valores são a 
partir de R$ 13 e o atendimento é de terça à sexta-feira, das 
8h às 17h.
Uma sala foi montada especialmente para receber as clientes 
que procuram pelos serviços de depilação corporal. O salão 
continua com os demais atendimentos, sendo que a Edna é 
responsável pelos cabelos e depilação e Leda Martins atende 
como manicure e pedicure.
O salão de beleza fica na rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro de Votorantim. Informações e agendamentos pelos 
telefones (15) 3243-2410 ou 98814-3940. 

Pesquisa de satisfação: associados 
opinam sobre serviços da associação 
A fim de saber a opinião sobre os trabalhos desenvolvidos 
pela Apevo, foi realizada em outubro, uma pesquisa com os 
associados que passaram pela associação.
Entre os tópicos, foi perguntada a opinião do público sobre o 
atendimento das funcionárias, o conhecimento sobre as 
parcerias, a utilização da colônia de férias em Ilha Comprida e 
dos serviços da Apevo e no que a associação poderia mudar.
Até o final de outubro haviam sido respondidos mais de 800 
folhetos da pesquisa, sendo que a meta é saber a opinião de 
mil associados. O intuito da diretoria é pontuar as críticas e 
sugestões para a melhoria dos serviços de forma geral.

Curso de informática tem horário alterado
O curso de Informática da Apevo, ministrado pelo professor 
Eduardo Costa, mudou de horário: as aulas passam a ser 
realizadas às terças-feiras, das 14h às 16h. Os associados e 
dependentes interessados na capacitação devem se inscrever na 
recepção da associação.
O curso possibilita ao aluno pleno domínio do sistema operacional 
Windows e o uso consciente, eficaz e seguro da Internet. Além 
disso, também são abordadas ferramentas como Word e Excel, 
smartphone e aplicativos de celular.
As mensalidades custam R$ 60 e os interessados podem se 
matricular na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 
Votorantim. É necessário estar em dia com as mensalidades da 
associação. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Wellington completa 2 anos como professor de dança

Mais de 800 pessoas já participaram da pesquisa

 Baile encerra programaç_o de eventos de 2019

Leda Martins e Edna Mendes realizam serviços de depilação

Alunos do coral comemoraram os aniversariantes do mês


