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Palavra do Presidente

A Apevo trabalha por você e para você

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se
aposentarem, jovens que serão os aposentados do
amanhã e leitores em geral. Mais um ano se passou e nesse
mês de fevereiro, a Apevo comemora seus 26 anos. O
ano será marcado pela continuidade dos projetos e
trabalhos iniciados no ano passado, além de novos
projetos que deverão surgir. Mesmo com a crise e tantas
questões políticas que nos cercam, podemos dizer que
2017 foi um ano bom.
No entanto, vendo por outro lado, para nós foi uma
demonstração de que estamos no caminho certo, ou seja,
nossa gestão demonstrou ter sido eﬁciente e competente
e em momento algum nos escondemos atrás da crise,
lamentando ou até onerando nossos associados com
aumento dos serviços prestados, os quais são acessíveis a

todos. Nesse ano, pretendemos aumentar e melhorar
esses serviços para dar mais tranquilidade e credibilidade
aos beneﬁciários. Iremos trabalhar incansavelmente para
elevar a autoestima de todos nossos associados/idosos,
mostrando a eles com ação e trabalho que nosso país
precisa de nós e que ainda somos úteis e capazes, levando
a esperança de um país melhor e que não está tudo
perdido como nossos governantes querem que aconteça
para entregá-lo a iniciativa privada de outros países.
Talvez muitos associados ainda não tenham conhecimento
sobre a Apevo em sua totalidade, imaginando que nossa
ﬁnalidade seja apenas trabalhar o social. Mas a razão de
nossa existência é a defesa dos aposentados e
pensionistas, em questões trabalhistas e, principalmente,
previdenciária, cumprindo nossa parte com maestria,
participando ativamente através da Fapesp – Federação e
Departamento de Aposentados, Pensionistas e Idosos do
Estado de São Paulo, a Cobap – Confederação Brasileira
dos Aposentados e Pensionistas e as demais federações de
outros estados. Estamos em todos os atos e movimentos
buscando resgatar o que tiraram de nós covardemente.
Benefícios esses que pagamos para tê-los, sendo nosso
por direito. Quanto ao social, principalmente relacionado
à área da saúde, é uma maneira de amenizar um pouco
aquilo que a Constituição Federal garante a todos os
cidadãos brasileiros, a qual tornou vulnerável para os
políticos que se consideram acima da lei.
Ainda existem entidades sérias como a Apevo, associação

que conquistou a credibilidade por ter uma gestão
empreendedora, sendo administrada nos moldes das
melhores empresas com proﬁssionais altamente
capacitados para dar o melhor para aqueles que nos
procuram e principalmente aos nossos associados
(frisamos que a nossa única diferença das empresas é a
ﬁlosoﬁa de visar lucro, enquanto nós visamos apenas a
sustentabilidade e o bem estar dos associados).
Além de tudo que ofertamos, uma de nossas missões é
levar informações e conhecimentos aos nossos associados
para que não sejam enganados com falsas promessas,
mostrando a eles a real situação de nosso país,
principalmente em relação aos políticos de carreira e de
carteirinha. Este ano temos a oportunidade de começar a
mudar o cenário político e econômico do país, pois somos
pouco mais de 33 milhões de eleitores.
Agora é o momento certo para retribuir a eles tudo aquilo
que eles nos deram, ou seja, “nada”. Jamais desanimem,
lembrem-se: “Deus é de uma inﬁnita bondade que deixa
que cada um de nós escolha o que quer plantar. Ele é
também benevolente, que nos permite colher o que
plantamos”.
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigo
A única panaceia possível mora no meu coração (e no seu também)

Há muito tempo, ensaio escrever sobre um aspecto bem
intrigante da nossa infância espiritual: a busca sequiosa pela
panaceia!
Esta palavra vem da antiguidade: na mitologia, trata-se de
um remédio que conteria a cura para todos os males! Ao
longo do tempo, o termo vem sendo utilizado como algo
que representa uma solução única que encerra, em si
mesma, todas as respostas procuradas.
Em minha imaturidade, busquei por interpretações,
religiões e vieses ﬁlosóﬁcos que acalmassem todos os
meus anseios de uma só vez. Queria conferir esse poder a
alguém, a alguma doutrina que me desse essa ilusão de
controle das variáveis da vida.
Quando me deparava com um mestre bastante
experiente, por exemplo, mergulhava neste encontro,
bebia de sua água fresca, mas, após um tempo, diante de
sinais de discordância interior, acabava me frustrando e o
descartava. Nesses movimentos bruscos, compreendi
que o oposto da busca pela panaceia costuma ser o
descarte completo de alguém. Ou essa pessoa me salva
por inteiro ou ela nada vale! Peço que resista a julgar essa
posição sincera com tanta brevidade...
Por mais infantil que pareça esta reação, ela é muitíssimo
comum e fala um pouco de todos nós, seres humanos.
Basta nos questionarmos, com honestidade: quantas
vezes descartamos pessoas com posições políticas
discordantes? De atitudes e posicionamentos culturais,
sexuais e de hábitos diversos? E quanto a religiões que nos
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parecem exóticas e não merecem um olhar mais atento? E
o que dizer sobre o vizinho com a bandeira de um time
adversário, ou com gosto musical – a nosso ver –
duvidoso, como alguém pouco digno de um esforço de
aproximação?
Elegemos favoritos e descartamos o diferente todos os
dias. Tudo bem com este processo, ele é natural. A vida,
no entanto, nos aguarda. E sempre nos convida a
sentarmo-nos à mesa, em sua companhia, para usufruir do
banquete da diversidade. E se a evolução é movimento,
tanto a ﬁxação na iluminação interior quanto a condenação
perpétua também se movem e são fugidias.
Um ser que busca pela perfeição não estaria fechando-se
num rótulo limitador? A frase de Shunryu Suzuki Roshi
resume isso: "Estritamente falando não há pessoas
iluminadas, apenas atividade iluminada". Nisso, residem
uma liberdade e um movimento que ampliam o olhar e
nos humanizam, e convidam todos a vivenciarem algo
parecido, de um lugar aterrado e possível.
A iluminação seria, portanto, feita da soma de diversas
atitudes iluminadas, entremeadas com mergulhos,
inspirações e recuos naturais? Acredito que sim. Pois me
sinto inﬁnitamente mais ampla neste lugar.
E o que dizer daqueles que condenamos por completo?
Por seu estágio evolutivo? Por uma escolha equivocada?
Por um ímpeto emocional? Se perdermos a esperança
nesses seres humanos, o que dizer dos erros que nos
rondam, volta e meia, logo ali, sempre à espreita de nosso
cansaço?
Essa atitude de fé não exclui as consequências e as
responsabilidades intrínsecas em cada ato que
cometemos. São elas mesmas, as consequências e as
responsabilidades, quem nos educa e amadurece.
Precisamos mesmo permitir que sejamos reduzidos,
catalogados e estancados nessas posições ﬁxas? Será?
Ao sair dessas prisões, dessas "solitárias", podemos olhar
para o maior guru que já encontramos, e sorrir diante de
uma piada sem graça, de um lapso de humor ou de uma
limitação que ele deixe escapar nas entrelinhas de uma
aula. Sem o peso da frustração, sem a expectativa da
completude e infalibilidade.
E podemos vislumbrar, com inabalável conﬁança, a fagulha
divina que reside em cada um de nós. Mesmo no ser que
nos parece execrável num primeiro olhar. Mesmo

naqueles com as posturas mais idealizadas por nossa
ingênua busca salvacionista.
Isso tem nome. Chama-se Amor em Movimento.
Expresso em liberdade, que só é alcançada por um
coração que se permite amadurecer ao Sol da experiência.
Com um olhar de conﬁança, compaixão e ousadia.
"Tudo que você contatar é um lugar para praticar o
caminho", resume o ﬁlme Samsara, num momento de lida
interior no personagem principal, que se sente dividido
entre a carne e o espírito. Acreditar que a existência
escolheria se restringir a um desses dois lados, e se isolaria
em um pólo ou outro, é "sentir pequeno".
A vida é rica e não economiza em lugar algum: nem nos
mais rudimentares endereços, nem naqueles
milimetricamente controlados, editados, medidos e
planejados. Aprendemos uns com os outros de todas as
formas mais criativas que podemos imaginar. Tudo é
aprendizado.
Quem são os nossos maiores professores? Alguns dirão
que são as ﬁguras difíceis. Outros aﬁrmarão que são as
pessoas que mais os apoiaram ao longo da vida. Sim, tudo
é! Todos são. Repito: a vida é pródiga e não economiza em
bênçãos, nem desperdiça tempo com nossos estreitos
julgamentos.
Quantas riquezas existem num encontro improvável?
Quantas surpresas nos aguardam num olhar, de canto de
olho, à segunda, terceira, quarta vistas?
Perceber que ninguém encerra em si mesmo uma só
resposta é encontrar a resposta em todos ao mesmo
tempo! Isso é riqueza e amplitude de ser e sentir.
Um amigo querido resume este pensamento, e
carinhosamente me provoca com uma única colocação:
"Tudo é quase a mesma coisa, só muda o nome. Que
nome você quer dar, Dani?".
Panaceia? Apenas a do momento, no meu coração,
comigo mesma, percebendo que TUDO É. E você a
encontrará no seu coração, sendo a melhor versão de si
mesmo, a cada átimo de instante. Observando o outro
com a doçura e a amorosidade do olhar-espelho que tanto
ansiamos receber.
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Foto: Secom Votorantim

Febre amarela: vacinação segue em Votorantim
Em razão da morte de mais dois macacos no Parque do
Matão ocorridas no ﬁnal de janeiro (totalizando 12 casos),
a Secretaria de Saúde (Sesa) realizou uma ação especial de
vacinação aos moradores do entorno do parque. Essa
ação segue também durante o mês de fevereiro.
Até o fechamento dessa edição, a Sesa não havia
registrado nenhum caso de febre amarela em humano no
município. Mais de 25 mil doses foram aplicadas na cidade.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Parque Bela Vista
e do Jardim Clarice distribuíram 250 senhas por dia (cada

unidade) e a equipe de agentes da saúde passaram de
porta em porta nas casas ao entorno do parque.
Além dessas medidas, a Sesa também realizou a
imunização de alunos, professores e funcionários das
escolas próximas da área de risco.
Até o ﬁnal do mês, Votorantim não havia sido incluída no
esquema de vacinação de doses fracionadas do Ministério
da Saúde. No entanto, o governo do Estado prometeu
repassar mais 40 mil doses para o município.

Agentes percorreram casas no entorno do Parque do Matão

Vacina contra febre amarela

Nos últimos meses, o assunto mais comentado no Brasil é a
febre amarela. O número de mortes pela doença tem
aumentado, assim como o número de macacos. No dia 27
de janeiro, um homem de 27 anos da cidade de Piedade
morreu por causa da doença. No Brasil, um total de 54 casos
de mortes pela doença foram registrados, segundo o
Ministério da Saúde.

O que é febre amarela

Tratamento e prevenção da doença

Foto: Secom Votorantim

A febre amarela é uma doença infecciosa grave causada por
um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser
categorizada de duas formas: febre amarela urbana transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ou febre amarela
silvestre - transmitida pelo Haemagogus e Sabethe.
A febre amarela urbana ocorre quando um humano
infectado anteriormente pela febre amarela silvestre a
transmite para mosquitos urbanos (Aedes aegypti). Já a febre
amarela silvestre acontece quando os mosquitos das regiões

Mais de 25 mil pessoas foram imunizadas em janeiro

de mata se infectam picando primatas com a doença e
transmitem a um humano que visite este habitat.
A pessoa permanece em estado de viremia, ou seja, capaz de
transmitir o vírus para mosquitos, por até 7 dias após ter sido
picada. Normalmente, o vírus causa sintomas em pessoas
que nunca tiveram a doença ou nunca tomaram a vacina.
É uma doença considerada aguda e hemorrágica e recebe
esse nome pois causa amarelidão no corpo (icterícia) e
hemorragia em diversos graus. O vírus é tropical e mais
comum na América do Sul e na África. Apesar de ser
considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas
evoluem para a cura.
As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre
alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas
e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da
doença é rara e costuma aparecer após um breve período de
bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer
insuﬁciências hepática e renal, icterícia, manifestações
hemorrágicas e cansaço intenso.
No Brasil, os casos de febre amarela começaram a ser
investigados em janeiro de 2017, no estado de Minas Gerais.
O último surto da doença ocorreu entre 2008 e 2009,
quando 51 casos foram conﬁrmados.

Não existe medicamento para combater o vírus da febre
amarela. O tratamento é sintomático e requer cuidados na
assistência do paciente que deve ser hospitalizado e mantido
em repouso, com reposição de líquidos e perdas sanguíneas,
quando indicado. Nas formas mais graves, o paciente deve
ser encaminhado para UTI - Unidade de Terapia Intensiva.
A vacinação é considerada pela OMS a forma mais
importante de prevenção. Ela impede que a doença se
espalhe mesmo em áreas endêmicas (de risco). Nessas
regiões, é preciso que ao menos 80% da população seja
imunizada.
É indicado que crianças de 6 a 9 meses incompletos só sejam
vacinadas em situação de emergência epidemiológica,
vigências de surtos, epidemias ou viagem inadiável para áreas
de risco. De 9 meses a menores que 2 anos de idade é
indicado uma dose inicial com reforço aos 4 anos.
A partir dos 5 anos, se a criança já recebeu uma dose ela
pode tomar outra. Se nunca foi vacinada, é preciso dar uma
dose inicial e outra de reforço 10 anos depois. No caso de
pessoas com mais de 60 anos que nunca foram vacinadas, o

médico deve levar em conta os riscos. Gestantes e lactantes
são contraindicadas a tomar a vacina, assim como pessoas
imunossuprimidas.
Outras formas de prevenção é eliminar o mosquito
transmissor. Para isso, é necessário eliminar os focos de
reprodução, como: evitar o acúmulo de águas parada,
colocar areia nos vasos de plantas, colocar desinfetante nos
ralos, limpar as calhas, colocar tela nas janelas, cuidar de lagos
caseiros e aquários, tampar latas de lixos, não deixar o lixo
espalhado, usar inseticidas, larvicidas e repelentes.

Campanha oferece dose fracionada
Devido ao atual surto de casos da doença, o Ministério da
Saúde começou uma campanha oferecendo doses
fracionadas da vacina. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), a vacina com dose completa dura a vida toda,
enquanto a fracionada vale por nove anos. A nova regra já é
utilizada em países como a Angola e ganhou destaque após
análise da Comissão Nacional de Imunização, que apurou a
duração da vacina.
A vacinação fracionada é indicada para pessoas a partir dos 2
anos de idade. Crianças com menos de 2 anos e viajantes
internacionais devem tomar a dose integral. A imunização é
contraindicada para pacientes em tratamento com câncer,
imunossupressão e com alergia à proteína do ovo.
Idosos a partir de 60 anos, gestantes, pessoas que
terminaram o tratamento com quimioterapia ou
radioterapia, portadores de doença renal, hepática ou no
sangue e pessoas que fazem uso de corticoide devem passar
no médico antes de tomar a vacina.

Foto: Tribuna do Povo

Foto: São Carlos em Rede

Doença se tornou o assunto mais comentado nos últimos meses

Como ocorre a contaminação da doença
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Cidade em Foco

Foto: Cartão Cidadão

Pagamento do PIS/Pasep acontece no 1º trimestre de 2018

PIS começou a ser pago em janeiro

Em janeiro, começou a ser pago o abono salarial PIS
(Programa de Integração Social) do calendário 2017/2018,
ano-base 2016. De acordo com o calendário, os nascidos
entre janeiro e junho receberão o dinheiro no 1º trimestre de
2018. Nascidos de julho a dezembro receberam o benefício
ainda em 2017. O recurso ﬁcará à disposição do trabalhador
até dia 29 de junho de 2018, prazo ﬁnal para o recebimento.
Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até
dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu
atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2016.
É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2016.
O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do
tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2016.

Trabalhadores da iniciativa privada retiram o dinheiro na Caixa
Econômica Federal, e os servidores públicos, no Banco do
Brasil. É preciso apresentar um documento de identiﬁcação e
o número do PIS/Pasep.
Nascidos em março e abril devem sacar o dinheiro a partir do
dia 22 de fevereiro e os nascidos em maio e junho, a partir de
15 de março. Já no caso do Pasep, o crédito em conta para
correntistas será efetuado a partir do 3º dia útil anterior ao
início de cada período de pagamento, sendo: ﬁnal da inscrição
6 e 7, a partir de 22 de fevereiro, e 8 e 9, a partir de 15 de
março.
Beneﬁciários com mais de 60 anos também devem sacar o
fundo do PIS/Pasep. Tem direito o trabalhador do setor
público ou privado que tenha contribuído até 4 de outubro de
1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo.

necessário apresentar cópias dos seguintes documentos:
RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e título de
posse.
Ainda serão notiﬁcados os concessionários dos túmulos
que necessitam de reparos e manutenção, sendo
concedidos 30 dias para sanar as irregularidades, podendo
este prazo ser prorrogado por mais 90 dias.
As obras e reformas devem ser realizadas por
empreiteiros cadastrados ou contratado pelo próprio
concessionário após aprovação da administração do
Cemitério Municipal. Informações pelo telefone (15)
3243-1758.

A Secretaria de Serviços Públicos de Votorantim (Sesp)
está atualizando os dados dos concessionários de túmulos
do Cemitério Municipal São João Batista. Os responsáveis
devem fazer o recadastramento até o dia 31 de maio, de
segunda-feira a domingo, das 6h30 às 17h30, na
administração do próprio cemitério (antigo Ofebas),
localizado na av. Santo Antônio, 1235 – Vossoroca.
Também serão notiﬁcados os proprietários dos túmulos
abandonados.
De acordo com a Sesp, os dados cadastrais dos
responsáveis pelas sepulturas e terrenos estão
desatualizados. Alguns nem mesmo tem endereço ou
telefone de contato. Para a atualização dos dados, é

Foto: Notícias de Votorantim

Sesp realiza recadastramento de concessionários de túmulos

Concessionários de túmulos devem atualizar os dados

Foto: Notícias de Votorantim

Inscrições para processo seletivo
de agente de saúde segue até dia 8

São disponibilizadas 10 vagas para o cargo de agente de saúde em Votorantim

Inscrições abertas para
passe estudantil gratuito

Até o dia 8 de fevereiro, os interessados em participar do
processo seletivo de agente comunitário de saúde, em
Votorantim, devem realizar suas inscrições no site
www.publiconsult.com.br.
A Prefeitura disponibiliza 10 vagas, com salário de R$ 1.237,41
para jornada de 40h semanais. Os candidatos devem ter ensino
médio completo e residir na área da Unidade de Saúde da
Família (Green Valley, Jardim Cristal, Jardim Tatiana, Promorar e
Vila Amorim) desde a data da publicação do edital de abertura
do processo seletivo.
Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o “painel do
candidato” e selecionar a guia “já sou cadastrado” ou “quero me
cadastrar”. Em seguida, deverá selecionar na guia de inscrições
abertas o processo seletivo nº 1/2018 da Prefeitura de
Votorantim. A taxa para realizar a prova é de R$ 17,30.

A Secretaria de Educação de Votorantim (Seed) abriu as
inscrições para passe de ônibus gratuito a estudantes de curso
Técnico e Superior matriculados em Votorantim e Sorocaba.
Os interessados têm até o dia 9 de fevereiro para
comparecerem à Seed, localizada na av. Santo Antônio, 562 –
Barra Funda, das 8h às 16h.
O estudante deve apresentar o RG, CPF e declaração de
matrícula, além de comprovar que reside há dois anos no
município. Para tanto, deve apresentar o comprovante de
endereço de janeiro ou fevereiro de 2016 e um atual.
Já os estudantes que fazem curso Técnico ou Superior em
outras cidades e desejam se inscrever para o auxílio
transporte, a Seed custeia 50% do valor gasto pelo aluno com
transporte escolar. Nesse caso, além dos documentos citados
acima, é necessário apresentar um comprovante de renda.

Foto: Notícia Exata

Beneficiários do INSS devem fazer prova de vida até o final de fevereiro

Idosos êm até ﬁnal do mês para fazer prova de vida

Os beneﬁciários do INSS – Instituto Nacional do Seguro
Social que não ﬁzeram prova de vida em 2017 precisam ir
à rede bancária até o dia 28 de fevereiro para fazer esse
procedimento. No Estado de São Paulo, mais de 1 milhão
de beneﬁciários não ﬁzeram a prova de vida.
O procedimento é realizado diretamente no banco em
que receba o benefício mediante a apresentação de um
documento de identiﬁcação com foto (RG, carteira de
trabalho, CNH, etc.). A prova de vida é obrigatória, a não
comprovação acarretará na interrupção do pagamento.

Aqueles que por motivo de doença ou diﬁculdade de
locomoção não puderem comparecer ao banco, podem
realizar a comprovação de vida por meio de um
procurador devidamente cadastrado no INSS.
Beneﬁciários que moram no exterior também podem
fazer por meio de procurador ou por meio de documento
de prova de vida emitido pelo consulado, bem como pelo
Formulário Especíﬁco de Atestado de Vida para o INSS,
disponível no site da Repartição Consular Brasileira ou no
site do INSS.

Esporte

Palmeiras é o campeão da Copa Brasil de Futebol Infantil 2018

O Palmeiras conquistou título de campeão da 23ª Copa
Brasil de Futebol Infantil de Votorantim. O jogo foi um
troco sobre o Flamengo, campeão de 2017 sobre o time
paulista. Durante o tempo normal, as equipes não saíram
do 0 a 0. Nas cobranças de pênaltis, os goleiros
defenderam uma cobrança cada, o Fla perdeu a chance
com Ryan e Márcio garantiu a conquista inédita ao

Alviverde.
Palmeiras e Flamengo chegaram a ﬁnal invictos. Durante o
primeiro tempo, os times lutaram pela posse de bola,
tentaram sair na velocidade, mas não criaram jogadas de
perigo. O duelo nervoso e truncado pela decisão, somado
ao jogo de abertura da competição, rendeu 90 minutos de
jogo entre os dois times com o mesmo placar: 0 a 0.
A situação não mudou no segundo tempo. Embora tivesse
mais criatividade, o Palmeiras não conseguiu ser efetivo no
ataque. Já o Flamengo seguiu apostando na velocidade,
enquanto errava muito nas bolas paradas. O jogo foi
ganhando tons de nervosismo, até que a arbitragem
encerrou a partida, levando a decisão aos pênaltis.
As duas equipes converteram a primeira cobrança. Na
segunda do Verdão, o goleiro Christian defendeu o chute
de Ian. Na sequência, o goleiro Sales pegou a batida de
Felippe. Ryan perdeu para o Fla e Márcio marcou pelo
Palmeiras.

O time Alviverde conquista o título pela primeira vez, já o
Rubro Negro coleciona dois títulos de campão da
Copinha. A competição que já formou diversos atletas
conhecidos no futebol nacional e mundial, como Neymar,
Rafael, Alexandre Pato, Jô, Renato Augusto e Adriano.

Foto: Prefeitura de Votorantim

Foto: Torcedores

Palmeiras é campeão da Copa Brasil de Futebol Infantil de Votorantim

Equipes reeditaram ﬁnal de 2017

Educação
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Volta às aulas: dicas de como ter um bom rendimento
grande relevância para obter
resultados positivos e produtivos
diante dessa nova etapa que se
inicia, portanto, faça refeições
nutritivas, durma bem e se
exercite diariamente.
Os adolescentes necessitam de
uma alimentação balanceada e
uma rotina de sono saudável,
uma rotina inadequada pode
causar problemas na função
cognitiva atenção e humor ao
longo da semana, prejudicando o
desempenho pedagógico e
Alunos do Colégio Dimensão Votorantim
pessoal dos alunos, resultando
Os alunos que ingressam no Ensino Médio ao retornar as assim um baixo rendimento escolar.
aulas se deparam com um misto de sensações, aumentam a
ansiedade e dúvidas de um novo ciclo cheio de novos
Organize um cronograma de estudos
desaﬁos e uma rotina escolar mais intensa.
Estabelecer e colocar em prática algumas regras simples no Tirar notas melhores pode parecer uma tarefa árdua. É
cotidiano escolar e na rotina diária dos alunos, além de necessário se esforçar, mas há atitudes que você pode tomar
melhorar o desempenho pedagógico, trazem benefícios para desenvolver todo o seu potencial de forma mais
psicológicos para os estudantes, tornando-os mais saudáveis tranquila e favorável.
e dispostos.
Seja organizado, acompanhe os prazos e evite deixar as
Comece acreditando em si mesmo e desenvolvendo uma coisas para última hora. Assim, você não se desesperará na
atitude mais otimista e responsável. Faça anotações durante a reta ﬁnal com um prazo curto para aprender tudo o que foi
aula, converse com o seu professor e sempre esclareça todas visto durante o ano, é interessante revisar o conteúdo em
as suas dúvidas, crie o hábito de prestar atenção e se casa e reforçar o aprendizado com a resolução de exercícios.
empenhar desde o início do ano, estando atento em todas as Quando isso é feito desde os primeiros meses do ano letivo,
disciplinas.
tudo se torna mais natural e a pressão acaba sendo menor no

Dedique-se
Estudar tanto sozinho, em grupo ou nas aulas requer
comprometimento e dedicação. O que conta é o nível de
empenho que vai existir. Nas aulas, o ideal é que o estudante
não falte; em casa, é preciso ter concentração para cumprir a
rotina.
Dedicar-se de maneira saudável, priorizando em sua rotina a
atenção e concentração nestes novos desaﬁos, trará
crescimento pessoal e resultados positivos no processo de
desenvolvimento integral.

Priorize as matérias que você tem mais dúvidas
Tirar boas notas é muito importante e acompanhado delas
temos algo ainda mais importante que é o desenvolvimento
integral dos alunos do ensino médio, que vivem um ciclo
base para seu desempenho proﬁssional, acompanhado de
um misto de novas sensações, escolhas e novos desaﬁos.
Se existem disciplinas mais difíceis, o ideal é que o tempo
dedicado a elas seja maior. Por isso, é importante listar os
conteúdos mais complexos, buscar uma quantidade maior
de material de apoio e empenhar-se para assimilar essas
matérias, estando atento nas disciplinas que apresenta mais
diﬁculdade, isso será um fator importante para seu sucesso
acadêmico.

Procure fontes alternativas

Agregar diferentes estratégias de estudo e buscar uma fonte
ﬁnal de cada semestre, tanto para passar de ano quanto para
alternativa
de pesquisa é um fator bastante relevante, desde
Cuide da saúde
se dar bem no vestibular.
que não substitua totalmente o contato com as principais
bibliograﬁas, sair da rotina de estudos nas fontes tradicionais
Cuidar da saúde e ter hábitos alimentares saudáveis é de
Estude em grupos
ajudam a assimilar positivamente os conteúdos abordados
durante o ano letivo.
Organizar uma rotina de estudos
individual e em grupo
Mantenha-se atualizado
estabelecendo metas,
priorizando as possíveis
Adquira o hábito de estar sempre informado desde o início
defasagens resultará
do ensino médio, isso é muito importante, pois é comum
positivamente em seus estudos.
que os vestibulares e o Enem deem ênfase a temas atuais.
A técnica de estudar em conjunto
Por isso, é de fundamental importância que os estudantes
estimula os estudantes a
estejam atentos às principais notícias e atualidades para
trabalharem em equipe, além de
entender alguns assuntos que podem cair nas provas,
favorecer o respeito ao outro.
inclusive na redação.
Outra vantagem do estudo em
grupo é que todo mundo se
Ana Paula Pereira Domingues Cardoso
ajuda.
Coordenadora pedagógica do Colégio Dimensão
Votorantim
Para se ter um bom rendimento no Ensino Médio, é necessário seguir umas regras

Apevo investe em educação e capacitação profissional de seus associados

Curso de Inglês capacita alunos para o mercado de trabalho

Um dos objetivos da Apevo é proporcionar a seus
associados e dependentes a chance de aprimorar seus
conhecimentos. Por isso, há mais de 10 anos, a associação
investe na educação e capacitação proﬁssional, oferecendo
cursos de Informática e Inglês para que os alunos estejam
preparados para comunicarem-se e fazerem uso das
tecnologias em qualquer lugar do mundo.
A professora Caroline Omena, do curso de Informática,
aﬁrma que por meio da tecnologia as pessoas encontram
uma nova forma de enxergar o mundo. Além disso, tudo que
fazemos está ligado a isso, como: acessar as redes sociais,

navegar em site de buscas, digitação, entre outros.
Em 2018, três novas turmas foram formadas e os alunos irão
aprender o pacote Ofﬁce (Word, Excel, PowerPoint),
Internet e Windows 10. Segundo Carol, a novidade deste
ano é o curso de smartphone, o qual irá ensinar à utilização
de ferramentas dos aparelhos celulares e o acesso às redes
sociais.
Para o futuro, a professora espera que as aulas atendam cada
vez mais os ideais dos alunos. “Aqueles que têm a
oportunidade e o interesse em aprender, devem fazer um
curso de Informática. Todos os associados tem a chance de
adquirir o conhecimento e, com certeza, o aprendizado será
benéﬁco”, conclui.
As aulas de Informática acontecem às segundas-feiras, de
manhã e à tarde, e às terças-feiras no período noturno.
A Apevo também oferece a seus associados e dependentes o
curso de Inglês, ministrado pela professora Ivete de
Carvalho, há 11 anos. Para este ano, a novidade é a oração
de Ben Carson, solicitada pelo presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump.
“A oração retrata os problemas americanos e nós podemos
aprender com o problema dos outros”, comenta Ivete.
Outra novidade será o estudo da biograﬁa de Alan Turing, o
pai da computação.
A proposta pedagógica preparada para os alunos do curso de
Inglês inclui vídeos e textos que os mantenham atualizados

sobre o que está acontecendo no mundo. Ivete acredita que
isso faz com que o estudo seja mais interessante.
A professora ainda faz um balanço das aulas de 2017. “Foi
bom, pois houve um pequeno aumento no interesse pelo
aprendizado do idioma. Os alunos mostraram-se motivados
em continuar com o curso e esperam melhorar suas
habilidades na conversação”, diz.
As aulas do curso de Inglês da Apevo acontecem de segundafeira a sábado, nos períodos da manhã, tarde e noite.
Interessados podem obter mais informações com a Apevo,
pelos telefones (15) 3353-8080 ou 3243-2410, ou com as
professoras: Ivete (15) 99727-2405 e Carol (15) 988015732.

Nunca é tarde demais para estudar
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Na Apevo com

Tatiane Del Rio
Ela é acolhedora,
simpática e atende como
doula, acupunturista,
massoterapeuta e
terapeuta ocupacional.
Assim é Tatiane Del Rio,
parceira da Apevo e
entrevistada da coluna
“Na Apevo com” dessa
edição.
A vontade de cuidar das
pessoas levou Tati, como é chamada, para a área de terapia
ocupacional. Com o passar do tempo, ela foi se aprimorando
com cursos de acupuntura e massoterapia. Conta que o

maior prazer da sua proﬁssão é a reciprocidade no carinho
que recebe de seus pacientes.
Foi na época do nascimento de seu ﬁlho - hoje com três
anos, que ela se interessou pela atividade de doula.
Contrariando a vontade de sua mãe, que queria que ela
ﬁzesse cesariana, Tati teve um parto humanizado. Durante a
gestação, ela estudou sobre esse tipo de parto e se encantou
ainda mais após essa experiência. Ela contou com o apoio de
uma doula e de uma equipe especializada.
“Foi uma sensação única. Meu marido foi quem pegou nosso
ﬁlho quando saiu do meu útero e me entregou. Naquele
momento senti uma explosão de amor”, conta emocionada.
Ela começou a exercer essa especialidade cerca de um ano
após o nascimento de seu ﬁlho. Desde então, acompanhou

o parto de três gestantes. Explica que doula é uma
proﬁssional que acompanha a mulher desde a gestação até o
momento do parto, dando suporte físico e emocional para
que a chegada do bebê ocorra de forma tranquila.
É nítido o amor e a vontade de Tati em cuidar das pessoas.
Uma entrevista se torna um bate-papo descontraído, com
histórias alegres e emocionantes.
Além do atendimento a gestantes e idosos, ela realiza
sessões de acupuntura, massoterapia, terapia ocupacional e
drenagem linfática em todas as faixas etárias. Atualmente, ela
e o marido Thiago, que realiza quiropraxia e shiatsu,
atendem em um consultório da cidade. Tati é parceira da
Apevo e oferece descontos especiais para associados.
Informações 99755-5121.

Novo layout e viagens inéditas marcam os 26 anos da Apevo
necessidades do mercado e de seu público, a Apevo começa
2018 com diversas atividades comemorativas, como o
programa semanal, “Na Apevo com”, que volta à
programação com entrevistas inéditas. A exibição acontece
às quintas-feiras, a partir das 20h, pela TV Votorantim – canal
3 da Super Mídia e 6 da Net, reprise aos sábados, a partir das
9h30 e aos domingos, na Rádio Nova Tropical (105,9 FM), a
partir das 11h.
O Departamento de Turismo também preparou viagens
inéditas, como Caldas Novas (GO) e Cambuquira (MG),
escolhidos atentamente para que os turistas aproveitem e
ﬁquem com gostinho de quero mais. Outras viagens
Apevo celebra 26 anos com novidades para os associados
também já estão programadas para 2018 e os pagamentos
podem
ser parcelados, sendo a última parcela com
Para comemorar os 26 anos da Apevo, a diretoria
programou novidades, entre elas, o jornal mensal traz esse vencimento para dez dias antes da viagem.
mês seu novo layout - mais leve e moderno. Além disso, o
Benefícios aos associados
departamento de Turismo oferece viagens inéditas.
Fundada em 7 de fevereiro de 1992, a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região Além das novidades, a Apevo também investe na melhoria
representa os aposentados nas lutas por seus direitos e dos serviços e benefícios para seus associados e
dependentes.
oferece benefícios para melhorar sua qualidade de vida.
A Apevo vem se consolidando e tem grande credibilidade A associação possui um salão social com capacidade para 260
junto aos associados de toda a região, além da sua pessoas e uma infraestrutura composta com arrepresentatividade entre as principais associações do estado condicionado, camarim, som ambiente, pista de dança com
sistema completo de iluminação, caixas de retorno no palco,
de São Paulo.
Com o propósito de caminhar de acordo com as microfone, telão com controle remoto, bar e cozinha

equipada. Além de uma equipe de apoio composta por
recepcionista, técnico de som, seguranças e pessoas para
limpeza.
A sede conta também com serviços jurídicos, salão de
beleza, salas de aulas para os cursos de Inglês e Informática,
um estúdio de TV e oferece aulas de ginástica e dança de
salão.
Em 2013, a Apevo inaugurou sua própria Unidade de Saúde.
Localizada na rua Sebastião Lopes, nº 97, no Centro da
cidade, o espaço tem mais de 300 m². A moderna estrutura
conta com recepção, sala de espera, banheiros, sala de
esterilização e com 11 consultórios com atendimentos de:
psiquiatria, nutricionista, psicologia, acupuntura, gastro e
cirurgia plástica, geriatria, dentista, urologia, ﬁsioterapia,
terapia ocupacional, podologia, reumatologia, dermatologia,
cardiologia, vascular, ortopedia, clínico geral, pneumologia e
fonoaudiologia.
Além da Unidade de Saúde, a Apevo tem parceria com o
convênio Fênix Medical e especialidades médicas externas.
Os associados e seus dependentes possuem descontos tanto
no pagamento do convênio quanto nos exames e consultas
médicas.
A administração da Apevo e suas políticas de qualidade
seguem o molde de uma empresa, que visa a excelência,
qualidade de vida e melhoria contínua. A associação continua
crescendo, pensando no futuro e atuando no presente.

Visitas e Parcerias
Parceria com a CVC: mais uma opção de lazer para os associados

Jandir Teixeira e Fábio Cunha

Gerentes da Caixa
Econômica visitam a Apevo

A partir de fevereiro, os associados e dependentes da Apevo
ganham mais um benefício em prol da diversão e lazer. A
CVC Turismo, agência situada em Votorantim, ﬁrmou
parceria com a associação e oferece 2% de desconto por
pessoa na compra de qualquer serviço. O desconto ainda
pode variar de acordo com o número de turistas.
Segundo Fábio Cunha, gerente da unidade, o intuito dessa
parceria é fortalecer o turismo. “Queremos também ser
mais uma opção para os turistas da Apevo. A CVC oferece
destinos nacionais e internacionais com hospedagens em
hotéis cinco estrelas. E o diferencial da empresa são os
cruzeiros e intercâmbios”, diz.
Além dos pacotes, que incluem passagens aéreas,
hospedagem e translado, a CVC trabalha também com os

X-Picanha oferece descontos aos associados

Em janeiro, a Apevo recebeu a visita das gerentes do banco
Caixa Econômica Federal, Tabata Raquel Vieira e Ana
Carolina Bácaro. Elas foram recebidas pelo presidente da
Apevo, Aristides Vieira Fernandes; pelo vice-presidente,
Jandir Teixeira e pelo diretor do Departamento Financeiro,
Roberto Massuco.
Tabata, que é gerente de Clientes e Negócios III da
Superintendência Regional de Sorocaba, e Ana Carolina,
gerente de Relacionamento PJ (Pessoa Jurídica) da agência da
Caixa no Centro de Votorantim, conheceram um pouco
mais da associação e os planos da entidade para o ano de
2018. Elas também apresentaram propostas que beneﬁciam
Jandir Teixeira, Cristiane Lobo e José H. Quezada
tanto a Apevo quanto os associados e reaﬁrmaram a parceria
entre o banco e a associação, que existe há mais de 20 anos. Novas parcerias estão sendo ﬁrmadas pela Apevo em 2018.
O restaurante X-Picanha, oferece descontos aos associados
e dependentes da entidade. Cristiane Lobo, do
departamento de marketing da ﬁlial em Sorocaba e
Votorantim, esteve com o vice-presidente da Apevo, Jandir

Gerentes da Caixa Econômica se reúnem com diretores da Apevo

produtos separados. Ou seja, o associado pode comprar
apenas as passagens áreas ou a locação de um carro, por
exemplo.
Fábio comenta que a agência está organizando um grupo
para curtirem cinco dias a bordo do cruzeiro Soberano, com
tudo incluso. O embarque é em dezembro, e além dos
descontos, os associados podem parcelar os custos em 10x.
O navio irá sair do porto de Santos (SP) e passar por praias do
Rio de Janeiro e Santa Catarina.
A CVC Turismo está na Galeria 677, na av. 31 de março, box
11 – Centro de Votorantim. Informações pelos telefones
(15) 3023-1016 ou 98158-6918 (WhatsApp). Siga a página
da agência no Facebook.com/CVCVotorantim.

Teixeira e o diretor de Patrimônio, José Hernandes Quezada
para consolidar o benefício.
Há mais de 4 anos, o X-Picanha tem um quiosque no
Shopping Iguatemi Esplanada. Agora, o restaurante está
também na cidade de Votorantim, na av. Celso Miguel dos
Santos, 180 – Vossoroca. Os associados e dependentes da
Apevo têm 10% de desconto no cardápio e redução nos
preços das marmitex.
Segundo Cristiane, o espaço em Votorantim tem show ao
vivo às sextas-feiras e a taxa de entrega varia de acordo com o
bairro. Para obter o desconto, é necessário que o associado
apresente a carteirinha da Apevo ou o último recibo de
pagamento.
Outra novidade da parceria é que, a partir de fevereiro, o XPicanha irá participar do show de prêmios da associação,
oferecendo dois cupons de almoço para duas pessoas.
Mais informações pelos telefones (15) 2107-2673 ou
99158-9915. O X-Picanha também está no aplicativo de
celular iFood.

Turismo
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Locomotiva é destaque no Shopping Serra Verde, em Caldas Novas

Foto: Pousada Luz do Sol

Foto: Vem pra Caldas Novas

Foto: Grande Hotel Trilogia

Caldas Novas e Cambuquira são novidades no Turismo

São Thomé das Letras é um dos destinos dos turistas em Minas Gerais

Foto: Blog IBR Turismo

A viagem para Caldas acontece de 21 a 24 de junho, com
hospedagem no luxuoso hotel diRoma Exclusive. O hotel
possui piscinas, sauna, ducha, sala de jogos, brinquedoteca e
sala para eventos. Durante o ﬁnal de semana, o grupo
também irá curtir dois bailes temáticos.
Outra atração é o diRoma Acqua Park, com diversões para
todas as idades. O shopping Serra Verde é um dos pontos
turísticos que serão visitados pelo grupo. No local, os turistas
ainda degustarão os famosos chocolates de Gramado. Já na
cachaçaria Vale das Águas Quentes, o grupo irá conhecer o
processo de fabricação dos produtos, além de degustarem as
cachaças 100% artesanais.
De 19 a 22 de julho, o destino é a cidade de Cambuquira, no
Em Goiás, turistas irão se hospedar no diRoma Exclusive
sul de Minas Gerais, conhecida por sua estância
O Departamento de Turismo da Apevo preparou muitas hidromineral. As principais atrações da cidade são o Parque
novidades para o ano de 2018, entre elas estão os destinos das Águas, com seis fontes de água mineral; as fontes do
de Caldas Noivas, em Goiás, e Cambuquira, sul de Minas Marimbeiro e do Laranjal e o Pico do Pirapau, com 1.300
Gerais.
metros de altitude, de onde decolam pilotos de parapente e

Em Cambuquira, a hospedagem será no Grande Hotel Trilogia

asa-delta.
A hospedagem será no Grande Hotel Trilogia, com estrutura
totalmente sustentável (poço de água mineral próprio,
energia solar, horta orgânica). O local possui piscinas
aquecidas, saunas, teatro, sala de jogos/TV, restaurante
amplo que oferece culinária mineira ao som de um pianista
ao vivo.
Entre as atrações da viagem, estão: espetáculo Circo com
Pipoca; visita ao Parque das Águas, Igreja Histórica de São
Sebastião e SPA das Águas; oﬁcinas keppeanas terapêuticas;
passeio nas cidades de São Tomé das Letras (com almoço na
Fazenda Boa Vista) e Campanha; Show de Prêmios com
Arte, do projeto social “Ação do Bem”; oﬁcina artística; baile à
fantasia, entre outras.
Os interessados devem fazer a reserva de seus lugares
diretamente na Apevo, localizada na rua Antônio Fernandes,
50 – Centro de Votorantim. O pagamento pode ser
parcelado.

O DEPARTAMENTO DE TURISMO PREPAROU UMA PROGRAMAÇÃO
DE VIAGENS PARA 2018 REPLETA DE NOVIDADES.

Conﬁra o que a associação oferece:
Hotel Fazenda
Embarque: 17 de fevereiro
Casa Velha Porto Feliz Pedalinho, visita a casa velha, pesqueiro, mini fazenda,

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

passeio de trenzinho, baile, bingo e parque aquático
com tobogãs.
Incluso: café , almoço e chá da tarde
Valores: Associados R$ 160, não associados R$ 200 e
crianças 6 a 9 anos R$ 125.

Águas de Lindóia

Barra Bonita

Maria Fumaça

Campos de Jordão

Embarque: 2 a 4 de março
Passeios : passeios em Monte Sião (MG), Serra Negra
(SP), Fazenda do Café, city tour pela cidade de
trenzinho e dois bailes temáticos.
Pensão Completa
Valores: Associados R$ 670, não associados R$ 750 e
crianças 6 a 11 anos R$ 400.

Embarque: 15 de abril
Passeio a capela do Frei Galvão , passeio de 5 horas no
navio, com almoço a bordo incluso.
Brincadeiras e música ao vivo no navio.
Valores: Associados R$ 230, não associados R$ 300 e
crianças 6 a 10 anos R$ 155.

Embarque: 12 de maio
Passeio na locomotiva a vapor Maria Fumaça, visita às
cidades de Jaguariúna e Pedreiras, tarde livre para
compras.
Incluso: almoço
Valores: Associados R$ 185 e não associados R$ 210.

Embarque: 26 de maio
Visita aos pontos turísticos: Mosteiro São João, Gruta
de Nossa Senhora de Lourdes, Fábrica de Malhas,
Fábrica de Chocolates, Alto da Vila Inglesa, Ducha de
Prata e Alto do Capivari.
Incluso: café , almoço e todos os passeios
Valores: Associados R$ 180 e não associados R$ 230.

Cambuquira
(Sul de Minas Gerais)

São Lourenço
(Minas Gerais)

Holambra

Embarque: 19 a 22 de julho
Passeio para as cidades de Campanha e São Tomé das
Letras; todo lazer completo no Grande Hotel Trilogia;
programação artística, turística e terapêutica; ingresso
para o Parque das Águas Minerais e para espetáculo de
circo com pipoca.
Valores: Associados R$ 930, não associados R$ 980,
crianças de 0 a 5 anos não pagam e crianças 6 a 10 anos
R$ 465 (pensão completa).
Embarque: 23 a 26 de agosto
Passeio na cidade de Caxambu (MG); festas temáticas:
“Festival do Chopp e Petiscos”, de “Queijos e Vinhos”
e a tradicional “Festa Junina” – todas com música ao
vivo e incluso os petiscos e bebidas; hospedagem,
parque aquático e piscinas aquecidas no Hotel
Guanabara.
Valores: Associados R$ 1.135, não associados R$
1.185, crianças de 0 a 5 anos não pagam e crianças 6 a
12 anos R$ 648 (pensão completa).
Embarque: 15 de setembro
Passeio turístico pela cidade de Holambra e visita a
Expoflora.
Incluso: Almoço em churrascaria (bebidas e
sobremesas a parte)
Valores: Associados R$ 150 e não associados R$ 180.

Ubatuba
Embarque: 19 a 21 de outubro
Hospedagem no Hotel Wembley Inn, na Praia das
Toninhas e passeios livres.
Valores: Associados R$ 902 e não associados R$ 950 e
crianças de 0 a 5 anos não pagam (pensão completa).

Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim
Informações pelo telefone: (15) 3353-8080
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Literatura, Artes & Curiosidades

A arte da cerâmica
Como nasceu a cerâmica? Possivelmente as primeiras
pessoas que povoaram nosso planeta, há milhares de anos,
se deram conta de que seus pés deixavam marcas no barro,
e que estas ao secar, conservavam sua forma. A argila úmida
é macia e maleável. Talvez tenham imaginado que esse
material fosse apropriado para fazer objetos. Mas, quando
ele seca, ﬁca frágil: quebra e se desgasta com facilidade. Além
disso, não comporta líquidos, porque a água desfaz a argila
seca.
Para o surgimento da cerâmica e da olaria foi necessária uma
nova descoberta: a argila endurece no fogo. É preciso
conseguir uma temperatura elevada (cerca de 850ºC), mas,
em compensação, os objetos de argila se tornam resistentes
e podem servir para cozinhar e para colocar líquidos.
A cerâmica, ou a arte do
barro, é uma manifestação
artística que os seres
humanos dos pontos mais
d i s t a n t e s d a Te r r a
aprenderam a dominar há
milhares de anos. A arte da
cerâmica foi descoberta há
10.000 anos na Ásia Central
e na Europa e há 6.000 anos
na América do Sul.
As pessoas ﬁzeram objetos e
ﬁguras em cerâmica desde os
tempos mais antigos. Muitos
dos objetos que se modelam
têm uma ﬁnalidade prática, uma utilidade: servem para
guardar sementes e grãos, para transportar água, para
cozinhar os alimentos no fogo e para muitas outras tarefas da
vida cotidiana.
Mas a capacidade de transformar o barro com as mãos foi
também empregada para expressar os gostos e as crenças
dos povos nos quais pertenciam os artistas ceramistas. Os
ceramistas modelaram ﬁguras que representavam seus
deuses, seus semelhantes
ou cenas da vida cotidiana.

viveram no Brasil elaboraram
peças de cerâmica de diversos
estilos. Há mais de 1.500 anos,
os povos que habitavam a ilha
de Marajó trabalhavam a
cerâmica; eram pintadas em
preto, branco e vermelho e
decoradas com desenhos
geométricos. Hoje esse tipo de
cerâmica, chamado marajoara,
está muito difundido no Brasil e
é fabricado em oﬁcinas de
artesanato da região
amazonense.
São muitos os
artesãos brasileiros
que mantêm a
tradição da
cerâmica. No
Nordeste, é
famosa a produção
de Mestre Vitalino:
e l e e s e u s
seguidores representam, com ﬁguras de argila, cenas e
costumes do povo. Também no interior do estado de São
Paulo, no vale do Paraíba, elaboram-se cerâmicas muito
bonitas pintadas em branco e vermelho; em Minas Gerais,
no vale do Jequitinhonha, faz-se uma cerâmica com argila
clara.
De onde vem a argila
Em muitas zonas da Terra, o solo contém argila, além de
outros componentes, como areia, pedras e húmus. Os
oleiros ceramistas costumam recorrer a canteiras (é o local
de onde se extraem materiais como pedra, areia e argila.) de
argila, que são os lugares onde se pode encontrá-la mais
limpa e sem mistura.
A argila pode ser de várias cores: branca, cinza, ocre,
vermelha, preta, etc. poucos ceramistas a utilizam pura,
porque ela encolhe muito ao secar e se quebra. Por isso,
preparam uma pasta cerâmica (é a mistura de argila pura
com outras substância que facilitam a modelagem; torna
mais resistente o material ou lhe dá uma textura mais ou
menos áspera.) mistura de argila com desengordurante (é o
material que serve para tornar a argila pura menos pegajosa

A cerâmica dos índios
brasileiros
Muito antes da chegada
dos portugueses, os
diferentes povos que

quando úmida e menos quebradiça quando seca.) como
areia ou chamota (é uma porção de argila já cozida e
triturada. Pode ser ﬁna como a areia ou grossa como o
cascalho. Quando misturada, serve para dar mais solidez à
argila pura.), que favorece a secagem e o cozimento. A pasta
cerâmica também é importante por que inui na textura da
peça produzida.
Canteira e a preparação da argila
Para que os objetos modelados endureçam é necessário o
cozimento. As primeiras vasilhas feitas pelos seres humanos
eram cozidas em fogueiras ou em buracos cavados no solo,
nos quais se queimavam troncos e galhos, mas a forma de
cozer a cerâmica evoluiu e hoje se utilizam fornos elétricos e
a gás. Nas aldeias indígenas ainda se queima a cerâmica com
troncos e galhos, e em pequenas oﬁcinas artesanais.

Forno
A modelagem da cerâmica
Quando os ceramistas modelam a argila para fazer suas
vasilhas ou objetos, geralmente não procedem como
escultores. A principal diferença é que para o ceramista a
argila é a própria obra, enquanto para o escultor ela pode
servir apenas para dar formas; ao ﬁnal do processo, a
escultura poderá ser feita de outro material, como bronze,
cimento, gesso, etc.

Modelando a argila
O ceramista deve pensar na forma que vai dar à sua obra e
também em como fazer para que ela suporte o cozimento
no forno.
A modelagem da cerâmica deve ter certas características;
quando falta alguma delas, corre-se o risco de que a peça se
quebre ao cozer:
· A argila ou pasta cerâmica não pode estar manchada.
· Para que a peça possa cozer, deve ser oca, pois sendo
maciça é muito difícil que o cozimento sela homogêneo.
· A superfície da argila não pode conter bolhas de ar.
· A obra deve estar totalmente seca ao ser introduzida no
forno.

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

Programa de TV

Foto: Bruna Fogaça

Programa de TV da Apevo exibe entrevistas inéditas em fevereiro

Na Apevo com Renata Marins, da DesenvolveMente Senior,
será exibido no dia 22

No dia 1 de fevereiro o programa de TV “Na Apevo com”
volta com sua exibição semanal de entrevistas inéditas, pela
TV Votorantim. Após um mês de reprises durante o mês de
janeiro, as gravações foram retomadas e a cada semana um
novo entrevistado estará abrilhantando o programa.
No dia 1 será exibida a entrevista com a gerontóloga Paola
Campos, que irá falar sobre sua proﬁssão e a importância
para o público da terceira idade. No dia 8 será a vez da
encantadora poetisa mirim, Ana Cristina Rodrigues, que está
prestes a lançar mais um livro e que conta sobre sua paixão
pelo teatro e pelas palavras.
No dia 15, será a vez da apresentação da proﬁssional da

Odontologia, Luciana Pupo. Ela fala sobre a importância dos
cuidados com a saúde bucal em todas as idades, mas em
especial na terceira idade. Para terminar o mês de fevereiro,
dia 22 será a vez de Renata Marins, da empresa
DesenvolveMente contar sobre o trabalho que vem
desenvolvendo junto ao público e que vem sendo muito
elogiado.
O programa “Na Apevo com” tem duração de 50 minutos,
divididos em três blocos. É apresentado por Aristides
Fernandes. Vai ao ar também pelo canal 3 da Super Mídia e
pelo canal 6 da Net. Pode ser assistido também pelo site da
Apevo www. apevo.com.br

CDL de Votorantim tem noite de lançamento e posse na Apevo

Primeira diretoria da CDL de Votorantim

No dia 25 de janeiro foi realizada a noite de lançamento da
Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL de Votorantim. Na
ocasião também foi realizada a posse da primeira diretoria,
composta por Marcos Robles Poiato (presidente), Marco
Aurélio Mesadri (vice-presidente), Siléa Benedetti de
Macedo Pedroso (diretora ﬁnanceira), Rodrigo Lázaro Rafael
da Silva (diretor secretário), Marcos Paulo (diretor SPC e
outros produtos), Katerina Fongaro Beranger (diretora social
e de eventos), Thiago Fernando Santos Leite (diretor de
patrimônio), Dr. Claudinei Fernando de Paula Ribeiro
(diretor jurídico), Mônica Marsal Scorsoline (diretora de

comunicação), Alexandre Bovo (diretor), Fabrício Machado
(diretor) e Egídio Ribeiro Neto (diretor).
A noite, realizada no salão social da Apevo, contou com a
presença do presidente da Federação da Câmara de
Dirigentes Lojistas (FCDL), Maurício Stainoff e do vice
presidente da FCDL, Roberto Folgueral. De acordo com
Maurício, entre tantas funções, a CDL tem como objetivo
representar o empresário junto à sociedade e fortalecer o
comércio como um todo. Acompanhado de Roberto
Folgueral, o presidente Maurício Stainoff participou da
cerimônia de posse e falou aos presentes sobre a amplitude
do trabalho das mais de 2 mil unidades de CDL existentes no
país.
Para o primeiro presidente da CDL da cidade, Marcos Robles
Poiato, é importante frisar que o serviço tem parceria com o
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), além de tratar de
questões que vão além do comércio em si, como segurança
e sustentabilidade.
Em suas considerações os diretores falaram que é um ganho
para a cidade contar com uma CDL forte e atuante, pois ela
oferece suporte aos comerciantes associados com um leque
de serviços que vão desde o processo de emissão de notas
ﬁscais, investimentos, certiﬁcado digital, além de trocas de
informações, treinamentos e palestras regionais. “O

interesse ﬁnal é a melhoria nos resultados e a capacidade de
superar tempos de crise”, comentou Stainoff.
A noite contou com a presença de empresários de diversos
setores do comércio e alguns deles foram homenageados
pela importância para a cidade. A Apevo fez simbolicamente
a assinatura como a primeira associação a fazer parte da
CDL. “A Apevo acredita que esse tipo de serviço traz mais
credibilidade ao setor e para a cidade como um todo. É uma
noite de comemoração para todos nós”, disse Aristides Vieira
Fernandes, presidente da Apevo.

Aristides Fernandes, registra a Apevo como
primeira associada da CDL na cidade

Eventos
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Diretores da CDL Votorantim são empossados
Um clima de emoção marcou a noite de posse dos diretores
da CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas Votorantim. O
evento aconteceu no dia 25 de janeiro, no salão social da
Apevo. Conﬁra algumas fotos:

Marcos Poiato sendo empossado pelo Sr. Mauricio Stainoff

Diretores da CDL acompanhados de seus padrinhos

Marcos Poiato se emocionou durante discurso

Luiz Fernando Charbel e Roque Dias

Mônica Marsal Scorsoline e Rodrigo Lazaro Rafael

Vitorino Correia, José A. Rodrigues e Adilson Karafá

Alexandre Bovo e o padrinho Aristides Vieira

Vereadores Zelão e Heber Martins

A noite foi embalada pelo show da cantora Bárbara Pistila

Apevo realiza missa em homenagem ao Dia Nacional do Aposentado

Diácono Paulo Sebastião e Padre Carlos Meira

Pelo quarto ano consecutivo, a Apevo realizou uma missa
sertaneja em homenagem ao Dia Nacional do Aposentado,
comemorado no dia 24 de janeiro. Fiéis de diversas
paróquias de Votorantim e região compareceram ao salão
social da associação no dia 26 de janeiro.
A celebração, em estilo sertanejo, foi com o Padre Carlos
Meira, da Paróquia São José do Cerrado, de Sorocaba, e
com o diretor da Apevo e diácono Paulo Sebastião Vieira, da
Paróquia Nossa Senhora da Anunciação, de Votorantim. Fieis
da Paróquia São José organizaram a liturgia e a equipe de
cânticos foi representada pela Paróquia Nossa Senhora da
Consolata.
Durante a missa, o Padre Carlos ressaltou a importância dos
aposentados e luta da categoria para conquistar melhorias e
benefícios após anos de trabalho. No encerramento, o
presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes, leu uma

Momentos de fé marcaram a 4ª Missa Sertaneja na Apevo

Carta dos Aposentados para os brasileiros.

Mais de 3 mil pessoas participam da Missa em
Aparecida
Mais de 3 mil pessoas, entre elas os diretores da Apevo,
participaram da 29ª Romaria dos Aposentados na Basílica de
Nossa Senhora Aparecida. A associação foi representada
pelo presidente, Aristides Vieira Fernandes; pelo vicepresidente, Jandir Teixeira e os diretores Roberto Massuco,
José Hernandes Quezada e Ademar Pena.
O evento foi organizado pela Cobap – Confederação
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas junto com as
federações de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Espirito Santo.
A missa foi celebrada pelo Arcebispo Dom Orlando Brandes

Coral Sertanejo da Paróquia Nossa Senhora da Consolata

e transmitida ao vivo na TV Aparecida e pela rádio Aparecida.
Após a cerimônia, foi realizada uma plenária democrática no
subsolo da Basílica, com a presença de militantes, romeiros,
lideranças e autoridades nacionais.

Diretoria da Apevo se reune após a celebração
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Sorteados

Associados começam o ano com brindes no show de prêmios da Apevo
Para alguns associados da Apevo, 2018 começou com o
pé direito. O sorteio de brindes da associação, realizado
mensalmente, presenteou mais sete pessoas.
Para concorrer aos prêmios, basta estar em dia com as
mensalidades da Apevo e depositar os cupons recebidos
no ato do pagamento nas urnas dispostas na associação
e nas farmácias Farma Ponte e Farmamed, localizadas na
av. 31 de março – Centro de Votorantim.
Conﬁra os premiados do mês de janeiro:

Ademir Pereira Domingues - cesta de produtos da Farmamed

Camila Balotim - panela de arroz ofertada pela Apevo

Henrique Amaro Silva - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Mario Augusto Rangel - cesta de produtos da Farmamed

Maria de Fátima Queroz - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

52

Esse é o número de novos associados da Apevo no mês
de janeiro. A associação dá boas vindas a todos, antigos e
novos! E a, você que ainda não faz parte da família Apevo,
ﬁca o convite para conhecer nossos serviços e benefícios.
Para ser associado basta comparecer na associação com
RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e
número de benefício (se aposentado). Todos podem se
associar.
Informações: (15) 3353-8080, 3243-2410 ou 99605-3037
Sebastiano Pugliano - cesta de produtos da Farma Ponte

2018: ano de eleições sem opções
Num cenário de muita falcatrua política e corrupção, não
haverá um candidato digno para o cargo da Presidência da
República, a não ser que haja uma revolução e a reforma política
e assim venha a calhar de imediato. Todos os três poderes estão
envolvidos para solucionar a pior doença política do país, que
vincula o comportamento cultural e até mesmo a economia,
como podemos ver nos últimos acontecimentos.
Caso um ex-corrupto não se eleja, o dólar baixa e os
investimentos no país aumentam. Como podemos ver, fatores

Elisangela de Medeiros da Silva - óculos de sol da Ótica Oliver

externos tem a esperança de resolução do mal do país. No
entanto agora é assim quando se tem a prisão decretada por
corrupção para político:
Surge uma muleta para demonstrar que esta doente.
Surge a questão: “Para que as algemas?”
Surge a fundamentação da origem humilde do político antes de
uma condenação.
A criatividade vai longe e os marqueteiros que o digam, nunca
trabalharam tanto nos últimos 30 anos na política brasileira.
“O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos
corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que
mais preocupa é o silêncio dos bons”. - Martin Luther King Jr.

Planos Pro Family da Ofebas oferecem desconto
Com o objetivo de oferecer aos associados e dependentes da plano, devem entrar em contato pelo telefone (15) 3331-7013.
Apevo descontos na adesão dos planos Pro Family, a Ofebas –
Organização Funerária das Entidades Beneﬁcentes Assistenciais
de Sorocaba ﬁrmou uma parceria com a entidade. A Ofebas
também oferece descontos em parceiros das áreas da saúde,
educação, cultura, lazer e comércio em geral. O Pro Family é
um plano de assistência familiar e funerária da Ofebas.
Nessa parceria a Apevo conseguiu diminuir a adesão de
R$300,00 para R$100,00. O titular pode colocar como
dependentes: esposa/esposo, ﬁlhos, pai/mãe e sogro/sogra,
um número de até oito pessoas. Poderá também colocar mais
dois agregados, com o valor de R$9,50 por pessoa. O valor
mensal da manutenção será de R$30,76.
Em Votorantim, a Ofebas está situada na rua Antônio
Fernandes, 135 – Centro. Os interessados em adquirir ao Nova unidade da Ofebas ﬁca no centro de Votorantim

Convênio Fênix
Medical sofre reajuste
A Apevo informa a seus associados que o índice de reajuste
que são aplicados anualmente pelo plano de saúde independente de faixa etária, é de 13,55%. O aumento foi
passado pela direção do Plano de Saúde Parceria Fênix
Medical / Apevo, em janeiro.
O índice está sendo aplicado no pagamento de cada
conveniado desde o mês de janeiro.
Além do reajuste anual, os valores tem alterações por
ocasião de mudanças de faixa etária, com exceção da faixa
etária de 59 anos ou mais.
Todos receberão os boletos em suas residências via correio,
porém, se por algum motivo não chegar até o dia que cada
um está acostumado a realizar o pagamento, deve se dirigir à
Apevo, pois os caixas estarão recebendo normalmente.

Comemorações
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Feriado de Carnaval será dia 13 de fevereiro

Em 2018, Carnaval será celebrado no dia 13 de fevereiro

Em 2018, o Carnaval será comemorado no dia 13 de
fevereiro. A celebração é uma data móvel, ou seja, muda
anualmente, mas é obrigatoriamente comemorada em uma
terça-feira.
O termo “carnaval”, do latim carnis levale, signiﬁca “adeus à
carne”, pois representava, na Idade Média, a época de festas
populares que antecediam um período de grande jejum. A
Igreja Católica o adotou como o marco inicial da Quaresma a
partir de 590 d.C.
No Brasil, a festa começou a ser comemorada em meados
do século XVII, por inuência dos europeus, que festejavam
muito antes, principalmente na França e na Itália. Mas apenas
no século XX, o Carnaval se consolidou com o formato que
conhecemos hoje. O samba e as marchinhas foram grandes
impulsionadores desta festa popular entre os brasileiros.
A festa de Carnaval dura três dias. Nesse período, as pessoas
se vestem de maneira diferente da habitual, com trajes mais

Carnaval em Votorantim
A Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Votorantim
(Sectur) preparou as atrações do Carnaval 2018 com
atividades voltadas para toda a população. Com o tema
“Sambadeiro”, a festa teve início no dia 28 de janeiro e segue
até o dia 13 de fevereiro, incluindo o Carnaval nos Bairros,
Carnaval da 3ª Idade, CarnaRock, Festival Axé Folia, Roda de
Samba, desﬁla na avenida, entre outros.

19h às 22h, Festival Axé Folia, na Praça de Eventos “Lecy de
Campos”.
Dia 10/02 (sábado), das 14h às 18h – Carnaval no Bairro, no
Jardim Tatiana e das 14h às 23h, CarnaRock, na Praça Zeca
Padeiro.
Dia 11/02 (domingo), das 14h às 18h50, matinê com
atrações voltadas para o público infantil, na Praça de Eventos
“Lecy de Campos”.
Dia 12/02 (segunda-feira), das 14h às 18h – Carnaval no
Bairro, na Vila Nova; das 16h às 19h, Break Folia, na Praça de
Eventos “Lecy de Campos” e das 20h às 23h, Desﬁle de
Carnaval, av. 31 de março.
Dia 13/02 (terça-feira), das 14h às 16h – Carnaval no CEU
das Artes, no Jardim Cristal; das 16h às 18h, Carnaval no
Bairro, no Itapeva e das 20h às 23h, Roda de Samba com o
grupo Pego de Surpresa, na Praça de Eventos “Lecy de
Campos”.

Conﬁra a programação completa:
Dia 28/01 (domingo), das 19h às 22h – lançamento do
samba enredo da Escola de Samba “Unidos da Vila”, no
Aquário Cultura “Claudir Calixto Mainardi”.
Dia 07/02 (quarta-feira), das 14h às 16h – marchinha na av.
31 de março, com a Bamavo – Banda Marcial de Votorantim.
Dia 08/02 (quinta-feira), das 14h às 17h – Carnaval da 3ª
Idade, no Sesi de Votorantim.
Dia 09/02 (sexta-feira), das 13h às 18h – Carnaval da
Inclusão, no Aquário Cultura “Claudir Calixto Mainardi” e das

Faça você mesmo
Tiara de unicórnio para o Carnaval

Foto: Jornal Cruzeiro do Sul

Foto: Estilo Hyatt

divertidos e inusitados, e comemoram a data indo aos bailes
e desﬁles. Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e São Paulo são
os estados mais conhecidos pelos grandes desﬁles de
fantasias. A cidade de Recife também se destaca por ter o
maior bloco de Carnaval do mundo, chamado “Galo da
Madrugada”.
Apesar de tradicionalmente ser um dia de folga, o Carnaval
não é um feriado nacional. Apenas no Rio de Janeiro,
conforme a Lei nº 5246, de 14 de maio de 2008.

Votorantim tem programação de Carnaval

Água na boca
Petit Gateau

- enchimento de bichinho de pelúcia (ou algodão, espuma)
- cartolina ou papel cartão (opcional)
- purpurina

O Carnaval está próximo e você ainda não sabe que fantasia
usar? A coluna “Faça você mesmo!” desse mês traz um
modelo de coroa de unicórnio - que vem sendo bastante
utilizada - para incrementar a fantasia dos adultos e da
criançada. Conﬁra o passo-a-passo:
Materiais:
- tecido de pelúcia branco
- feltro rosa e branco
- uma tiara
- ores de plástico (aquelas com cabinho de arame)
- um ﬁo dourado ou amarelo
- cola quente

Passo-a-passo:
Recorte um retângulo de feltro branco e enrole em formato
de cone. Depois, cole a lateral para ﬁxar o formato e coloque
o enchimento dentro. Passe o ﬁo dourado pelo chifre e cole
as duas pontas.
Faça um molde (opcional) para as orelhas na cartolina ou
papel cartão, utilizando a tiara como base. Desenhe na
pelúcia e recorte. No molde das orelhas, desenhe a parte
interna e recorte. Se não o fez, meça na pelúcia. Depois de
desenhar e recortar a parte rosa do feltro cole na pelúcia
branca.
Para montar, comece colando um pedaço redondo do feltro
branco no ﬁnal do chifre, deixando a parte da tiara para o lado
de dentro. Utilize as ores para decorar a tiara. Basta passar o
cabinho, que é feito de arame, e prender ao lado do chifre.
Para dar um acabamento no arame enroladinho, cole as
orelhinhas ali. A dica aqui é colar mais algumas orzinhas
menores, atrás da tiara. Para dar um brilho a mais, jogue
purpurina.
Pronto! Agora já pode ir curtir o bloquinho com essa tiara
linda. (Fonte: Almanaque SOS)

Tiradinhas do Nogueira
O bêbado entra na igreja e o padre está arrumando a mesa
do altar:
- Ôh, meu, põe uma pinga aí.
- Meu ﬁlho, eu não vendo pinga. Aqui é uma igreja.
- Então põe um conhaque São João da Barra.
- Manhê, compra uma calça Levis pra mim?
- Por que, ﬁo? Suas carças tão muito pesadas?
Essa é de duê
O sujeito aborda uma moça e pergunta:

- Qual é seu nome?
- Luzinete.
- Que nome detestável, horrível, feio. Detesto esse nome.
- Nooooossa, por que?
- Porque esse nome me faz lembrar que tenho que pagar a
luz e a net.
O bêbado entra no bar e pede:
- Oh, meu, põe conhaque ﬁo de uma égua.
- Mas que conhaque que é esse?
- Presidente.

O petit gateau é uma sobremesa que vai bem a qualquer
hora. O bolinho de chocolate de origem francesa já possui
diversas versões inusitadas. A coluna Água na Boca desse
mês traz a receita tradicional e você pode incrementar como
quiser. Conﬁra:
Ingredientes:
- 5 ovos inteiros
- 5 gemas
- ¾ xícara (chá) de açúcar
- ¾ xícara (chá) de farinha de trigo
- 250g. de chocolate meio amargo em pedaços
- 1 ¼ xícara (chá) de manteiga sem sal
Modo de preparo:
Aqueça o forno em temperatura média (170ºC a 190ºC).
Em uma tigela refratária, apoiada sobre uma panela com
água bem quente, sem ferver, derreta o chocolate e a
manteiga, mexendo delicadamente. Em uma tigela grande,
misture com uma colher de pau as gemas com os ovos e o
açúcar. Junte o chocolate derretido e a farinha aos poucos,
mexendo bem. Distribua a massa em 12 forminhas. Asse
por 15 minutos ou até ﬁcarem secos por fora. Retire do
forno e desenforme. Sirva com uma bola de sorvete de
creme. (Fonte: M de Mulher)

12

Apevo Acontece

Apevo divulga os
contemplados para estadia
em Ilha Comprida

Apevo realiza sorteio de estádias para o Carnaval

Em janeiro, a Apevo realizou o sorteio das estadias dos
apartamentos localizados na praia de Ilha Comprida para o
feriado de Carnaval. Seis associados foram contemplados e
poderão levar familiares e amigos para curtirem a praia e as
comemorações carnavalescas.
Os sorteados foram: Rogéria Cesar Messias, Maria Celeste
dos Santos Silva, Maria Thereza Cardoso da Silva, Milton Ap.
dos Santos, Sandro Dias e Simone Regina dos Santos.
Os apartamentos podem ser locados em qualquer época do
ano e são equipados com itens essenciais para o descanso
dos locatários. A capacidade é para seis pessoas e o imóvel
possui seis vagas para carros. Informações pelos telefones
(15) 3353-8080, 3243-2410 ou 99605-3037.

Aulas de ginástica contribuem
para melhoria da qualidade de vida
A preocupação com a saúde e os cuidados com o corpo
estão cada vez mais constantes e presentes na vida das
pessoas que procuram qualidade de vida e bem-estar. Uma
das opções são as atividades físicas.
As aulas de ginástica na Apevo, ministradas pelo professor
Márcio Antônio da Silva, contribuem para a melhoria da
qualidade de vida dos alunos com atividades como
alongamentos, aeróbica, steep, funcional, ritmos, jump,
pilates, circuitos e outras atividades. O professor também faz
a pesagem mensal para acompanhar a evolução dos alunos.
“Nossas aulas nunca são as mesmas, por exemplo: só
aeróbica ou só step. Elas são diversiﬁcadas. Desta forma, elas
comparecem cada vez mais motivadas para uma evolução
em todos os sentidos”, diz Márcio.
As aulas são realizadas no salão social da Apevo às segundas e
quartas-feiras, das 8h às 9h e às terças e quintas-feiras, das
18h30 às 19h30. As associadas interessadas em participar
podem fazer uma semana de aulas gratuitas e se inscrever
diretamente com o professor, apresentando a carteirinha da

Apevo e contribuir mensalmente com R$ 15.
Segundo o professor, a princípio as aulas são realizadas
apenas para o público feminino. Os homens que têm
interesse em participar, devem deixar seus dados na Apevo
para formação de turma.
Mais informações pelos telefones (15) 3353-8080, 32432410 ou 99605-3037.

Alunas de ginástica da Apevo

Procura por aulas de dança da Apevo aumenta
É grande o número de interessados e adeptos das aulas de
dança de salão da Apevo, ministradas pelo professor Wally
Henry. Os alunos, a maioria da faixa etária a partir dos 40
anos, aprovam as coreograﬁas do professor, que iniciou os
trabalhos em dezembro passado.
“Eles dizem que estão gostando muito das aulas e ressaltam
que estão aprendendo coisas novas”, disse Wally. São

ensinados ritmos variados nas aulas, entre eles: forró,
pagode, samba e black.
A atividade acontece as terças-feiras, das 20h às 22h, no
salão social da Apevo. Os interessados devem deixar seus
dados na associação. Mais informações pelos telefones (15)
3353-8080, 3243-2410 ou 99605-3037.

Prevenção: hipertensão causa lesões nos órgãos e não tem cura
Hipertensão arterial ou pressão alta é a elevação da
pressão arterial para números acima dos valores
considerados normais (130/85mmHg ou 13x8) por um
período prolongado. A elevação pode causar lesões em
diferentes órgãos do corpo humano, tais como o cérebro
(derrame), coração (ataque cardíaco), rins (parada dos
rins) e olhos (cegueira).
A hipertensão não tem cura. Ela pode ser controlada pela
adoção de hábitos saudáveis e uso de medicamentos
adequados.
A forma mais simples de manter é controle da pressão

arterial é a sua aferição. A Apevo, em parceria com
algumas farmácias de Votorantim, oferece mensalmente
manhãs de saúde com aferições de pressão e testes de
glicemia.
Em fevereiro, os atendimentos serão:
Farmamed – 7 e 20 de fevereiro, das 8h às 14h
Farma Ponte – 15 de fevereiro, das 8h às 11h
Drogasil – 26 de fevereiro, das 8h às 12h
No quinto dia útil (7), o atendimento será feito na
Unidade de Saúde da Apevo.
Manhã de saúde realizada pela Farmamed

Apevo Responde
Saiba mais sobre o IPVA e IPTU 2018
entre os dias 20 e 31 de janeiro. Os carnês que por algum
motivo não forem entregues estarão disponíveis a partir do
dia 6 de fevereiro na seção de Cadastro Imobiliário, no
saguão da Prefeitura ou, então, poderão ser obtidos pelo site
www.sefvotorantim.sp.gov.br. (Fonte: Gazeta de
Votorantim)

Foto: Saber direito de família

de pagar o imposto. Alguns estados possuem uma
regulamentação que oferece isenção do IPVA para pessoas
com câncer. São Paulo está entre eles. A solicitação deve ser
feita na Secretaria de Estado de Fazenda (SEF –
https://portal.fazenda.sp.gov.br). A documentação exigida
varia de acordo com a região, mas o principal deles é o laudo
1. Esse ano, o governo do Estado de São Paulo não vai médico. (Fonte: Extra)
enviar cartas com aviso de vencimento do IPVA. Como
3. Quem tem direito à isenção do IPTU em Votorantim?
faço para consultar os valores e prazos?
O proprietário deve consultar digitalmente os valores e os De acordo com a Secretaria de Finanças (SEF), têm direito à
prazos de pagamento, o que pode ser feito na página da isenção aposentados e pensionistas cujo rendimento não
Secretaria da Fazenda. É preciso informar Renavam e a placa ultrapasse três salários mínimos vigentes. São somados os
do veículo para obter as informações. Em caso de eventuais rendimentos do cônjuge, que possuam um único imóvel e
dúvidas, também são disponibilizados canais eletrônicos de residam nele, e que a área total do imóvel, somadas as áreas
atendimento, pelo número 0800-170-110 ou no Fale do terreno e área construída (coberta), não ultrapassem
475m², conforme o art. 116 da Lei nº 1602/01 (alterado pela
Conosco da Fazenda. (Fonte: Folha de S. Paulo)
Lei 2379/2013). Porém os isentos receberão os carnês com
a taxa de lixo. (Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul)
2. Quem tem direito à isenção do IPVA?
O deﬁciente físico condutor ou não; o deﬁciente visual não
condutor; e o deﬁciente mental (severo ou profundo) ou 4. Não recebi o carnê do IPTU. O que devo fazer?
autista não condutores fazem parte do grupo que está sento Em Votorantim, os carnês foram enviados pelos Correios
Começo de ano signiﬁca o pagamento de impostos como o
IPVA – Imposto Sobre a Propriedade de Veículos
Automotores e IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.
A coluna Apevo Responde tira algumas dúvidas sobre esses
impostos:

Início de ano signiﬁca pagamento de impostos. Saiba seus direitos

