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Palavra do Presidente

A maior ferramenta para recuperar o país somos nós

Olá Aposentados, Pensionistas, proponentes a se
Aposentar, idosos, jovens que serão os aposentados do
amanhã e leitores em geral. A eleição já terminou,
portanto, temos quatro anos com os políticos que nós
escolhemos para conduzir nosso país. A partir de agora, de
nada adianta lamentar se não foi a escolha certa ou que não
foi aqueles que você escolheu, pois a realidade é que foi a
escolha da maioria e, querendo ou não, serão eles que
direcionarão os rumos do Brasil.
Com certeza todos nós estamos nos perguntando: como
irá ﬁcar daqui para a frente? Apesar da incerteza, pelo
menos temos alguma esperança nos novos políticos, mas
infelizmente também sabemos que ainda restaram alguns
caciques corruptos que continuarão no poder e podem

inuenciar os novos, sem contar que são os partidos (as
lideranças) e o famoso centrão que diz o que deve ser
feito. Então vem a pergunta: O que fazer? Cabe a cada um
de nós, acompanhar o desempenho daqueles em que
depositamos nossa conﬁança por meio de nosso voto e
cobrar resultados. Outra maneira é através da participação
em Associações, Sindicatos ou outro grupo organizados
que o represente. Em nossa cidade e região você tem a
Apevo à sua disposição para que juntamente com a Fapesp
– Federação de Departamentos dos Aposentados,
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, juntamente
com a Cobap – Confederação Brasileira dos Aposentados
e Pensionista, a nível Brasil que já trabalha há muito tempo
com os parlamentares diretamente no Senado e Câmara
Federal em Brasília.
Falando do governo atual, ainda corremos sério risco de
ser colocada em votação a Reforma da Previdência que
para nós intitulamos de “Desmonte da Previdência”, a qual
houve um recuo por falta da compra de mais alguns
parlamentares, que retardou a maldade do “Digníssimo
Presidente Temer”. Portanto, nós lideranças dos
aposentados, sindicatos e outras instituições temos que
ﬁcar atentos, contando também com a sociedade para não
deixar que isso aconteça. Outro agravante são os
parlamentares que já receberam propinas para aprovar a
reforma e outros que estão frustrados pela não reeleição
votarem também a favor da reforma.

Pasmem, pois antes da eleição, já se ouvia de alguns
candidatos que eram a favor da Reforma da Previdência, a
qual não tem propostas, é simplesmente a retirada de
direitos. Uma reforma se faz, ouvindo os trabalhadores, os
aposentados, que são os mais prejudicados, além da
sociedade como um todo. Precisamos diminuir a pobreza,
dar mais dignidade ao nosso povo, valorizar o ser humano,
independente da condição social, ideologia, nível
intelectual, enﬁm, unir forças e nos fortalecermos para que
não sejamos mais uma vez engolidos pela “máﬁa” dos
políticos de proﬁssão.
Também é certo que ninguém tem em mãos varinha
mágica, mas temos que cobrar resultados, não sendo
apenas dever e sim obrigação.
Lembre-se que a eleição acabou e conforme já foi dito,
fomos nós eleitores que delegamos a eles nos representar,
portanto, vamos reverter essa inversão de valores. Quem
manda no país somos nós!
Acredite, não a curto prazo, mas a médio ou longo prazo
nosso país pode mudar, mas temos que começar já e, a
maior ferramenta para isso acontecer somos nós, com
Deus acima de tudo e de todos. Até breve!
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigos
Nada acontece por acaso, nem por milagre. É gestão eficiente! (quinta parte)
Por Ari Fernandes
Olá amigos associados aposentados, pensionistas, idosos e
leitores em geral. Trago nessa edição o quinto artigo da
série para que todos possam conhecer um pouco mais de
como é a administração da Apevo, sua gestão, a luta em
defesa dos associados aposentados e pensionistas, seus
respectivos dependentes, assim como os benefícios que
estão à disposição de todos, e também os novos projetos
para melhor conforto e comodidade. Saliento que nossa
ﬁlosoﬁa sempre foi e será de “melhorias contínuas”,
portanto, a ﬁnalidade com essa série de artigos que
iniciamos no mês de julho quer levar até vocês a
verdadeira Apevo, para que não sejam enganados por
pessoas que tentam denegrir a imagem da entidade com
palavras vagas e sem nexos, semeando a inverdade, com
um único objetivo de tirar proveito próprio, satisfazendo
apenas o ego pessoal. Vocês que acompanham nosso
trabalho sabem que a teoria é também a prática e que
mesmo com a crise que assola nosso país, a Apevo nunca
deixou de crescer e, isso é real, é fato. Aos associados que

não tiveram a oportunidade de conhecerem a gestão
administrativa empreendedora com a qual a diretoria atual
administra, venham conhecer que teremos imenso prazer
em mostrar com que clareza funcionamos. A nossa
credibilidade, graças a Deus e o apoio de vocês
associados, não foi conquistada com meras palavras e sim
com ação e muito trabalho, tanto na defesa das causas dos
aposentados, assim como nos serviços sociais realizados,
principalmente na área da saúde, que continuaremos a
abordar nesta edição.
Antes, porém, quero comunicar que já foi liberada a planta
para a construção dos quatros novos apartamentos em
Ilha Comprida e em breve a construção estará em
andamento. Portanto, em 2019 teremos dez
apartamentos à disposição para o lazer em família.
Na edição passada, contamos que há exatamente cinco
anos, inaugurávamos a Unidade de Saúde e, não é o caso
repetir novamente item por item dos benefícios que a
unidade oferece, mas, vocês associados e leitores em geral
que não tiveram a oportunidade de ler a edição anterior,
podemos resumir que em nossa unidade temos um leque

de especialidades e atendimentos com nossa equipe
médica e com os parceiros de apoio externo.
É com muito orgulho que comunico a vocês e, ao mesmo
tempo divido a minha alegria e de todos nós da equipe
Apevo, que em apenas cinco anos de existência o nosso
trabalho na área da saúde deu tão certo, que o nosso
espaço físico já está limitado, precisando até com certa
urgência de uma ampliação. Tendo em vista que a nossa
Unidade de Saúde - com 300 metros quadrados
construídos necessita de um espaço maior e estamos
preparados para acompanhar o crescimento. Portanto, já
passamos ao nosso departamento de novos projetos para
elaborar o layout da nova Unidade de Saúde no prédio da
Apevo (na Rua Antônio Fernandes, 196) e, assim que
deﬁnido iniciaremos as adequações.
Continuem a conﬁar nessa diretoria e em sua gestão
empreendedora, pois juntos faremos muito mais. Na
Apevo a teoria é a prática.
Fiquem com Deus e até a próxima edição.

Precisamos dedicar tempo em nos conhecer bem
A banda de rock brasileiro Barão Vermelho, lançou, na
década de oitenta, uma música intitulada “Declare Guerra”.
Nessa canção, alguém decepcionado com a vida, com as
circunstâncias, com as pessoas, declara guerra aos que
ﬁngem amá-lo. Essa música fez muito sentido para mim,
durante a adolescência, naquela época em que temos
diﬁculdade de andar em harmonia conosco e, muito mais
ainda, com o outro.
Conforme fui crescendo, continuava entrando em
confronto com os que imaginava que ﬁngiam me amar.
Bem, como já não era mais adolescente, percebi que isso
não tinha relação apenas com hormônios, mas era algo que
fazia parte de mim. Por conta disso, fui para a terapia. Em
uma sessão, meu terapeuta me disse que quando algo me
contrariava, eu usava todos os recursos emocionais, de que
dispunha, para enfrentar aquela situação. Quando falo em
recursos disponíveis, falo daqueles que me levavam para o
confronto. Com isso ele me fez algumas perguntas: Você
precisa de fato usar todos os seus recursos, em todas as
vezes? Consegue equilibrar-se a ponto de escolher quais
recursos são precisos para cada situação? Consegue

entender que nem sempre precisamos de confronto, mas
que muitas vezes a melhor coisa a se fazer, é simplesmente
não confrontar? Essas perguntas me ofereceram uma
grande oportunidade de pensar e repensar minhas
escolhas.
Hoje, trabalho cuidando de pessoas na maior parte do meu
tempo. Sempre que tenho oportunidade, converso com
elas sobre como podemos usar nossos recursos
emocionais e racionais, em cada situação por qual
passamos. Vejo que, tal como eu fazia, muitas outras
pessoas, fazem: seja a situação simples ou complexa usam
todos os recursos de confronto de uma vez só. Seria como
usar um caminhão de concreto para fechar um buraco do
tamanho da palma da mão, ou seja, algo muito
desproporcional.
Claro que isso pode ser feito. Se alguma situação da vida
exigir tudo de nós, podemos oferecer tudo de nós. Mas, a
pergunta que ﬁca é: será que é preciso fazer isso o tempo
todo e, em qualquer situação?
Na maioria das vezes, ao invés de declarar guerra a quem
ﬁnge nos amar, a melhor coisa a se fazer é simplesmente

deixar que esse, siga seu caminho. Aﬁnal de contas, que
carência seria essa que nos leva a ter necessidade de
sermos amados por todos, inclusive pelos ﬁngidos?
Precisamos dedicar tempo em nos conhecer bem.
Aprendendo a nos conhecer bem, precisamos aprender a
usar bem nossos recursos. Aprendendo a usar bem nossos
recursos, vamos
perceber que bom
mesmo, é dedicar
nosso tempo amando a
quem nos ama e
o f e r e c e n d o
cordialidade a quem
quer que seja.
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Uma associação de muita credibilidade
Esta é a maneira pela qual me reﬁro à Apevo - Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região,
entidade esta que tive o prazer de conhecer alguns anos
atrás.
Na época fui muito bem recebido pelo senhor Aristides
Fernandes, presidente da entidade, que de maneira gentil
mostrou-me um pouco dos relevantes serviços que a
associação presta aos seus associados e frequentadores em
geral.
Foram algumas conversas agradáveis e trocas de informações
úteis e esclarecedoras, principalmente referentes às
atividades culturais e literárias as quais desenvolvo junto ao
NUPEP – Núcleo de Pesquisas Psíquicas de Sorocaba e, ao
Gabinete de Leitura Sorocabano.
Passei a ser um assíduo frequentador, tornei-me sócio e um
simples colaborador do Jornal da Apevo, com algumas

crônicas de minha autoria. Quando então fui honrado com o
convite para assumir uma cadeira na AVLAH – Academia
Votorantinense de Letras Artes e História, entidade parceira
da Apevo.
Aceitei o honroso convite e tomei posse em 2015, no
mesmo dia lançava minha segunda obra literária,
denominada: Convite à Reexão, Relatos e Crônicas. Uma
noite maravilhosa que contou com a presença do então
prefeito municipal, Erinaldo Alves da Silva, dentre outras
personalidades e, a valiosa colaboração da professora Miriam
Corrêa Jaki, presidente da AVLAH.
Queridos amigos leitores, conheçam e desfrutem um pouco
das atividades proporcionadas por essa gloriosa Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região, vale
à pena conferir.
Por tudo acima exposto, e muito mais, reconheço e

agradeço à Apevo, nas pessoas de seus diretores, associados
e funcionários em geral pelos excelentes trabalhos que
realizam.
Aproveito para ratiﬁcar, Apevo: UMA ASSOCIAÇÃO DE
MUITA CREDIBILIDADE.

Capitão João Francisco
Brotas
Vice-Presidente do
Gabinete de Leitura
Relações públicas do
Nupep

Gratidão à Apevo: um patrimônio da cidade
Considero a Apevo – Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Votorantim um dos maiores patrimônios de
nossa cidade. Não só pela luta na defesa dos direitos dos
aposentados e pensionistas, e pela ampla estrutura de
assistência e de serviços aos associados, que por si só já
bastariam para o reconhecimento de sua excelência
enquanto instituição, mas também pela amplitude dos
benefícios que oferece à nossa cidade com sua estrutura
física, suas ações sociais e de apoio às boas causas. Um
verdadeiro serviço de utilidade pública.
Sou testemunha e beneﬁciário da importância do apoio que a
Apevo presta a eventos e entidades. Sou diretor da AVA –
Associação Vuturaty Ambiental, uma entidade ambiental que
desenvolve ações de preservação e educação ambiental em
Votorantim e região, e que tem recebido apoio fundamental

da Apevo. Desenvolvemos nossas atividades de campo a céu
aberto pelos quatro cantos da cidade, mas quem nos dá
abrigo e teto é a Apevo, pois é onde fazemos nossas
reuniões de associados e planejamento de projetos. Por isso,
em nome das causas ambientais, já temos uma imensa dívida
de gratidão para com a Apevo.
Gostaria de compartilhar aqui um sentimento que tenho
com relação à Apevo. Toda vez que adentro às suas
instalações sinto um desejo incontido de agradecer a todos
os responsáveis pela existência dessa maravilhosa instituição
em nossa cidade. E como cidadão e associado, parabenizar
nosso presidente senhor Aristides Vieira Fernandes, toda
diretoria e funcionários pela gestão eﬁciente e primorosa que
podemos observar e sentir na qualidade do ambiente, do
atendimento e dos serviços prestados. Gestão que deveria

ser objeto estudo e de exemplo didático a ser seguido, pelo
primor e excelência que apresenta.
E, com uma redundância merecida, mais uma vez obrigado e
parabéns presidente Aristides e equipe Apevo. Minha eterna
gratidão por vossa existência e apoio.

Elzo Savella
Professor, gestor
ambiental e presidente
da AVA - Associação
Vuturaty Ambiental

Uma história que começou em 2000 Nada é por acaso!
Conheci a Apevo em meados do ano 2000. Por acaso, passei
em frente ao prédio e notei uma placa com os dizeres
“Cortes de cabelo”, vi então que era um preço bem acessível
para quem é sócio da associação, me interessei e associeime. Desde então, sempre passei estava lá cortando o cabelo
e conhecendo melhor o lugar.
Logo a Apevo mudou-se para a rua Antônio Fernandes: um
lugar mais espaçoso para atender aos aposentados. Fiquei
cada vez mais entusiasmado com esta associação, com a
acolhida e as benfeitorias que oferecem aos aposentados.
Fui conhecendo a diretoria, os demais membros da
associação e ﬁz amizades, até que me convidaram para
participar dos manifestos e passeatas em outras cidades.
Comecei meio tímido, mas logo tomei gosto e sempre ia à
frente com as faixas e organizando o pessoal. Sempre que
posso participo de quase todas.
Gosto muito desta associação e estou sempre convidando e
incentivando parentes e amigos a se tornarem sócios para

nos unirmos ainda mais. Juntos somos bem mais fortes e
devemos mostrar está união para o nosso país, para sermos
mais respeitados e, com mais dignidade, juntos segurar esta
bandeira que é a nossa Apevo!
Renê Ribeiro da Silva
Associado

José Carlos Ribeiro
Associado

Equipe do Bem promove a 9ª Cafonight
A Equipe do Bem, formada há 10 anos por 15 amigas de
Sorocaba e Votorantim, irá promover no dia 10 de
novembro, mais uma edição da festa “Cafonight”. Será no
Lounge do Ipanema Clube de Sorocaba, partir das 21h.
A cada ano a equipe traz um tema para a noite e, dessa vez,
será “Cafonight na Lage” - uma brincadeira com os eventos
que são realizados em diversas cidades do país, em especial
no Rio de Janeiro e que reúnem famosos.
Na trilha sonora hits dos anos 80 e 90, com destaque para

Como nada acontece por acaso, a Apevo foi e éuma
entidade que precisava existir por todos nós, principalmente
os idosos. E, através da associação, podemos usufruir de
vários benefícios.
A Apevo é uma família que permanece unida, que trata e
cuida daqueles que precisam e também nos faz sentir-se feliz
por participar de uma
sociedade, fazendo com
que não nos sintamos
excluídos por tudo que,
com carinho, oferece.
Sou associado desde 29 de
maio de 2000 e peço que
Deus abençoe a todos
dessa associação!

o “trash 80” que ﬁzeram sucesso. Além de ritmos nacionais
e internacionais que movimentam as pistas.
A festa é beneﬁcente e tem renda totalmente revertida aos
trabalhos da equipe junto às crianças e famílias carentes de
Sorocaba, Votorantim e região. Os convites custam 25,00
(entrada e petiscos). Bebidas à parte. Traje: brega.
Informações e convites no Ipanema Clube (rua sete de
setembro, 700 - Sorocaba e pelo telefone 99138-1400.
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Turismo

Ubatuba recebe 90 turistas da Apevo
Esse foi o último destino da associação neste ano. Em breve, a
Apevo irá divulgar o roteiro de viagens para 2019. Conﬁra
alguns cliques desse divertido passeio. A cobertura completa
você confere no Facebook da Apevo:
www.facebook.com/ApevoOﬁcial.

Um total de 90 turistas participaram da última viagem de 2018,
realizada pela Apevo, com destino à Ubatuba. Localizada no
litoral norte do estado, o grupo se acomodou no Hotel
Wembley Inn, na Praia das Toninhas, de 19 a 21 de outubro.
Segundo Viviane Marteletto Padilha, responsável pelo

Departamento de Turismo da Apevo, o sol apareceu em
grande parte do tempo, fazendo com que os turistas
aproveitassem a praia e se bronzeassem. Viviane acrescenta
ainda que o grupo pretende viajar para Ubatuba nas próximas
excursões organizadas pela Apevo.

Silvana e Nelson Lemos

Grupo reunido para o café da manhã

Elza Corona, Magali dos Santos, Neusa Ferrari e Otília da Conceição

Roque e Lucia Campos

Ingrid Rafaelle, Lucas Hipolito, Carlos e Santina Pereira, Jefferson e Talita Santos

As crianças Bryan, Julia Padilha, Valentina, Luiz Henrique e Julia

Maria Ap. Vieira, Aparecido de Jesus e Jorge Henrique

Irani e Nilton do Nascimento

Famílias e amigos aproveitam ﬁnal de semana em Ubatuba

Grupo se prepara para curtir a Praia das Toninhas

Turistas pedem 'bis' da viagem para Ubatuba

Turistas possam em frente ao hotel

Ezy Antônio Castelhano e Claudete Donizette

Aparecida Lopes e Ana Maria Rodrigues

Marcos Padilha, João Augusto Rodrigues e Maria Aparecida Franzoni

Saúde
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Unidade de Saúde oferece atendimento multidisciplinar

Médica Eliane Ruzzante examina associada da Apevo

Com o intuito de propiciar aos associados e dependentes um
atendimento completo em um só lugar, a Unidade de Saúde
Apevo, há 5 anos, oferece tratamento multidisciplinar. Desde
que iniciou seu atendimento, o quadro de proﬁssionais e
especialidades vem aumentando e cada vez mais vem
estreitando as relações entre as especialidades.
Em entrevista ao Jornal da Apevo, a médica geriatra e
responsável técnica da unidade, Eliane Ambrósio Ruzzante,

ressaltou a importância do trabalho da Apevo. “A ideia de
fazer a Unidade de Saúde Apevo foi justamente pensando
em oferecer várias especialidades. Entre determinadas áreas
realizamos o encaminhamento interno dos pacientes. Por
exemplo, ao escutar o coração e o paciente apresentar falta
de ar, insuﬁciência cardíaca, sopro, entre outros problemas,
encaminhamos ao cardiologista para fazer o tratamento
especíﬁco”, relata Eliane. A proﬁssional explica que existem
casos que necessitam de um proﬁssional especíﬁco e, por
isso, é importante fazer o atendimento multidisciplinar.
Na Unidade de Saúde, a psicóloga auxilia no atendimento da
psiquiatra e da geriatra; a podóloga tem papel importante
para atender pacientes diabéticos, entre outras. “Todas as
nossas especialidades estão interligadas para melhorar a
condição de vida do paciente, para que tenha mais
autonomia e não dependa de outras pessoas. Autonomia e
alegria!”, ressalta.
Eliane, que trabalha há quase 20 anos na associação, conta
que a Unidade de Saúde é referência na cidade e região, mas
existem aspectos a serem aprimorados e a entidade está em
busca dessas inovações. A ideia da diretoria é mudar a
unidade para um espaço maior, no prédio localizado na rua
da sede da Apevo, aumentando o quadro de médicos e

atendimentos. “Estamos pensando em fazer coleta de
exames, uma sala para terapia ocupacional. Esta é uma coisa
que não temos e que proporciona a melhora cognitiva dos
pacientes, principalmente aqueles que apresentam quadros
de Alzheimer ”, conta. Ela acrescenta que outras
especialidades e parcerias com hospitais devem ser incluídas
nos próximos anos. “São conquistas que salvam a vida do
paciente e temos certeza que vamos conseguir aprimorar”,
concluiu a médica.

A Unidade de Saúde
Uma das grandes aquisições da Apevo foi a construção da sua
própria Unidade de Saúde, inaugurada há 5 anos. O prédio
está em funcionamento desde 20 de setembro de 2013, na
rua Sebastião Lopes - 97, no Centro da cidade. Com mais de
300 m², a moderna estrutura conta com recepção, sala de
espera, banheiros, sala de esterilização e atendimentos de
com: nutricionista, psicólogo, ﬁsioterapeuta, fonoaudiólogo,
podóloga, dermatologista, dentista, ortopedista,
ﬁsioterapeuta, clínico geral/pneumologista, vascular, geriatra
e cardiologista, todos com consultas com valores abaixo do
mercado. Informações pelo telefone (15) 3353-9800.

Artigo: envelhecimento saudável e saúde bucal
Pedir a uma pessoa que ingira os melhores nutrientes de uma
dieta balanceada à sua idade, se o mesmo não possuir seus
dentes ou tiver próteses mal adaptadas e sem corte, ﬁca difícil
manter uma boa qualidade alimentar. Próteses dentárias
gastas, soltas, mal adaptadas à boca; dentes sem corte dos
alimentos, escurecidos; próteses quebradas ou remendadas,
dentes ausentes, entre outros fatores, não ajudam em uma
boa absorção de nutrientes. Isso é impossível!
Como se esperar que uma pessoa nesta fase da vida deva
recuperar sua melhor condição de saúde no geral, se a boca,
como um todo, não participa ativamente do preparo do bolo
alimentar para adentrar ao seu sistema digestivo? Como
esperar uma melhora de um problema respiratório, se a
boca não tiver corretamente uma boa higienização, sendo
foco de infecção bacteriana, podendo chegar ao alvéolo
pulmonar? Isto vai desde pessoas com dentes mal
higienizados a próteses antigas e com acúmulo de bactérias
ou candidíases (fungos).
Próteses mal adaptadas causam lesões aos tecidos moles
(bochecha, gengiva e língua), como cistos, lesões

traumáticas, benignas ou malignas. Próteses antigas perdem a
retenção e estabilidade; em casos onde faltam dentes, pode
causar problemas na articulação temporo-mandibular
(ATM).
Uma boa saúde passa pela boca!
A intervenção de um dentista pode mudar as condições de
uma dieta alimentar, melhorando a ingestão de nutrientes e a
qualidade de vida. Má higienização bucal afeta os papilos
gustativos, situada na porção posterior da língua, pois ﬁcam
cheias de restos alimentares que comprometem o gosto dos
alimentos. Então, como se espera ter o controle da ingestão
de açúcar e sal, principalmente os diabéticos e hipertensos,
se não consegue sentir o gosto dos alimentos?
Desdentados ou não, é preciso ir ao dentista como rotina. O
proﬁssional irá avaliar as condições e a indicação de próteses
ou implantes, além de orientar e motivar a escovação
correta.
A reabilitação dos dentes promove a melhora na mastigação,
estética, fala, aumenta a autoestima, melhora a socialização
do paciente e a sensação de prazer ao se alimentar.

No Brasil, a faixa etária dos 60 anos encontra-se desdentada.
Nos últimos anos, a odontologia vem se aperfeiçoando diaa-dia para amenizar os efeitos negativos do processo de
perda dos dentes.
O idoso necessita, muitas vezes, do apoio familiar na decisão
da recuperação da eﬁciência mastigatória. A família não pode
pensar no velho paradigma de que o idoso está no ﬁnal de
sua vida, podendo falecer a qualquer momento e que o
investimento não compensaria, mas sim, deve estar
interagida com o
tratamento e ajudar na
recuperação.
Independente da idade,
quem não gostaria de ter
um belo sorriso?!
Flávia C. de Freitas
Dias
Cirurgiã dentista e
ortodentista na Unidade de
Saúde Apevo

Importância da conscientização sobre o câncer de próstata
O câncer de próstata é o
segundo tipo da doença
que mais acomete os
homens, ﬁcando atrás
apenas do câncer de pele
não-melanoma. É a causa
de morte de 28,6% da
população masculina e, no
Brasil, um homem morre a
cada 38 minutos com o
câncer de próstata,
segundo dados do Instituto
Fábio de Sousa, urologista da Apevo
Nacional do Câncer (Inca).
“A doença decorre de uma transformação nas células
prostáticas que se proliferam de forma anormal. Existem
alguns fatores de risco, como o histórico familiar, que quase
dobram essa incidência”, explica o urologista da Unidade de
Saúde, Fábio de Sousa.
O proﬁssional ainda lista que fatores como obesidade,
tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis, entre
outras, são fatores que podem inuenciar no aparecimento

da doença, bem como na progressão da patologia. “A
prevenção é muito importante, pois a doença, em sua fase
inicial, se mostra assintomática. Quando há dor, sangramento
no esperma e dor óssea pode signiﬁcar que a doença está
disseminada”, relata Fábio.
Segundo o Inca, o câncer de próstata é considerado uma
doença da terceira idade, visto que cerca de três quartos dos
casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos.
O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode
ser parcialmente justiﬁcado pela evolução dos métodos
diagnósticos, melhoria na qualidade dos sistemas do país e
aumento na expectativa de vida.
“A prevenção deve ser realizada obrigatoriamente nos
homens com idade acima de 50 anos, com a realização de
exames como o toque retal e PSA. Nos casos em que há
histórico de câncer de próstata na família, os exames
preventivos são indicados a partir dos 43 anos”, orienta
Fábio. O urologista acrescenta que ainda existe certo estigma
com relação ao exame, mas que isso vem sendo quebrado
devido às campanhas institucionais, como o “Novembro
Azul”, que visa conscientizar sobre a importância do exame.

O câncer de próstata quando diagnosticado precocemente
tem um índice de cura em torno de 90%.

Novembro Azul
Em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida foi o pioneiro na
abordagem de questões relacionadas ao câncer de próstata
no país por meio da campanha “Um toque, um drible”. O
objetivo era promover uma mudança de paradigmas em
relação à ida do homem ao médico.
Em 2012, inspirado pelo “Movember” - movimento
internacional dedicado à conscientização e arrecadação de
fundos na luta contra a doença, o Brasil passou a promover
um mês inteiro de mobilizações focadas na saúde do
homem: surgia o Novembro Azul.
Por todo o Brasil, iluminações de prédios e monumentos,
palestras, ações em locais de grande circulação de pessoas
como estradas, estádios e autódromos e apoios de
instituições e personalidades lembram a importância da
realização de exames preventivos.
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Evento

Baile da Primavera da Apevo será dia 07 de dezembro
A próxima edição do Baile da Primavera da Apevo está marcada
para o dia 07 de dezembro, das 20h à 0h. Desde julho, a
associação oferece momentos de descontração para o público
que participa de seus bailes mensais.
Realizado no Salão Social da Apevo, o evento custa de R$ 5
(entrada individual para associados) até R$ 40 (mesa para
quatro pessoas, preço para não associado).
O serviço de bar oferece porções de salgados, refrigerantes,
águas e cervejas (pagos). O ambiente tem capacidade para até

250 pessoas e conta com estrutura moderna, com ar
condicionado e pista de dança com sistema completo de
iluminação. São colocados à disposição das convidadas
proﬁssionais de dança para que ninguém ﬁque parada.
Para a próxima edição, a Apevo irá anunciar outras novidades
que podem ser conferidas no site www.apevo.com.br e no
Facebook Apevo Oﬁcial.
As mesas podem ser reservadas pessoalmente ou pelos
telefones (15) 3243-2410 ou 3353-8080.

Baile atrai público animado
Em outubro, o baile aconteceu no dia 19 e atraiu dezenas de
pessoas para a pista de dança do Salão Social da Apevo.
Conﬁra algumas fotos de quem marcou presença, feitas pelo
fotógrafo Marcos Stronda:

O diretor de Comunicação da Apevo, José Carlos Nogueira,
recebeu votos de congratulações da Câmara de Votorantim
por seus 60 anos como radialista. A homenagem aconteceu
por meio de requerimento proposto pelo vereador Adeilton
dos Santos - Ita, que declarou ser um admirador das
atividades de Nogueira.
“Além de um proﬁssional exemplar, o Nogueira é um orgulho
para todos nós de Votorantim”, aﬁrma Ita. “Aos 74 anos de
idade, continua na ativa. É diretor de comunicação da Apevo,
tem duas colunas no jornal da associação e escreve para o
jornal Gazeta de Votorantim”.
O diretor também recebeu homenagem do jornal Gazeta de
Votorantim, por meio de uma entrevista especial publicada
no dia 20 de outubro, e foi entrevistado pelo programa de tv
da associação “Na Apevo com”, que será exibido pela TV

rádio”. Para Nogueira, sua voz é seu maior patrimônio e diz
Votorantim no dia 1/11, às 20h.
A carreira de Nogueira começou cedo, nas lonas do circo que enquanto tiver voz, quer seguir trabalhando.
como ajudante. Depois ele trabalhou como técnico de som,
começou a fazer radionovelas, radioteatro, locução,
dublagem, cerimoniais e entrou para o mundo do humor,
com suas “tiradas do Nogueira”. Seu primeiro trabalho na
rádio aconteceu em junho de 1958, durante a narração da
Copa do Mundo na qual o Brasil foi campeão pela primeira
vez.
São seis décadas de muita história e um currículo extenso.
Além das rádios, trabalhou como metalúrgico, foi presidente
de escola de samba de Votorantim, deu aulas no Senac
Sorocaba e trabalhou como servidor público. Sempre que
pode atende aos convites para trabalhos como
apresentador e cerimonialista e aﬁrma que agora “brinca de
José Carlos Nogueira recebeu placa do vereador Ita

Foto Ita Vereador

60 anos de Rádio: diretor da Apevo é homenageado

Sorteados
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Associados são contemplados com show de prêmios da Apevo
Mais 10 associados foram presenteados com os brindes da
Apevo e seus parceiros. Para participar, é necessário estar em
dia com as mensalidades da associação e depositar os cupons
recebidos no ato do pagamento nas urnas dispostas na

Apevo e nas farmácias Farmamed e Farma Ponte, localizadas
na av. 31 de Março, no Centro de Votorantim.
Entre os prêmios, estão: sessão com a podóloga da Unidade
de Saúde Apevo, eletrodoméstico ofertado pela Apevo,

almoço para dois no restaurante Aroma & Sabor, vale
compras da Farmamed, cesta de cosméticos da Farma Ponte,
e óculos de sol da Ótica Oliver. Conﬁra quais foram os
sortudos do mês:

Herondina Titotto - cesta de produtos da Farma Ponte

Djalma da Silva - cesta de produtos da Farma Ponte

Lindinalva de Aguiar - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

Valdirene Soares da Rosa - óculos de sol da Ótica Oliver

Luiz Antônio da Silva - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Nilton Dias de Freitas - panela elétrica ofertada pela Apevo

Maria de Lourdes Vieira - vale compras da Farmamed

Maria de Lourdes M. dos Santos - vale compras da Farmamed

Lazaro Pereira de Campos - vale compras da Farmamed

Apevo distribui 6ª edição do
Guia Noiva e + Eventos
Tânia Cavachini - livros do jornalista César Silva

ANUNCIE
AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni

parte do catálogo que traz centenas de fornecedores de
Votorantim e região para a realização de eventos no geral.
O guia, que surgiu em 2013, tem o objetivo de ajudar na
preparação de eventos, oferecendo também sugestões de
cronograma e checklist de casamentos.
Segundo Décio Perez, diretor do guia, a imagem do selo da
Apevo na capa representa a parceria de sucesso que dura
mais de 6 anos. “É uma união incrível em torno de um
mesmo objetivo. Trabalhamos em plena harmonia”, diz. Ele
ainda ressalta a importância da associação nesse trabalho.
“Precisamos mostrar o quanto a Apevo tem um trabalho
sério, com proﬁssionais competentes que sempre ajudou a
todos e temos orgulho de saber como o atual presidente
transformou o local em um ambiente melhor para todos os
Guia está sendo distribuido na Apevo
associados”.
A sede da Apevo é um dos pontos de distribuição da 6ª Os interessados podem conferir as novidades na página do
edição do Guia Noiva e + Eventos. A associação também faz guia no Facebook: Facebook.com/GuiaNoivaeMaisEventos.
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Visitas e Parcerias

Presidente da Apevo visita Jornal Cruzeiro do Sul Associação recebe
políticos de Votorantim
No mês de outubro, o presidente da Apevo, Aristides Vieira
Fernandes, esteve em visita ao Jornal Cruzeiro do Sul.
Acompanhado da assessora de comunicação, Luciane F.
Fogaça, ele foi recebido pelo gerente do departamento
comercial, Edson Mário e pelo representante da Grafsul,
Alberto Cassone. A visita teve o intuito de reaﬁrmar a
parceria com a Grafsul, renovando o contrato que viabiliza a
impressão do Jornal da Apevo no parque gráﬁco da Fundação
Ubaldino do Amaral.
Alberto Cassone, Aristides Vieira e Edson Mário

Espetáculo de flamenco será reapresentado em dezembro
No dia 15 de dezembro, a Sala Tablado Flamenco
reapresenta seu espetáculo 2018 “Camarón, amenco
después de ti”, show com música ao vivo, que reúne canções
compostas e interpretadas pelo cantor amenco Camarón
de la Isla, falecido em 1992 aos 41 anos, revivendo parte da
suatrajetória e legado ao cante amenco. As coreograﬁas
foram criadas a partir dessas composições. Direção artística
de Thalma Di Lelli e Direção Musical de Fernando de Marília.
O espetáculo será as 19h30, na Fundec de Sorocaba (Rua
Brigadeiro Tobias, 73 - centro) e os ingressos antecipados
encontram-se à venda na Sala Tablado Flamenco, de segunda
à quinta-feira, das 17 às21h/ sábado das 10 às 13h30.

O valor dos ingressos são: Inteira promocional antecipada
R$40; Meia entrada
R$40; Inteira na
bilheteria (aberta
somente uma hora
antes do espetáculo)
R$80. Informações
(15) 4141-1838;
99788-8898 e
99722-6235.

Políticos e assessores foram recebidos pela Apevo

A Apevo recebeu, em outubro, a visita do político Marcus
Dantas, acompanhado do vereador Pastor Luiz Carlos. Eles
foram recebidos pelo presidente da associação, Aristides
Vieira Fernandes.
Representante da região de Votorantim, Marcus foi
candidato à Deputado Federal pelo PSL (Partido Social
Liberal).
Na oportunidade, conheceu as instalações da Apevo e parte
dos serviços prestados, além de visitar o prédio da Unidade
de Saúde. Durante o passeio pelas instalações da Apevo, os
visitantes enalteceram a importância da associação para a
cidade e região.

Variedades
Apevo na telinha: todas as quintas feiras pela TV Votorantim

José Carlos Nogueira é um dos entrevistados de novembro

O programa de TV “Na Apevo com” traz entrevistas inéditas
para o mês novembro. Sempre às quintas-feiras, às 20h, pela
TV Votorantim, o telespectador terá um programa inédito,
com entrevistas curiosas e um bate papo descontraído.
No dia 1 de novembro, o entrevistado por Aristides
Fernandes é o comunicador José Carlos Nogueira, que está
comemorando 60 anos de trabalho em rádio em
Votorantim. No dia 8, será a vez do bate papo com o
publicitário Décio Perez Martim, que irá falar sobre a nova
edição do “Guia Noivas e mais Eventos”. Na sequência, dia

15 de novembro, irá ao ar o programa com o secretário da
Educação do município, Tiago Antônio de Araújo, que vai
falar sobre os desaﬁos de trabalhar pela primeira vez com a
política. No dia 22, será a vez de Eliane Rangel Pulino
Consorte, que é presidente de uma ONG de proteção aos
animais da região.
O programa também é exibido aos sábados, às 9h30 pelo
canal 3 da Supermidia e aos domingos, às 8h, pela Rádio
Nova Tropical (105,9).

Gerontologa promove curso de cuidador de idosos em Tatuí
ﬁsioterapeutas, gerontóloga, dentista, nutricionista,
socorrista, médico, psicóloga, enfermeiras, advogado,
terapeuta, farmacêutica e educador físico.
O curso é realizado no instituto, localizado na rua Santo
Antônio, 69 - Centro de Tatuí. A quarta turma já iniciou as
aulas teóricas. “É o curso mais completo de Tatuí e região”,
completa Paola. Informações pelos telefones (15) 33052679 ou pelo WhatsApp (15) 99610-2022.

Proﬁssão do futuro
Paola de Campos atua há 8 anos na região como gerontóloga

Estão abertas as inscrições para o curso de cuidador de
idosos desenvolvido pela gerontologia Paola de Campos, em
Tatuí. As aulas da quarta turma já tiveram início e a quinta
turma do projeto idealizado pela proﬁssional terá aulas
programadas para 2019.
Formada pela Universidade de São Paulo (USP), Paola possui
vasta experiência na formação cuidadores de idosos e
desenvolve cursos no interior paulista há 8 anos. Atualmente
conta com parceria do Instituto Trattare para o
desenvolvimento proﬁssional de diversos alunos
interessados em se proﬁssionalizar.
Sua equipe conta com os seguintes proﬁssionais:

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial.
Em breve, o Brasil será o quinto país com maior número de
idosos no mundo, perdendo apenas para países muito
populosos, como China, Índia e Japão.
Um país envelhecido gera novas demandas de políticas
públicas, legislação, produtos e também serviços para
atender as necessidades deste público. Cada vez mais se faz
necessária mão de obra especializada na velhice e no
envelhecimento como gerontólogos, geriatras, especialistas
em gerontologia e cuidadores de idosos.
Atualmente a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos,
ou seja, espera-se que um brasileiro viva no mínimo até os
76 anos, porém cada vez mais estamos longevos e

conseguimos tranquilamente ultrapassar a expectativa de
vida e, quem sabe, os 100 anos de idade. A longevidade é um
bônus para quem tem qualidade de vida na velhice e
condições ﬁnanceiras para cuidar de sua saúde.
Neste cenário, veriﬁca-se a importância do cuidador de
idosos na contribuição para uma velhice mais digna,
humanizada e com qualidade de vida. “É importante salientar
que essa proﬁssão está em processo de regulamentação,
porém, atualmente, é possível exercer a função de cuidador
de idosos, cadastrada na classiﬁcação brasileira de ocupações
através do número 516210. Por meio deste número o
proﬁssional poderá ser registrado”, disse Paola. Com relação
aos direitos do proﬁssional, até o momento, o mesmo está
respaldado pelos mesmos direitos das empregadas
domésticas.
Como a proﬁssão ainda não se encontra regulamentada, é
importante tomar alguns cuidados na hora de escolher um
curso para tornar-se cuidador de idosos. Primeiramente,
certiﬁque-se que possui aﬁnidade com este tipo de trabalho,
pois ser cuidador não é fácil: exige muito amor, empenho e
dedicação do aluno. “É fundamental investir nos cursos
presenciais, optar por aqueles com mais horas teóricas e
práticas e que possua uma equipe de proﬁssionais
diversiﬁcados e especialistas”.

Doze estados adotam o horário de verão a partir de 4 de novembro
O horário de verão 2018, adotado por doze estados
brasileiros, será mais curto dessa vez: de 4 de novembro até
17 de fevereiro de 2019. Em 2017, o presidente Michel
Temer assinou um decreto no qual alterava o início do
horário de verão de outubro para novembro. A medida foi
tomada após um pedido do ministro Gilmar Mendes (na
época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral - TSE).
O objetivo do adiantamento era evitar atrasos na apuração
dos votos e na divulgação dos resultados do pleito, uma vez
que o 2º turno das eleições aconteceu no dia 28 de outubro.
No começo de outubro, o governo federal chegou a
anunciar que o início do horário de verão seria adiado, mais
uma vez, para o dia 18 de novembro, por causa de um
pedido do Ministério da Educação, por coincidir com a data

da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Essa medida foi criticada pela Associação Brasileira das
Empresas Aéreas (Abear), que aﬁrmou que a mudança
acarretaria em sérias consequências ao planejamento das
operações e, consequentemente, afetaria mais de 3 milhões
de passageiros que adquiriram as passagens
antecipadamente.
Na noite do dia 15 de outubro, o governo voltou atrás e
cravou a mudança de horário para o dia 4 de novembro.
Com isso, os relógios devem ser adiantados em uma hora
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Cidade em Foco
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Câmara dos Vereadores homenageia professores e Apevo

Homenageados pela Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Votorantim realizou, no dia 16 de
outubro, uma solenidade em homenagem ao Dia dos
Professores e, na oportunidade, homenageou a Apevo. O
evento foi sediado no salão social da associação e contou
com a presença de vereadores da cidade.

Delícias da confeitaria são abordadas em curso
Nos dias 10 e 11 de outubro, a confeitaria Doce Sonhos
realizou, no prédio da Apevo, dois dias de cursos de confeitaria
e de salgados com massas folhadas. Nelson Marrich,
responsável pela confeitaria, ministrou aulas para duas turmas uma no período da tarde e outra à noite.
Um total de 20 pessoas se inscreveram e aprenderam técnicas
de confecção de pasta americana, de chocolate com creme de
leite, de leite ninho, glacê de iogurte, de doce de leite
transparente, ores comestíveis, entre outras técnicas.
Também foram entregues certiﬁcados de participação.
O curso é itinerante e, para saber em qual cidade está sendo
realizado, acesse a página no Facebook:
www.facebook.com/marrichs/ ou informações pelo WhatsApp
(14) 99121-2329.

Grupo de alunas durante o curso promovido no prédio da Apevo

Alunos promovem exposição “Conte outra vez”
A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental - EMEIEF preferido, evidenciando os personagens, parte do enredo e
Lucinda Rodrigues Pereira Ignácio realizou, no dia 19 de ainda apresentaram para a comunidade escolar.
outubro, a exposição “Conte outra vez”. A mostra fez parte
do projeto didático “Era uma vez um conto de fadas”,
desenvolvido ao longo do ano pelas turmas do 2º ano do
Ensino Fundamental, orientadas pelas professoras Aline
Zamboni e Gislaine Silva.
O trabalho com contos auxiliou no desenvolvimento da
leitura, produção textual, ortograﬁa e linguagem oral, além
de permitam o envolvimento com temas transversais, como
a ética e a honestidade.
Foram trabalhadas diversas versões dos contos clássicos,
como Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e Charles
Perrault. Os alunos produziram uma maquete do seu conto Alunos realizam exposição para comunidade

O Poder Legislativo de Votorantim aﬁrma que considera e
reconhece a importância dos professores e valoriza suas
contribuições para uma sociedade melhor. A solenidade foi
acompanhada por familiares, amigos, alunos e ex-alunos dos
homenageados.

A comemoração
A comemoração pelo Dia do Professor, no âmbito da
Câmara Municipal de Votorantim, foi instituída por meio de
Resolução nº 3 no ano 2000, durante a 8ª Legislatura, por
iniciativa do vereador Heber Martins.
A partir deste ano, também por iniciativa do vereador, esta
homenagem passa a ter como patrono o professor Geonario
Pinheiro da Silva, mais conhecido como professor Pinheiro,
um educador exemplar e que, certamente marcou –
positivamente – a vida de todos os seus alunos. Pinheiro
dedicou a sua vida à Educação, com o propósito de
transformar vidas a partir da sala de aula.

Cemitério Municipal atende
em horário especial no feriado

Foto Secom Votorantim

Em um clima de respeito, gratidão e reconhecimento foram
homenageados os seguintes professores: Sandra Maria Vaz
Messias, indicada pelo vereador Bruno Martins; Carlos Cesar
Pinheiro da Silva, indicado pelo vereador Heber Martins;
Cibele Ramos Rocha, indicada pelo vereador Alfredo
PissinatoJunior;Denilson Vieira Marques, indicado pelo
vereador Mauro Paulino Mendes; Diva de Fátima Aleixo da
Silva, indicada pelo vereador Gaguinho; Claudinei
Maschietto, indicado pela vereadora Fabíola Alves da Silva
Pedrico; Dilze Duarte Araújo, indicada pelo vereador Alison
Andrei Pereira de Camargo, Pastor Lilo; Mara Silvia Salomão
Tonche, indicada pelo vereador José Claudio Pereira, Zelão;
Ilka Sonia Micheletti, indicada pelo vereador Adeilton Tiago
dos Santos - Ita; Cibele Maria de Paula Cuencas, indicada
pelo vereador Luciano Silva; e Daniela Aparecida Oliveira
Costa Bezerra, indicada pelo Pastor Dr. Luiz Carlos.
A Apevo foi homenageada com uma Menção Honrosa,
concedida pela Câmara Municipal de Vereadores, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à
comunidade de Votorantim e região.

Cemitério tem programação especial no feriado

O Cemitério Municipal São João Batista terá uma
programação especial para o Dia de Finados, lembrado em 2
de novembro. O local irá funcionar das 6h às 18h para que as
pessoas possam visitar as sepulturas dos entes queridos.
A programação religiosa terá início às 7h, com missa
celebrada pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo; às 9h,
pela Paróquia São José; às 11h, Paróquia Nossa Senhora
Aparecida; às 13h, celebração com a Diocese Anglicana de
Votorantim; às 15h, Paróquia Nossa Senhora Consolata; e,
às 17h, missa com a Paróquia São João Batista e Imaculada
Conceição. Durante o dia, a serão celebrados cultos da
Comunidade Cristã com o Pastor Tonhão.
Representantes dos Vicentinos irão auxiliar os visitantes no
portão principal e também haverá distribuição de copos de
água, entregues pela Comunidade Deus Presente.
O Cemitério Municipal ﬁca na av. Santo Antônio, s/nº, Vila
Santo Antônio II. Informações pelo telefone (15) 32431758.

Região
Biblioteca de Sorocaba recebe exposição sobre monges budistas

Foto Zare Ferragi

exposição conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Próreitoria de Extensão Universitária (Proex).
Estão expostas 24 imagens que mostram a vida difícil dos
monges budistas no país Myanmar, localizado no sul da Ásia
continental, e tem como objetivo fazer com que a população
reita sobre esse país que, atualmente, está em transição
democrática e ressaltar aos brasileiros a importância dos
ensinamentos adquiridos pelos monges. A mostra já passou
por galerias de São Paulo e Tóquio, no Japão e as imagens
foram feitas por Ferragi, em março de 2007, que atuou
voluntariamente como professor de Inglês no país, onde se
Imagem faz parte da exposição de Zare Ferragi
aproximou dos monges budistas que viviam em
A Biblioteca Municipal Jorge Guilherme Senger, de Sorocaba, monastérios.
recebe até dezembro a mostra fotográﬁca “Myanmar: vozes De acordo com Ferrari, o contato amigável lhe permitiu
que escutam caladas”. Idealizada por Zare Ferragi, a visitar alguns monastérios e conversar com os monges. “Eles

têm muitas questões e curiosidades sobre o ‘mundo lá fora’,
incluindo o Brasil. Querem saber sobre nosso estilo de vida,
nossos sonhos e nossas esperanças. Já a exposição lança uma
provocação sobre como o aprendizado compartilhado por
eles poderia ser aplicado aqui, na realidade brasileira e
paulista”, aﬁrma. Ele também constatou o importante papel
de liderança que o grupo desempenha. Segundo Ferragi, “os
monges são as ‘vozes que escutam caladas’, porque têm uma
posição de aprendizado e ensino, escutam, estudam muito e
ajudam as pessoas que conﬁam neles”.
A exposição permanece até o dia 7 de dezembro, com
entrada gratuita e o público pode conferi-la de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h50 e aos sábados e domingos, das
13h às 16h50. A Biblioteca Municipal está na rua Ministro
Coqueijo Costa, 180 - Alto da Boa Vista, Sorocaba.
Informações pelo telefone (15) 3228-1955.

Escolas técnicas abrem inscrições para Vestibulinho 2019
As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza
recebem as inscrições para o Vestibulinho do 1º Semestre de
2019 até o dia 12 de novembro. Os interessados em
participar de cursos técnicos ou do Ensino Médio devem se
inscrever pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até às 15h
do dia 12 e pagar a taxa de R$ 30.
As provas estão programadas para o dia 16 de dezembro,
em locais que serão divulgados no dia 11 de dezembro. O

exame deve começar às 13h30, com duração de até quatro
horas.
Os estudantes inscritos deverão responder 50 questões
objetivas sobre as disciplinas do Ensino Fundamental. A
previsão é de que os gabaritos sejam divulgados no dia 16 de
dezembro, a partir das 18h, e a relação ﬁnal dos aprovados
será divulgada no dia 16 de janeiro de 2019.
Em Piedade, são oferecidas 40 vagas para os cursos de

técnico em Alimentos EaD, com aulas às quartas e sextasfeiras. Para o Ensino Médio integrado, as vagas são para os
cursos técnicos em: Alimentos e Administração. A Etec está
localizada na rua Bento Xavier de Oliveira - 50, bairro Paulas
e Mendes, Piedade. Informações pelos telefones (15) 32441367 ou 3244-4570.

10 Destaques
Regente do Coral da Apevo recebe homenagem durante formatura

Alunos da Apevo com o professor Luis Laureano

O regente do Coral da Apevo, Luís Gustavo Laureano,
apresentou seu recital de formatura em Canto Lírico, no dia
29 de setembro, e na mesma noite foi surpreendido por seus
alunos, pois recebeu uma homenagem inesperada.
Luís se formou pela Escola Municipal de Música de São Paulo
e o recital foi sob a orientação da soprano Laura de Souza,
acompanhado pela pianista Miriam Braga, com a participação
do Madrigal Cantabile e do Coral do Projeto Espaço Feliz.
Na ocasião, os alunos do Coral da Apevo presentearam o

professor com um quadro, composto por uma foto de Luís
com a turma e um belo depoimento. Em entrevista ao Jornal
da Apevo, eles demonstraram esse carinho pelo regente por
meio de um depoimento emocionante. Segundo eles,
quando se fala em Luís Gustavo Laureano, tecnicamente
lembram-se de suas formações, projetos e aulas que
desenvolve na cidade e região. “Pessoalmente, ele é uma
pessoa honesta e um excelente proﬁssional”, diz um trecho
do depoimento.
“Poderia ser apenas um bom proﬁssional, competente,
dedicado e empenhado em formar um lindo coral. Poderia,
mas não é só isso. Porque você, Luís, é muito mais que isso;
você é uma pessoa tão especial que não se importa em
dividir seus dons até conseguir multiplicar a capacidade de
cada um de nós. Você não mede esforços para tirar de seus
alunos aquilo que têm de mais bonito. Você não nos ensina a
cantar, mas sim que podemos expressar nossos sentimentos
através da música e do prazer de descobrir nossas
habilidades por meio dos sons. Você faz de cada ensaio um
prazeroso encontro de amizade, companheirismo e novas
descobertas. Você nos permite que esforcemo-nos em ser
melhores somente para poder retribuir sua disponibilidade e
boa vontade. Sua generosidade nos transforma e mostra que
talento só é valioso quando compartilhado. Luís Gustavo,
neste momento só podemos te agradecer por ter nos
permitido entrar em seu mundo, onde tudo se transforma
em melodiosas canções. Parabéns pelo seu talento, pelos
seus muitos dons e obrigado por nos ter escolhido para ser
nosso mestre!”, relataram, emocionados, os alunos do Coral
da Apevo.
Questionado sobre como é ser regente dessa turma, Luís diz

Formatura de Luís foi marcada por momentos de emoção

que tem sido um prazer imenso. “Desde o início do trabalho
na Apevo, tenho o total apoio do senhor Aristides e toda a
diretoria. Posso aﬁrmar que o Coral da Apevo tem se
tornado uma família! Os alunos são interessados,
comprometidos e pontuais, além de serem extremamente
divertidos e carinhosos comigo e com os colegas. Quem
entra no Coral, ﬁca, pois é sempre muito bem acolhido”,
disse.

Aulas gratuitas para associados
Em julho, o Coral da Apevo passou a ser gratuito para
associados Apevo. O intuito da associação e do professor, o
regente Luís Gustavo Laureano, é despertar novos talentos.
As aulas acontecem às segundas-feiras, das 15h às 17h, no
salão social da Apevo. Para participar, é necessário ter 18
anos ou mais, com ou sem experiência. Matrículas e
informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 996907500. A Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro
de Votorantim.

Placa oferecida ao regente

Apajusvo espera manter atividades gratuitas em Votorantim

Apajusvo atende de crianças à adultos

Em julho deste ano, a Secretaria de Desporto de Votorantim
(Sedesp) abriu um edital de chamamento público para a
seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) que ﬁcará
responsável pelo projeto Apajusvo - Associação de Pais e
Amigos dos Judocas de Votorantim. Há mais de 21 anos, a
associação oferece, gratuitamente, aulas para cerca de 300
crianças, jovens e adultos da cidade.
Neste tempo, a associação, presidida por Rozana Suane,
recebe verba da Prefeitura de Votorantim. Em 2017, o órgão
destinou R$ 113.433,06 para custear as despesas. Com o
edital, a Prefeitura irá investir R$ 84 mil com repasses anuais,
ou seja, quase R$ 40 mil a menos do que ano passado. Além
do valor, a OSC também abre a concorrência, sendo assim, a
diretoria encabeçada por Rozana irá concorrer com outras
entidades.
No dia 7 de agosto, alunos, pais e professores da Apajusvo se
reuniram em frente ao Paço Municipal em um protesto que
durou 24h. A manifestação foi contra as mudanças propostas
pelo órgão municipal. “Não tem a ver com a política. A nossa
política é para a cidade, para os alunos, não para algum

VotoCoisas

Olá, amigos. Estamos
“vivendo” no mês de
novembro. Vivendo
porque, no dia 2, é o Dia
de Finados, que refere-se
aos mortos. Ainda temos
nesse mês, o Dia da
Proclamação da
República, celebrado no
dia 15 e o Dia da

Consciência Negra, no dia 20.
Bem, o feriado de Finados nos remete às lembranças dos
familiares, amigos e conhecidos que já se foram, e é o
momento de prestarmos homenagens a eles. Mas, como a
coluna Votocoisas traz histórias pitorescas vividas pelos
moradores da cidade, nesse mês não poderia ser diferente.
Antigamente, no dia 2 de novembro, os homens tinham o
costume de irem de terno ao cemitério, nas visitas aos seus

partido. O edital tem que ser justo para todos”, ressalta
Rozana.
Após o protesto, o secretário de Governo, Carlos Laino, se
reuniu com os representantes da Apajusvo, e prometeu
rever os itens descritos no edital, que foi suspenso. No
entanto, o novo edital, divulgado em setembro, continua
com os mesmos valores citados, ou seja, repasse anual de R$
84 mil. Porém, segundo a presidente, o valor gasto pela
associação chega a ser R$ 50 mil a mais do que o repassado
e, para inteirar esse dinheiro, eles realizam eventos, como
venda de pizzas, rifas, entre outros. O dinheiro repassado
pelo governo municipal é encaminhado diretamente para os
fornecedores.
A Apajusvo é formada por colaboradores. Atualmente,
apenas um professor é pago pelo governo. “O restante faz
por amor”, diz a presidente. A associação e a Prefeitura
possui um convênio para cobrir as despesas com aluguel,
transportes, compras de materiais esportivos; o órgão não é
responsável pela sua administração.
Mesmo com a diminuição do valor do repasse, Rozana
espera que a proposta da sua diretoria ganhe o chamamento
para poder continuar com os projetos previstos para os
alunos. O resultado irá sair no começo do mês de
novembro.

benefícios físicos, intelectuais e de caráter para quem pratica.
Em entrevista à Gazeta de Votorantim, durante o manifesto
do dia 7 de agosto, Camila Proença Leocádia, de 8 anos,
aﬁrmou que o projeto tem ajudado em seu
desenvolvimento. "Quando comecei, eu tinha muita
diﬁculdade na escola, porque eu não ia ao judô, não tinha
algo que eu precisava ganhar. Depois que entrei no judô
comecei a ter mais disciplina e passei a querer exigir mais de
mim mesma. Eu gosto muito, não queria que acabasse,
porque isso é um tesouro para mim, eu adoro isso", relata a
estudante.
Enquanto o futuro está indeﬁnido, Rozana segue com a
programação de eventos e atividades até o ﬁnal do ano. No
dia 24 de novembro, será o exame de gradução de faixa dos
alunos; no dia 2 de dezembro, o Bonekai (festa de
encerramento) será realizado para comemorar o ﬁm de mais
um ano de atividades e, no dia 8, os alunos participam do
desﬁle cívico em comemoração ao aniversário de
Votorantim.
A Apajusvo funciona de segunda à sexta-feira, em três
períodos. Informações na página da associação no Facebook:
Apajusvo Judô.

Uma associação para todos
Localizada na av. Pedro Augusto Rangel, 70 - Jardim Paulista,
em Votorantim, a Apajusvo oferece aulas gratuitas de judô
para crianças a partir dos 6 anos, sem limite de idade. “O
aluno mais velho tem 53 anos. Ele frequenta as aulas
estimulado por sua ﬁlha Luana, de 9 anos”, comenta Rozana.
O judô, prática esportiva de origem oriental, traz diversos

(Por José Carlos Nogueira)
entes queridos. As crianças - grupo no qual eu fazia parte eram orientadas a não passar por cima dos túmulos. O
motivo? Nossos pais diziam que se fizéssemos isso
ficaríamos mancos de uma perna. Mas, como toda criança
sapeca, tínhamos um antidoto.
Para podermos brincar por entre os túmulos sem correr o
risco de ficarmos mancos, orávamos para as almas e
pedíamos sua permissão para correr e andar pelo local.
Tem uma história que, quando me pego pensando no fato,
dou altas risadas. Um velho amigo (que graças a Deus está
vivo) ia sempre namorar nos fundos do cemitério. Certa
noite, ele e sua garota namoravam em cima de uma moto
quando, de repente, ouviram tiros. De susto, os dois caíram
por cima da moto da moça e aprenderam uma bela lição:
nunca mais namorar no local sagrado das almas!
Um abraço!

Jocano

Rozana Suane e Michela Adriana Gonçalves, presidente e tesoureira da associação

448
Esse é o número de novos associados da Apevo de
janeiro a outubro. A associação dá boas vindas a todos,
antigos e novos! E a você, que ainda não faz parte da
família Apevo, ﬁca o convite para conhecer nossos
serviços e benefícios.
Para ser associado basta comparecer na associação com
RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e
número de benefício (se aposentado). Todos podem se
associar.

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

Datas Importantes
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Foto Wikipedia

Proclamação da República completa 129 anos
histórico provocou uma transformação na esfera psicológica
da população, que estava acostumada com a ﬁgura do
imperador e uma estrutura de poder que independia da
participação direta do povo.
Nas últimas duas décadas do Segundo Império (1870-1880),
o governo de Pedro II sofria muita pressão por parte dos
movimentos republicanos. A república foi, então, instituída
por meio de um golpe articulado entre o Exército, que
durante muito tempo foi ﬁel ao Império, mas abraçou os
pressupostos políticos dos republicanos e duas alas principais
da sociedade civil.

O objetivo da data é fazer com que a população reita sobe o
relevo da cultura e do povo americano, além do impacto que
tiveram na evolução da cultura brasileira. Sociologia, política,
religião e gastronomia foram profundamente inuenciadas
pelas culturas negras e africanas.
A data foi incluída em 2003 no calendário nacional, contudo,
sua oﬁcialização ocorreu apenas em 2011, por meio da Lei
nº 12.519. Embora seja considerado feriado no Brasil,
apenas 1.047 municípios adotam essa celebração.

Proclamação da República, em 1889

Há 129 anos, um levante político-militar deu início à
República Federativa Presidencialista do Brasil.
Comemorado no dia 15 de novembro, a Proclamação da
República tem como personagem principal o Marechal
Deodoro da Fonseca, proclamado também como o
Primeiro Presidente do país em um governo provisório
(1889-1891).
Além de ter mudado o sistema político do país, esse evento

Dia da Consciência Negra
No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da
Consciência Negra, data da morte de Zumbi dos Palmares um escravo que foi líder do Quilombo dos Palmares e
simboliza a luta do negro contra a escravidão. Zumbi morreu
enquanto defendia sua comunidade e lutava pelos direitos do
seu povo.

Dia 20/11: Consciência Negra

Água na boca
Torta de cuscuz de frango
Que tal colocar as mãos na massa e preparar uma deliciosa 4 xícaras (chá) de farinha de milho amarela
torta cuscuz de frango? A receita, disponível no site Guia da 3 xícaras (chá) de frango picado cozido com sal e louro
2 tomates cortado em rodelas
Cozinha, é fácil e demora cerca de 40 minutos. Conﬁra:
4 ovos cozidos cortados em rodelas
1 xícara (chá) de cebolinha verde picada
Ingredientes:
1 litro de água
Modo de preparo:
6 cubos de caldo de galinha
Ferva a água com o caldo de galinha e reserve. Em uma
½ xícara (chá) de óleo
panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a
1 xícara (chá) de cebola ralada
cebola e a pimenta. Adicione o tomate e o extrato de tomate.
1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada
Frite por 3 minutos. Adicione a água com o caldo de galinha e
2 xícaras (chá) de tomate sem pele e sem sementes picados
ferva por 10 minutos. Coloque o palmito, a azeitona, o
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
pimentão verde e a ervilha. Desligue e, aos poucos, vá
1 xícara (chá) de palmito em rodelas
colocando a farinha, mexendo com uma colher de pau até
½ xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
engrossar. Em um refratário médio, coloque metade dessa
1 pimentão verde picado
massa. Espalhe o frango e, por cima, coloque as rodelas de
1 lata de ervilha escorrida

tomate e ovos. Polvilhe
com a cebolinha e
ﬁnalize com a outra
metade da massa.
Cubra com um pano
úmido e aperte
delicadamente. Pode
ser servido quente ou
frio e guardado na
geladeira de um dia
para o outro. Se
desejar, decore com
ovos, azeitonas
recheadas e tomates
em rodelas. (Fonte:
Guia da Cozinha)

Faça você mesmo
Enfeite natalino: saiba como fazer uma árvore com barbante
mesmo” desse mês traz o passo a passo de uma árvore de Passo a passo:
natal feita com barbante, do site “Viver de Artesanato”. Papel Com a cola quente, cole as pontas dos palitos e os alinhe de
e caneta na mão, vamos a pratica:
forma que ﬁquem como um cone. Depois, coloque em uma
tigela: 2 copinhos (de café) de cola branca, 1 copinho (de
café) de amido de milho e 1 copinho (de café) de água
Material:
morna, misture bem. Coloque o barbante dentro da tigela.
8 palitos de algodão doce
Use um prato na borda dos palitos para alinha-los, assim,
Barbante vermelho, branco ou verde
durante a montagem da árvore, o palito não cai. Contorne os
Cola branca
palites com o barbante, na quantidade que achar que deve
Amido de milho
preencher sua árvore (lembrando que a ideia é deixar alguns
Água morna
espaços para decorar). Deixe secar de um dia para outro e,
Plástico ﬁlme
O ano passou voando. Novembro chegou, o que signiﬁca Cola quente
no dia seguinte, deixe a criatividade tomar conta e decore!
que o Natal está próximo. Nessa época, as pessoas podem Enfeites de natal para decorar
(Fonte: Viver de Artesanato)
aproveitar para ganhar uma graninha extra vendendo Pisca-pisca de LED
enfeites natalinos, por exemplo. A coluna “Faça você

Antolhos políticos
“Antolhos é um acessório que se coloca na cabeça de
animal de montaria ou carga para limitar sua visão e forçálo a olhar apenas para frente e não para os lados, evitando
que se distraiam ou se espantem e saiam do rumo”.
Enﬁm, chegamos ao ﬁm de mais um momento histórico,
de um país novo em termos de Democracia, República e
Presidencialismo. Agora, o que mais está em jogo é a
massa do cenário político que irá mudar com as propostas
do presidente de sobrenome “Messias” ou se o próprio
irá respeitar os princípios enraizados no país.
Sem qualquer demagogia, até porque, independente de
quem seria o próximo presidente, todos devem

demonstrar resultados expressivos a um curtíssimo prazo,
principalmente na economia. No entanto, discursos
políticos começaram e as informações instantâneas irão
tirar o foco da situação real, dando valor a fofocas
democráticas ou antidemocráticas, dividindo sempre o
país.
Não se esqueçam de que o reconhecimento do sistema
de votação é parte de exercer sua cidadania e os direitos
políticos. Se caso nada der certo, haverá mais um político
sofrendo impeachment, quem sabe.
Como se pode ver, não há uma política ideal, mas
discursos ideais com efeitos substanciais para grandes
problemas engessados pelo sistema. Um presidente sem
diálogo não terá bom relacionamento com o Senado e a
Câmara dos Deputados e, assim, não governará nada.
O que passou, já passou! E dos votos com raiva nesta
eleição, surgirá a oposição ferida e caminharemos para a
guerra política. Já dizia W. Churchill:
“A política é quase tão excitante como a guerra e não
menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta
uma vez, mas na política, diversas vezes”.

Tiradinhas do Nogueira
Engraçadinho:
No tribunal do júri:
Juiz: - Qual é a sua idade?
Réu: - 35 anos.
Juiz: - É casado?
Réu: - Sim, sou.
Juiz: - Com quem?
Réu: - Com minha muié.
O juiz irritado pergunta:
- O senhor conhece alguém casado com homem?
Réu: - Sim, minha muié!
Imagine se ele não pegou cana!
Tomou?:
Dois amigos fazendeiros se encontram e, a certa altura da
conversa, um deles pergunta:
- E aí Durval, com quantos alqueires está a sua fazendinha?
- Ah, já tá com quase cem alqueires. E a sua?
- Sabe companheiro, pra você ter uma ideia, pela manhã
saio de casa, ligo o meu jeep e ao meio dia não percorri nem
a metade da minha propriedade.
- Entendo. Eu também já tive um carro desses, é uma droga

12 Apevo Acontece
Apevo sorteia estadias para final do ano em Ilha Comprida
Novo na praia de Ilha Comprida. Localizada no litoral sul de
São Paulo, a cidade é o destino de turistas que preferem dias
de descanso para celebrar as festas de ﬁnal de ano com a
família e os amigos.
Quatro interessados estiveram presentes no dia do sorteio.
Para o Natal, os associados sorteados foram: Sandra Regina
Luvison, Adão Pedro da A. da Silva, Raquel Vieira e Patrícia
Vieira. No Ano Novo, os contemplados foram: Eliseu
Victaliano, Ildonir Gomes, Neiva S. de Oliveira, Cristiane
Janaine C. Alves e Domênica Cristina S. Corrêa.
Ainda há apartamentos disponíveis para locação e os
associados interessados devem se dirigir até a Apevo para
fazer a reserva. A locação será por ordem de procura.
Os
pacotes são de cinco dias. No Natal, o período é 21 a 26
Griziela representou a mãe, associada e contemplada Sandra Regina
de dezembro, com entrada a partir das 18h do dia 21 e saída
A Apevo realizou, no dia 15 de outubro, o sorteio de estadias
até às 18h do dia 26. Para Réveillon, o período é de 28 de
para os associados interessados em passar o Natal e Ano

Alunos de Informática e Smartphone são chamados para assinar contrato
Os alunos interessados em participar dos cursos de
Informática e Smartphone, oferecidos pela Apevo têm até o
dia 9 de novembro para assinarem os contratos. As aulas
terão início a partir de 13 de novembro e a professora
Caroline Omena irá entrar em contato para informar o
horário do curso de acordo com a disponibilidade do aluno.
Para assinar o contrato, o interessado deve comparecer à
Apevo e, caso seja associado, apresentar a carteirinha da
associação.
O curso de Informática Básica custa R$ 75 para associados e

R$ 90 não associados. Já o de Smartphone é R$ 65 para
associados e R$ 80 não associados. Nesses valores já estão
inclusas as apostilas dos cursos.
O curso de Informática aborda os programas do pacote
Ofﬁce (Word, Excel, PowerPoint), Internet e Windows 10.
O curso de Smartphone ensina a utilização de ferramentas
dos aparelhos celular e o acesso às redes sociais.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou
3353-8080.

dezembro a 2 de janeiro, com entrada a partir das 18h do dia
28 e saída até às 18h do dia 2.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou
3353-8080.

Sorteio foi realizado na sede da Apevo

Manhãs de saúde
Farmamed: 8 e 30 de novembro, das 8h às 14h
Farma Ponte: 22 de novembro, das 8h às 11h
No quinto dia útil (8), o atendimento é na
Unidade de Saúde da Apevo, na rua Sebastião
Lopes, 97 – Centro de Votorantim.

07 de dezembro | das 20 às 0h | Salão Social da Apevo
Animação: Dj´s Reinaldo e Jefferson
Reservas de mesas e informações: Rua Antônio Fernandes, 50 - Centro - (15) 32432410 / 3353-8080

Apevo Responde

Foto Veja

Conheça algumas das propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

Com mais de 57 milhões de votos o Brasil elegeu, no dia 28
de outubro, o seu 38º Presidente da República: Jair
Bolsonaro. O número de votos recebidos pelo candidato do
Partido Social Liberal (PSL) equivale a 55,13% dos
brasileiros.
Esse mês, a coluna traz três das principais propostas feitas
presidente eleito. A Apevo apoia parte das propostas feitas
em campanha e quer aproveitar para pedir a todos que
procurem acompanhar e ﬁscalizar tudo o que irá acontecer a

partir de 1 de janeiro de 2019. Conﬁra algumas das
propostas:
1. Segurança da mulher
Em seu plano de governo, Bolsonaro promete combater o
estupro de mulheres e crianças, sem detalhar medidas
especíﬁcas, e tem dito que vai endurecer a punição a quem
comete crimes contra as mulheres. “Vamos jogar pesado na
segurança. É o que melhor nós podemos fazer para as
mulheres do Brasil. Como tenho vários projetos, vou
endurecer a legislação para quem comete crimes contra as
mulheres e evitar saidões”, disse em uma postagem em 3 de
outubro no Facebook. (Fonte: G1.com)
2. Educação
O plano de governo diz que educação básica, do ensino
infantil ao médio, será prioridade. Defende a educação a
distância para o ensino fundamental como alternativa “para as
áreas rurais onde as grandes distâncias diﬁcultam ou
impedem aulas presenciais”. Para o ensino superior,
Bolsonaro diz que as universidades precisam gerar avanços
técnicos para o Brasil, por meio de parcerias e pesquisas com

a iniciativa privada. Em entrevistas, defendeu a diminuição de
cotas raciais em universidades e concursos públicos.
Bolsonaro quer que conteúdo e método de ensino sejam
mudados. “Mais matemática, ciências e português, sem
doutrinação e sexualização precoce”. Ele pretende resgatar a
disciplina de Educação Moral e Cívica e Organização Social e
Política Brasileira nas escolas. (Fonte: Notícias R7)
3. Saúde
Bolsonaro diz que as ações planejadas terão como foco
“eﬁciência, gestão e respeito com a vida das pessoas” e que é
possível fazer mais com os recursos atualmente disponíveis.
Outra proposta é adotar o chamado Prontuário Eletrônico
Nacional Interligado em postos, ambulatórios e hospitais
para reduzir os custos ao facilitar o atendimento futuro por
outros médicos em diferentes unidades de saúde, além de
permitir cobrar maior desempenho dos gestores locais.
Defende também o credenciamento universal de médicos e
instituição de carreira de Estado para médico. (Fonte:
Agência Brasil)

