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Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar, 

jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em 

geral. Parece incrível que já estamos no mês de junho - 

metade do ano de 2018. Faltam pouco mais de três meses 

para a eleição e é bom ficarmos preparados ao esbarrarmos 

com os candidatos que querem se eleger novamente, assim 

como os novos pretendentes. Os eleitores obviamente já 

conhecem a situação caótica que nosso país está 

enfrentando, não só através da mídia, mas porque a grande 

maioria está vivenciando e tentando sobreviver em meio a 

tanta dificuldade causada pelo descaso de nossos 

governantes e políticos em geral; quer na esfera municipal, 

estadual ou federal.

Se não bastassem todos os acontecimentos políticos com as 

corrupções desenfreadas e até mesmo o presidente da 

República sendo o protagonista das “maracutaias”, o Papai 

Noel que presenteia a todos seus aliados para conseguir seus 

objetivos, ainda tem a Copa do Mundo que faz com que nós 

brasileiros esqueçamos todas as maldades que já 

aconteceram e continuarão a acontecer na calada da noite. 

Infelizmente, nosso cérebro não é como um computador 

que tem muita memória disponível para gravar tudo, ou seja 

não se apaga com uma nova noticia ou acontecimento e, 

assim sendo, quando menos esperamos as coisas ruins que 

poderiam serem evitadas já aconteceram, justamente por 

que descuidamos.

Sem querer filosofar, pois não tenho talento para filósofo, 

essa é a maneira que encontrei para alertar a sociedade que 

não podemos baixar a guarda em momento algum, pois 

nossos inimigos aproveitam as oportunidades para semear 

ventos e, depois, a tempestade.  

É nosso trabalho como  liderança, assim como formadores 

de opiniões, fazer esse alerta para que não sejamos pegos de 

surpresa. Com certeza a grande maioria ouviu há poucos 

dias o presidente Michel Temer dizer que a Reforma da 

Previdência somente saiu da pauta, mas deverá voltar. Só 

nós, eleitores, podemos evitar que isso aconteça, não 

votando nos traidores que lá estão, assim como com os 

novos postulantes devemos saber mais sobre sua vida e suas 

pretensões. 

Muitos dos novos postulantes a um cargo já estão dizendo 

que aprovam a Reforma da Previdência, ou seja, sequer têm 

conhecimento de que a nossa previdência é superavitária, 

nunca foi deficitária. Portanto, caros eleitores, não acreditem 

em palavras bonitas, mas que são enganosas. Procurem 

entidades sérias, honestas e comprometidas para saber a 

verdadeira situação e lembre-se que matéria paga se publica 

em qualquer meio de comunicação, o que não quer dizer 

que retrata a verdade. A hora é agora e, apesar de o alerta ser 

para todos, conclamo aos aposentados, os quais somam 

mais de 33 milhões, que compareçam às urnas em outubro, 

mesmo aqueles que não têm mais obrigatoriedade de votar, 

mas que o façam pelo bem desse país maravilhoso que se 

chama Brasil. 

Vamos fazer como a águia que acreditou: não demonstrou 

fraqueza e voltou fortalecida e como o Beija Flor que mesmo 

sendo criticado fez a sua parte.  

Fiquem com Deus e até breve.

 

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Palavra do Presidente2

Artigo

Caravana literária em Votorantim

Opinião

Bandagens elásticas: para que servem e indicações

Quando idealizamos a 1ª Caravana Literária, Adriana (minha 

esposa) e eu, lá em outubro de 2015, os objetivos já estavam 

postos: incentivar os estudantes à leitura, divulgar a Literatura 

e valorizar a escola.

O tempo passou e, agora, realizaremos a 4ª Caravana 

Literária em Votorantim, entre os dias 18 e 25/05/2018 

envolvendo escolas da rede pública municipal de ensino.

Afinal, quais são as boas consequências desta ação?

Os objetivos de 2015 permanecem e o que se altera mesmo 

é a rotina escolar, que, aliás, deve passar por mudanças. 

Exceto pelo horário das refeições, toda a organização da 

escola precisa ser mudada de tempos em tempos. É o que 

chamamos de “oxigenação” no trabalho de ensino e de 

convivência que a escola oferece às crianças e aos 

adolescentes.

Na caravana, o escritor aproxima-se dos leitores. As crianças 

descobrem que os textos lidos foram escritos por aquela 

pessoa que está ali, próxima a elas e que pode-se conversar, 

perguntar e até sugerir: “você já pensou em fazer um filme 

com essa história?” Para quem sente a convivência, eis uma 

pergunta de incentivo da criança para o escritor. E nós, em 

nossa vida adulta, pensávamos que éramos os grandes 

incentivadores da aprendizagem infantil! Que bom, 

estávamos com metade da verdade, porque a outra metade 

já estava com a criança.

O contato entre escritor e leitor, na escola, também 

possibilita que a criança descubra: então, nem todo escritor 

está morto! É que temos uma tradição de distância entre 

quem escreve e quem lê. Por isso, em diversas 

oportunidades tenho falado e escrito: a escola deve convidar 

autores para visitá-la. Se faz todo sentido o ambiente 

educativo contar com biblioteca, assim como um hospital 

deve ter sala de cirurgia, também faz sentido que no hospital 

existam remédios e na escola, livros. Mas quem os escreve, 

por que e o que os leitores da escola têm a dizer ao escritor?

E assim, a caravana planejada vai acontecendo, alterando a 

rotina escolar e sendo, por ela, alterada. Assim, o escritor 

ouve, fala, responde e pergunta, incentiva e é incentivado, 

enfim, realiza as grandes ações escolares de autonomia, 

iniciativa e boa convivência com os leitores da infância e da 

adolescência, para que também eles se descubram como 

produtores da escrita em seus registros, seus sentimentos, 

suas vivências e seus olhares para a História Humana.

Se a preocupação da escola não é formar escritores, 

certamente que torná-los leitores dos registros escritos está 

em todos os planejamentos dos professores. É por isso que 

temos tudo para que a relação escola-estudante-escritor e 

escrita aconteça de modo saudável. Estamos juntos!

Meus cumprimentos à gestão pública municipal de ensino, às 

crianças que, euforicamente, preparam-se para uma semana 

inteira de encontros com o escritor e aos dedicados 

professores de Votorantim!

 Élcio Mário Pinto

Escritor

Quem acompanha esporte, seja ao vivo ou pela televisão, 

já deve ter visto alguns atletas utilizando uma espécie de 

faixa colorida em algum lugar do corpo e deve ter se 

perguntado do que se tratava. Pois bem, vou explicar do 

que se tratam essas faixas coloridas e para que elas servem.

Essas faixas coloridas são chamadas de bandagens elásticas 

ou bandagens funcionais e são muito utilizadas por 

fisioterapeutas, como principal tratamento ou em 

conjunto com outras técnicas. Seu objetivo é oferecer 

suporte externo aos tecidos moles, não limitando sua 

ação. Ela promove estímulos mecânicos constantes na 

pele, que ativam receptores cutâneos sensíveis a 

alterações do sistema articular. Estes se comunicam com 

tecidos profundos, ocasionando o aumento do espaço 

intersticial, o que resulta em uma diminuição da pressão 

sobre os nociceptores, diminuindo a dor e permitindo que 

a circulação e a linfa uam mais livremente, ou seja, elas 

atuam na melhora da dor e na circulação sanguínea e 

linfática.

O uso de bandagens elásticas é indicado para: dores 

musculares - melhora lesões nas articulações e auxilia em 

seu realinhamento e reposicionamento; hematomas, 

como entorse de tornozelo; melhora na postura; 

problemas de coluna e hérnia de disco; facilita as 

contrações musculares, que auxiliam na repetição de 

movimentos e evitam contrações excessivas; fortalecem 

os membros e articulações que precisam de maior 

suporte; melhoram ou reduzem o intervalo da amplitude 

de movimentos de acordo com as necessidades do 

indivíduo e também ajudam a drenar edemas e inchaços 

após cirurgias plásticas, colaborando no processo de 

cicatrização e recuperação.

Apesar dos inúmeros benefícios, também há contra 

indicações, que são: trombose; ferimentos (feridas 

abertas); varizes; carcinomas; gravidez; peles especiais - 

sensíveis a cola da faixa.

Na Unidade de Saúde da Apevo utilizamos essa técnica. 

Agende uma consulta e conheça todos os benefícios. 

Jéssica Adrieli Santos de Souza

Fisioterapeuta na Unidade de Saúde
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Apevo imuniza 370 idosos contra a gripe 

Perda de audição desencadeia problemas na saúde do idoso 

A Apevo vacinou um total de 370 pessoas com mais de 60 

anos contra a gripe durante as três semanas em que as doses 

foram oferecidas em sua Unidade de Saúde. A associação - 

que há anos colabora com a campanha, recebeu 300 doses 

entre os dias 23 e 27 de abril e, depois, 100 doses entre os 

dias 16 e 30 de maio. 

Em toda a cidade, a Secretaria de Saúde de Votorantim (Sesa) 

aplicou mais de 19 mil doses de vacina contra a gripe até o dia 

24 de maio. Até o fechamento dessa edição, a Sesa não havia 

feito um novo balanço e também não informou se a 

campanha nacional, que termina no dia 1º de junho, terá 

continuidade. O motivo é a paralisação dos caminhoneiros, 

que culminou no fechamento das unidades básicas de saúde 

(UBS) no sábado, 26. 

A campanha que teve início no dia 23 de abril tinha como 

meta imunizar 90% dos grupos prioritários da cidade. Foram 

vacinadas 8.894 pessoas (83,49%) com 60 anos ou mais; 

6.447 (313,42%) trabalhadores da área da saúde; 2.612 

(37,28%) crianças de 6 meses a menores de 5 anos; 486 

(38,97%) gestantes; 178 (38,05%) puérperas; 519 

(47,19%) professores e 4.273 pessoas com doenças 

crônicas. 

De acordo com a Sesa, a vacina contra gripe é segura e reduz 

as complicações que podem produzir casos graves da 

doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Ela protege 

contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam 

no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com 

determinação da OMS (A/H1N1; A/H3N2 e inuenza B). 

Neste ano, apenas a cepa da inuenza A (H1N1) não foi 

alterada.

Sintomas e prevenção

Vale ressaltar que, além da vacina, as pessoas devem tomar 

medidas para prevenir a doença, como higienizar as mãos, 

principalmente antes de consumir algum alimento; utilizar 

lenço descartável para higiene nasal; não compartilhar 

objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 

garrafas; manter os ambientes bem ventilados; evitar contato 

próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas de 

inuenza; evitar sair de casa em período de transmissão da 

doença; evitar aglomerações e ambientes fechados; adotar 

hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão 

de líquidos.

A gripe inicia-se com febre, geralmente acima de 38ºC, 

seguida de dor muscular e de garganta, prostração, cefaleia e 

tosse seca. Nos adultos sadios, o quadro clínico pode variar 

de intensidade; os idosos quase sempre se apresentam 

febris, às vezes sem outros sintomas; e, as crianças são quem 

apresentam temperaturas mais altas, sendo comum o 

aumento dos linfonodos cervicais e também podem fazer 

parte os quadros de bronquite ou bronquiolite, além de 

sintomas gastrointestinais. Outros sintomas também podem 

estar presentes, como: diarréia, vômito, fadiga, rouquidão e 

olhos avermelhados ou lacrimejantes.

A perda da audição é um dos problemas mais recorrentes na 

Terceira Idade, devido às naturais alterações do processo de 

envelhecimento. Cientificamente, a surdez - chamada de 

presbiacusia, é provocada pelo desgaste fisiológico das 

células auditivas. A perda de audição também pode causar 

isolamento, depressão, perda de memória, entre outros 

prejuízos à saúde do idoso. 

A fonoaudióloga Vanessa Gardini, explica que isso ocorre 

porque, quando deixamos de estimular o órgão, mais fraco 

ele fica. “Quando praticamos musculação, nossos músculos 

ficam fortes e mais resistes, pois foram exercitados. Com o 

cérebro é a mesma coisa. Quanto mais estímulos, mais forte 

e sadio ele fica. Em compensação, a falta de atividades 

provoca o efeito contrário. É o que ocorre quando há perda 

de audição e o problema não é tratado. Os ouvidos deixam 

de enviar informações ao cérebro, que fica mais exposto a 

doenças como o mal de Alzheimer, perda de memória e 

demências”, explica. 

Componentes genéticos e fatores de risco específicos, como 

diabetes, pressão alta, tabagismo e uso excessivo de álcool 

podem acelerar esse processo. Dados da Associação 

Brasileira de Otorrinolaringologia apontam que as pessoas 

demoram cerca de sete anos para procurar um especialista 

após perceberem algum dano na audição. O descuido 

acarreta na surdez definitiva.

Por isso, é necessário identificar o problema logo no início e 

procurar o tratamento adequado. “É importante estar atento 

aos sinais da perda de audição, como: dificuldades em 

escutar, falar ao telefone ou em entender o que as pessoas 

estão falando, tanto em locais silenciosos, quanto 

barulhentos, além da sensação de ouvir zumbidos no 

ouvido”, elenca a especialista.

Cuidados com a audição

Para que os cuidados com a audição façam parte do dia a dia 

do idoso, Vanessa lista algumas simples mudanças de hábito 

que contribuem para evitar problemas auditivos.

A primeira dica da fonoaudióloga é evitar sons muito altos. 

“Embora praticamente todo mundo saiba que os ruídos 

elevados são nocivos à audição, muita gente abusa da música 

alta. Além disso, mesmo contra nossa vontade, estamos 

expostos a sons elevados no trânsito ou no trabalho, por 

exemplo”. 

Tratar as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, 

também ajuda a manter os ouvidos saudáveis, além de evitar 

uma série de complicação da saúde como um todo. É 

necessário ficar atento com o uso de medicamentos, já que 

alguns possuem efeitos colaterais que intoxicam as células do 

sistema auditivo. “A perda auditiva causada por esses 

remédios pode ser temporária ou definitiva, dependendo do 

tempo de uso e do tipo de medicamento”, comenta.

A cera dos ouvidos é uma substância produzida naturalmente 

e protege da entrada de poeira, bactérias e insetos. Não é 

recomendado retirá-la totalmente; o ideal é limpar apenas o 

excesso e também é preciso ter cuidado com o uso das 

hastes exíveis (cotonetes). Se utilizadas de maneira errada, 

podem furar os tímpanos.

Ao sentir dores nos ouvidos, sangramentos ou vazamento 

de líquidos, é recomendado procurar um especialista. “O 

diagnóstico e tratamento precoce da perda auditiva é 

fundamental para evitar problemas secundários, como os 
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Apevo recebeu 400 doses para vacinar idosos e procura foi baixa

Cidade está abaixo da meta esperada de imunizações

 A perda de audição é um dos problemas recorrentes na Terceira Idade
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Evento4

Festa Junina inicia com camarotes esgotados e alteração nos shows

Esporte

Copa do Mundo: história, o temido 7 a 1 e a convocação

Depois de quatro anos do fatídico resultado de 7 a 1 contra a 

Alemanha, os brasileiros respiram novos ares no esporte e 

estão na expectativa de comemorar o hexa campeonato na 

Copa do Mundo 2018, que acontece na Rússia. O 

campeonato tem início no dia 14 de junho, mas a Seleção 

Brasileira entra em campo no dia 17, contra a Suiça. 

A equipe do técnico Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, 

desembarca no país no dia 11, quando terá uma semana de 

treinos em Sochi e segue para Rostov, no dia 15 - dois dias 

antes da primeira partida da fase de grupos. Pelo grupo E, a 

seleção também enfrenta os times da Costa Rica (22) e Sérvia 

(27).

História da Copa

A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930, no 

Uruguai. No entanto, antes de ter essa denominação, a Fifa - 

Federação Internacional de Futebol - reconhecia os países 

com medalhas de ouro no futebol nos Jogos Olímpicos 

como campeões mundiais. Numa conferência em 

Amsterdã, em 1928, o francês Jules Rimet, presidente da 

entidade, anunciou a criação de um torneio à parte. 

A escolha pelo Uruguai se deu por dois critérios: o país 

comemorou o centenário de sua independência em 1930 e 

havia conquistado dois títulos olímpicos seguidos (1924 e 

1928). E o time anfitrião conquistou o primeiro título da 

copa, ganhando de 4 a 2 da Argentina. 

Naquela época, o Brasil fez uma campanha ruim. Devido a 

problemas políticos, a Federação Paulista não cedeu 

jogadores e o time foi formado às pressas. Estreou, no grupo 

2, com derrota para Iugoslávia (2 a 1) e não passou para as 

semifinais. 

Desde 1930, a Copa do Mundo acontece a cada quatro anos 

e, apenas as edições de 1942 e 1946 não foram realizadas 

devido a Segunda Guerra Mundial, voltando em 1950, 

sendo sediada no Brasil.

A Seleção Brasileira é a maior campeã, com 5 títulos, o último 

foi conquistado em 2002, na Coreia do Sul. O último país a 

levantar a taça foi a Alemanha, na Copa do Mundo realizada 

no Brasil, em 2014.

O temido 7 x 1

A Seleção Brasileira entrou como favorita ao título da Copa 

do Mundo de 2014, na qual o Brasil era sede. O que 

começou como um sonho terminou como um pesadelo 

após a derrota de 7 a 1 para a Alemanha, nas semifinais.

Depois da trágica eliminação, o time passou por grandes 

mudanças, começando pelo técnico. Saiu Felipão, entrou 

Carlos Caetano B. Verri, o Dunga. Em seguida, jogadores 

como o goleiro Júlio César e o atacante Fred deram adeus ao 

time. 

Na primeira competição oficial depois da Copa do Mundo de 

2014, na disputa da Copa América, o Brasil decepcionou e 

caiu nas quartas de final para o Paraguai. O início das 

eliminatórias para a Copa 2018, em 2016, também não foi 

nada animador e custou o cargo de Dunga. Quem assumiu 

foi Tite e resultou o primeiro lugar da Seleção Brasileira na 

classificação para a competição deste ano. Desde que 

assumiu a equipe, o técnico comandou 19 jogos, sendo 15 

vitórias, 3 empates e uma derrota.

A convocação

No dia 14 de maio, 23 jogadores foram selecionados para 

fazer parte da busca pelo hexacampeonato brasileiro. Em um 

trecho da carta divulgada, Tite pediu paz e compreensão 

diante da sua escolha, pois sabia que nem todos os jogadores 

que mereciam estar relacionados fazem parte da equipe que 

montou.

Os nomes convocados foram: os goleiros Alisson (Roma), 

Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City); os laterais 

Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo 

(Real Madrid) e Filipe Luís (Atlético de Madrid); os zagueiros 

Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-

Germain), Miranda (Inter de Milão) e Pedro Geromel 

(Grêmio); os meias Casemiro (Real Madrid), Fernandinho 

(Manchester City), Paulinho (Barcelona), Fred (Shakhtar 

Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe 

Coutinho (Barcelona), Willian (Chelsea) e Douglas Costa 

(Juventus); e os atacantes Neymar (Paris Saint-Germain), 

Taison (Shakhtar Donetsk), Gabriel Jesus (Manchester City) e 

Roberto Firmino (Liverpool).

“Só Deus sabe o que vai acontecer na Copa do Mundo da 

Rússia, mas eu espero que o país inteiro esteja unido para nos 

apoiar. Eu sei que a televisão mudou muita coisa pra esta 

geração, mas eu gostaria de acreditar que quando nós 

marcarmos um gol haverá milhões de crianças brasileiras que 

estarão em frente ao rádio, imaginando o gol da vitória em 

suas mentes seguidas vezes. Funcionou para mim em 1970. 

Era como mágica”, pediu o treinador.

Em menos de 7 horas, os 14 camarotes corporativos para a 

103ª Festa Junina de Votorantim, com capacidade para 12 

pessoas, se esgotaram. O evento, que começa no dia 6 de 

junho, também teve alteração na programação, com a 

mudança do show da dupla Jorge e Mateus.

As vendas dos camarotes corporativos tiveram início às 12h 

do dia 27 de abril e, às 18h44 a página oficial da festa 

anunciou o encerramento das vendas do espaço, que 

custava R$ 8 mil cada (para todos os dias de shows). Ainda 

restam ingressos para a pista (que varia de $ 3 a R$ 20 por 

noite); a área vip (de R$ 30 a R$ 40 por noite) e o camarote 

individual (de R$ 40 a R$ 80 por noite). 

O show da dupla Jorge e Mateus, inicialmente programado 

para o dia 17, foi alterado para o dia 29, data em que o DJ 

Alok se apresentaria. A assessoria de imprensa da dupla 

informou que os próprios artistas conversaram e acerteram a 

troca dos shows devido um compromisso de Jorge e 

Mateus. 

Segundo os organizadores do evento, quem adquiriu os 

ingressos dos dias 17 e 29 pode assistir aos shows ou pode 

ter o valor do ingresso de volta onde realizou a compra. Para 

quem adquiriu online, basta entrar no site oficial do evento 

www.guicheweb.com.br/festajunina e solicitar o reembolso.

Programação

O evento, que tem início do 6 de junho, promete trazer 

muita diversão e uma das novidades é a montagem de dois 

palcos, o Palco Cultura e o Palco Principal. Os shows do Palco 

Cultura, que foi montado na Praça de Alimentação, terão 

início às 19h, com Thiago e Alexandre (6), Alessandra 

Beraldo (7), Neto Baroni e Cleverson D'Freitas (8), Gabriel 

Bagon (9) e festival com artistas covers (10).

A segunda semana contará com as apresentações da banda 

Praia Souza e Valdo Lima (13), Sérgio e Gabriel (14), Felipe 

Lima e Renan (15), apresentação de academias de dança (16) 

e festival de música com artistas autorais (17). Na terceira 

semana será a vez do Ministério E.S (20), Expresso 015 (21), 

The Lambers (22), Grupo Pego de Surpresa (23) e André Lui 

e Padilha (24). O Palco Cultura encerra a última semana de 

evento com os shows da Orquestra de Viola São Gonçalo 

(27), Diamantino e Platinense e Vitória da Viola e Lúcia Lyra 

(28), Crusherz + Suliside Vila (29), Fragata Júpiter e a final do 

festival de música (30).

No Principal, os shows estão programados para iniciarem às 

21h30 e a abertura é com a dupla sertaneja Zé Neto e 

Cristiano, seguido da cantoria Marília Mendonça (7), Raça 

Negra (8), Wesley Safadão e Delluka (9), Simone e Simaria 

(10), Ferrugem e Dilsinho (13), MC Kevinho e MC Menor 

(14), Gusttavo Lima (15), Anitta (16), Alok (17), Aline Barros 

(20), 1Kilo e Maneva (21), Roupa Nova (22), Turma do 

Pagode (23), Larissa Manoela (24), Padre Wagner (27), Zezé 

di Camargo e Luciano (28), Jorge e Mateus (29), Nando Reis 

(30) e Gustavo Mioto (31).

Os ingressos podem ser adquiridos na Praça de Eventos Lecy 

de Campos (Votorantim) e nos shoppings Cidade e Pátio 

Cianê (Sorocaba), diariamente, das 12h às 20h. E também 

pelo link: www.guicheweb.com.br/festajunina.

Segurança e economia

Nos últimos anos, a festa registrou imprevistos na estrutura 

montada para cercar o recinto da festa. Pessoas que não 

pagaram pelos ingressos invadiram o espaço, derrubando os 

tapumes e, em 2016, a Polícia Militar precisou interferir 

usando spray de pimenta para dissipar o tumulto.

Este ano, segundo Adriane Souza, Maktub Consultoria - 

assessoria de imprensa do evento, “haverá reforço no 

número de seguranças, assim como a ampliação do sistema 

de vídeo monitoramento interno, que cobre a festa”, 

assegura. Por questões de estratégia e segurança, a 

capacidade máxima de pessoas no recinto não foi divulgada.

Quanto à economia do município, a Comas - Comissão 

Municipal de Assistência Social de Votorantim estima que o 

evento injete mais de R$ 2 milhões. Esse valor contempla a 

arrecadação média das 18 entidades assistenciais, além do 

faturamento do comércio local.

Os setores que mais se beneficiam com o evento são a 

alimentação e o hoteleiro, já que a festa é considerada a 

maior e mais tradicional do seu segmento dentro do estado 

de São Paulo. 

Festa Junina registra mudanças

Junho é o mês em que a Igreja Católica comemora a data de 

três santos que deram origem ao festejo popular: Santo 

Antônio, dia 13; São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. 

A festa junina de Votorantim começou quando São João 

Batista foi exaltado como padroeiro do vilarejo operário, na 

igreja diante da fábrica de tecidos, na segunda década do 

século. Movidos pela fé, os moradores realizaram uma 

primeira procissão pelas ruas e vielas dos bairros da Chave e 

Barra Funda. No centro da cidade, foi montado um tablado 

para dança, ao som de uma bandinha. Era a “festa joanina”. 

Do largo da estação, a festa foi para outra área, onde hoje é a 

Praça Senador José Ermírio de Moraes e dali para a entrada 

da cidade, na Praça de Eventos Lecy de Campos. Mais tarde 

foi incluída a fogueira, pau de sebo, queima de fogos, 

quadrilha, porco ensebado, roletas, leilões e tocas de 

coelhinho.

A velha igreja foi levada pela enchente em 1982, que castigou 

aquela região da cidade, mas mesmos assim os fiéis deram 

sequência a tradição. A festa contou com nova estrutura a 

partir da década de 90 e é considerada a maior do interior do 

estado. É voltada à assistência social, sendo assumida pela 

Comissão Municipal de Assistência Social (Comas), a partir 

da década de 1970.  

Zé Neto e Cristiano retornam à cidade após dois anos
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Em 2017, uma multidão de pessoas acompanhou os shows da festa
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Jogador Neymar realiza os primeiros treinos na Granja Comary depois da lesão
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Cidade em Foco 5

Visitas e parcerias

Luiz Marins faz palestra em noite de comemoração da CDL Escolhidas as misses caipirinhas 
da Festa Junina de Votorantim 

A Apevo e a Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL 

Votorantim firmaram uma parceria com o objetivo de 

beneficiar os associados e dependentes da associação. Em 

abril, a CDL lançou o seu cartão de benefícios, no qual, ao 

acumular pontos, o consumidor pode trocar por descontos 

em mercadorias dos estabelecimentos credenciados em 

Votorantim.

Para se cadastrar, o associado e dependente deve informar 

ao vendedor que deseja participar do CDL Clube e 

apresentar seu CPF. Os pontos gerados pela venda são 

acumulados e o cadastro é válido para todas as lojas 

credenciadas. Para resgatar os pontos, basta apresentar o 

CPF na hora do pagamento das compras. 

Após o cadastro, o comerciante deve baixar o aplicativo CDL 

Clube de Votorantim (disponível para celulares Android e 

iOS), que disponibiliza informações sobre promoções, lojas 

participantes e pontos acumulados. 

Segundo Marcos Poiato, presidente da CDL Votorantim, o 

cartão é um projeto pioneiro da rede, que tem como 

proposta fidelizar o consumidor, aumentando o volume de 

vendas e gerando benefícios tanto para o comerciante 

quanto para o consumidor portador do cartão. 

Qualquer cidadão pode se cadastrar desde que faça compras 

nos estabelecimentos credenciados na cidade de 

Votorantim. A CDL Votorantim está localizada no Terminal 

de Ônibus João Souto, na av. Vereador Newton Vieira 

Soares, 70 - Centro. Informações pelo telefone (15) 3247-

2863 ou pelo e-mail contato@cdlvotorantim.com.br.

Apevo e CDL Votorantim firmam parceria
para fomentar o comércio local  

8ª mostra de dança reúne mais de 700 pessoas 
Mais de 700 pessoas prestigiaram a 8ª edição do ST Dança, 

realizada no Teatro Municipal de Votorantim “Francisco 

Beranger”, de 4 a 6 de maio. Segundo a organizadora e 

proprietária do ST Luz, Som e Imagem, Márcia Soares, o 

evento tem o intuito de agregar conhecimento e unir as 

pessoas ligadas à dança.

“Essa união ocorre por meio de um senso comum, sem 

competição, apenas cada um mostrando seu trabalho e 

sendo aplaudido e respeitado por ele. Com um preço 

popular, todos tem a oportunidade de apreciar a dança. O 

ST Dança está aí para unir as pessoas e passarmos algumas 

horas de alegria e apreciando os trabalhos de todos que 

amam dançar”, diz.

Participaram dessa edição 21 academias de Votorantim e 

região, que apresentaram ballet clássico e de repertório, 

estilo livre, contemporâneo, sapateado americano e 

irlandês, street, dança amenca, do ventre e break.

Segundo Márcia, foram arrecadados 374 litros de leite e 3kg 

de alimentos, doados ao Comas - Comissão Municipal de 

Assistência Social de Votorantim. Em outubro, será realizada 

a 9ª edição do ST Dança. Mais informações serão divulgadas 

em breve.

Sala Tablado Flamenco durante apresentação na 8ª ST Dança de Votorantim
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Apevo comercializa produtos 
da marca Olho D’Água
A Apevo firmou 
uma parceria com o 
p r o j e t o  O l h o 
D’Água Catamarã, 
d o  e m p r e s á r i o 
Ruben Rocha, e está 
comercializando os 
produtos da marca. 
S ã o  q u a t r o 
p r o d u t o s : 
hidratante corporal, 
gel refrescante pés e 
p e r n a s ,  c r e m e 
nutritivo para os pés 
e óleo de girassol 
corporal estão expostos no salão de beleza da Apevo.
Segundo Ruben, levou cerca de dois anos para os produtos 
serem desenvolvidos, pois todo o processo envolveu muita 
pesquisa. “A fórmula do hidrante corporal é internacional. E 
o carro chefe da marca é o gel refrescante, que promove 
alívio muscular e no sistema nervoso”, disse empresário.
Em Votorantim, a Apevo é a única representante da marca. 
Os produtos são comercializados no valor de. R$ 20."

No dia 25 de maio, Votorantim conheceu a nova Rainha, 

Princesas e Miss Simpatia da 103ª Festa Junina Beneficente. 

Entre as 18 candidatas, Letícia Bertolai foi escolhida a Rainha 

dessa edição, representando a Creche São Vicente de Paulo.

As Princesas são Agatha Alexia Paes de Medeiros, da Diocese 

Anglicana, e Izabella Paifer, do Lions Club de Votorantim; e 

Bruna Ferraz foi escolhida a Miss Simpatia do evento, 

representando a Casa de Belém.

O desfile aconteceu no Auditório Municipal “Francisco 

Beranger” e as candidatas usaram dois looks diferentes: um 

vestido de gala e um traje caipira. Elas foram avaliadas em 

critérios como desenvoltura, elegância, simpatia e beleza.
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Izabella Paifer,  Agatha Medeiros, Letícia Bertolai e Bruna Ferraz

“Motivação, Liderança, Atendimento e Vendas: como 

vencer num mercado competitivo” foi o tema da palestra 

central do evento realizado pela CDL – Câmara dos 

Dirigentes Lojistas de Votorantim, no dia 21 de maio, no 

auditório municipal “Francisco Beranger”. O convidado 

especial da noite foi o palestrante Luiz Almeida Marins Filho, 

que é antropólogo, professor e consultor de empresas no 

Brasil e no exterior. Ele foi recebido pelo presidente da CDL 

local, Marcos Poiato, que fez a abertura do evento, falando 

sobre os benefícios de se associar à câmara e as vantagens 

oferecidas aos comerciantes locais. Foi realizado sorteio de 

vários brindes, entre eles, uma gentileza oferecida pela 

Apevo: uma estadia na colônia de férias da associação, que 

fica na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul.

O evento contou com a participação de representantes e 

diretores da CDL de diversas cidades, além de 

comerciantes locais e empresários da região. Diretores da 

Apevo também estiveram presentes. Luiz Marins fez um 

panorama da situação atual do Brasil no ranking mundial e 

falou com otimismo sobre a colocação do país entre aqueles 

que mais prometem se destacar nos próximos anos, sobre a 

potencialidade que temos na economia e na exportação. E 

sobre a importância dos brasileiros serem críticos, atentos e 

trabalharem para que o país ganhe cada vez mais projeção 

no cenário mundial. Marins conseguiu abordar um assunto 

sério e complexo com propriedade, graça e clareza, como 

sempre faz em suas palestras.

“O evento da CDL foi de grande importância para os lojistas, 

para os grandes empresários e representantes de 

associações de nossa cidade, pois é sempre bom acreditar 

que nosso comércio tem força e pode ter uma força ainda 

maior com programas como esse”, disse Aristides Vieira 

Fernandes, presidente da Apevo. Ele destacou que a 

associação, além de ser a primeira a se associar à CDL, 

também firmou uma parceria que oferece aos seus 

associados o cartão de benefícios, no qual - ao acumular 

pontos, o consumidor pode trocar por descontos em 

mercadorias dos estabelecimentos credenciados em 

Votorantim.

Professor Marins e presidente da Apevo, Aristides Fernandes 
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 Marcos Poiato, Aristides Vieira Fernandes e Claudinei Fernando
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Reservas na sede da Apevo, rua Antônio Fernandes 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone (15) 3353-8080, 3243-2410 ou 99605-3037, com Graziele Gomes.

Confira as viagens programadas pelo 

Departamento de Turismo da Apevo para 2018:

* NOVIDADE: A Apevo disponibiliza assistência médica em todas as suas viagens pela empresa Unidos Assistance.

São Lourenço (MG)

Embarque: 23 a 26 de agosto

Conhecida por suas estâncias hidrominerais, a cidade faz parte do Circuito das Águas, na Serra 

da Mantiqueira. A excursão inclui: passeio na cidade de Caxambu (MG); festas com os temas 

“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 e crianças de 0 a 5 anos não pagam e 

crianças de 6 a 12 anos R$ 648 (pensão completa).

Holambra
Embarque: 15 de setembro

Conhecida como “a cidade das flores”, Holambra fica a 120 km de São Paulo. Em setembro, 

acontece a Expoflora, a maior exposição de flores ornamentais da América Latina, atraindo 

milhares de turistas. A excursão inclui ingresso para a exposição e passeio turístico.
Valores: associados R$ 150 e não associados R$ 180 (incluso almoço em churrascaria – 

bebidas e sobremesas a parte).

Ubatuba

Embarque: 19 a 21 de outubro

São mais de 102 praias espalhadas por cem quilômetros, com diversas atrações. Além de 

aproveitar um delicioso final de semana, os turistas ficarão hospedados no Hotel Wembley Inn. 
Valores: associados R$ 902, não associados R$ 950 e crianças de 0 a 5 anos não pagam 

(pensão completa).

Araxá (MG)

Outra novidade é a viagem para a cidade mineira, Araxá. Com hospedagem no Tauá Grande 

Hotel, os turistas terão diversas atrações, como uma variedade de banhos que apresentam 

propriedades medicinais e estéticas, além de dois bailes com bebida inclusa (água, refrigerante 

e sucos). As termas desse patrimônio histórico são outro diferencial do hotel.
Valores: associados R$ 1070, não associados R$ 1170, crianças de 8 a 12 anos, R$ 508 e 

crianças de 0 a 7 anos não pagam (pensão completa).

Embarque: 20 a 22 de julho

Grupo visitou cidade que é conhecida como a Suíça brasileiraFamília e amigos enfrentam o friozinho de Campos do Jordão

O mês de maio foi marcado por duas viagens organizadas 

pelo Turismo da Apevo. O primeiro destino foi a locomotiva 

a vapor Maria Fumaça, que aconteceu no dia 12 e, no dia 26, 

o friozinho de Campos de Jordão atraiu os turistas. Os 

passeios, tradicionais na associação, tiveram os ônibus 

lotados.

Na cidade de Campinas, na Estação Anhumas, os turistas 

embarcaram com destino a Jaguariúna. No trajeto, diversas 

atrações entreteve o grupo, que conheceu um pouco mais 

sobre o funcionamento da locomotiva e a história da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, além de curtir 

músicas clássicas brasileiras tocadas ao vivo. Após o almoço, 

na cidade de Pedreiras, o grupo visitou o Shopping Center 

Louças e o cento da cidade. 

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a chegada 

dos turistas contou com um delicioso café da manhã no 

restaurante Banaías. Após a refeição, o grupo visitou os 

pontos turísticos Ducha de Prata, Mosteiro São João, tour 

pelos bairros nobres da cidade, Palácio do Governo, fábricas 

de chocolate e de malha. O almoço foi no restaurante 

Querença da Serra e a tarde livre para passeio no centro da 

cidade.

Maria Fumaça e Campos do Jordão foram destinos da Apevo em maio

Turistas curtiram o tradicional passeio na Maria Fumaça

Trajeto marcado por histórias do trem e das fazendas ao seu redor



7Turismo

Apevo leva grupo para viagem rumo à Caldas Novas (GO)

O departamento de Turismo da Apevo leva 46 pessoas para 

a viagem com destino à cidade goiana Caldas Novas, que 

acontece de 21 a 24 de junho. É a primeira vez que a 

associação leva seus turistas para a cidade, local que recebe, 

anualmente, mais de um milhão de turistas de todo o país.

Diversas atrações estão à espera do grupo da Apevo, 

começando pela hospedagem no luxuoso hotel diRoma 

Exclusive, com espaço amplo e moderno. Além dos 

ambientes espaçosos, o hotel possui um parque aquático e 

área de lazer com piscinas aquecidas, sauna, ducha, sala de 

jogos, brinquedoteca e sala para eventos. Dois bailes 

temáticos estão inclusos na programação.

Imagine um lugar onde é possível realizar as mais incríveis 

aventuras de lazer e diversão. Assim é o diRoma Acqua Park, 

o ponto alto da viagem. A diversão é garantida para todas as 

idades. Para as crianças, o Kid’s Park, preparado com 

escorregadores, mini gruta, piscina com chafariz, rampa e 

Splash – um navio pirata, totalmente seguro e com 

monitoramento. Atrações radicais para os adolescentes e 

aventureiros, como escorregadores gigantes, que saem de 

um vulcão; rampas de altíssima velocidade; piscina de ondas; 

escorregadores com passagem dentro de grutas fechadas, 

com boias e muito mais.

Para quem prefere relaxar e curtir com tranquilidade, o 

complexo possui piscinas com água quente, spa com ofurôs, 

bar molhado servindo as mais variadas bebidas e deliciosos 

petiscos, saunas revigorantes, rio lento e duchas.

Na hora da fome, o grupo poderá escolher entre os dois 

completos e espaços restaurantes do parque, que oferecem 

comidas saborosas e variadas da culinária goiana.

Outros pontos turísticos serão visitados pelo grupo, como o 

shopping Serra Verde, ótimo local para levar uma 

lembrancinha de Caldas Novas para os parentes e amigos. 

Na cachaçaria Vale das Águas Quentes, os turistas terão a 

oportunidade de conhecer o processo de fabricação dos 

produtos, além de degustarem as cachaças 100% artesanais, 

produzidas exclusivamente com caldo de cana e envelhecida 

em barril de carvalho por mais de 13 meses.

Nos pacotes da Apevo estão inclusos: estadia, entradas para 

o parque aquático, visita aos pontos turísticos, bingo e baile. 

Turistas da Apevo vão conhecer o maior castelo do Brasil

O Tauá Grande Hotel, considerado o maior castelo do Brasil, 

irá hospedar os turistas da Apevo de 20 a 22 de julho. O local, 

que também abriga o Termas de Araxá, oferece  muita 

diversão, gastronomia internacional e banhos relaxantes.

Com jardins e projeto arquitetônico assinados pelo famoso 

pintor Roberto Burle Marx, o hotel foi inaugurado em 1944, 

após 6 anos de construção, pelo presidente Getúlio Vargas e 

o governador do estado, Benedito Valadares. O modelo do 

prédio pode ser visto nas antigas construções coloniais da 

América espanhola, como Colômbia e Venezuela. 

Internamente, o Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá 

segue o estilo neo-clássico, com colunas, capitéis e arcos. As 

paredes são revestidas com barro avermelhado, 

simbolizando simplicidade.

Pensando na comodidade dos hospedes, o local oferece 

serviços de qualidade e uma estrutura de lazer completa, que 

inclui academia, spa, piscinas, entre outros. 

As famosas Termas de Araxá proporcionam diversos 

benefícios para os turistas. O corpo e a mente são 

trabalhados de diversas maneiras. As águas sulfurosas e 

radioativas aproveitam todo o poder da natureza para 

tratamentos medicinais, energizantes e estéticos. O espaço 

oferece massoterapias, com diversos tipos de massagens; 

terapias de lama, estéticas, infantis e relaxantes. 

Para encantar todos os sentidos, as delícias de Araxá poderão 

ser degustadas pelos visitantes. Os restaurantes do hotel 

oferecem uma variedade de sabores, atendimento de 

excelência e um espaço repleto de requinte e sofisticação. 

Tudo foi pensado nos mínimos detalhes! São cinco espaços 

gastronômicos com o melhor da cozinha mineira, nacional e 

internacional. No espaço Estância Barreiro, é servida comida 

caseira com um toque de sofisticação do chef; o Scotch Bar é 

um espaço para os românticos, para curtir momentos a dois 

ou com os amigos, com som ao vivo; a Varanda Grill é ideal 

para saborear lanches e petiscos a qualquer hora do dia, uma 

refeição rápida se torna inesquecível nesse espaço; o Chez 

Beja oferece o melhor da cozinha internacional a la carte à 

disposição dos turistas e a Quinta do Lago une o conforto e a 

diversão à beira da piscina, com várias opções de sucos, 

drinks e tira-gostos.

Algumas atividades são pagas diretamente no hotel, mas o 

pacote da associação inclui: pensão completa e dois bailes 

temáticos com bebidas inclusas (exceto alcoólica). As 

reservas devem ser feitas diretamente na sede da Apevo, na 

rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, com 

GrazieleGomes da Silva. Informações pelos telefones (15) 

3243-2410, 3353-8080 ou 99605-3037.

Circuito das Águas: embarque com a Apevo para São Lourenço 

Após o sucesso da viagem com destino a São Lourenço 

(MG), realizada em 2017, a Apevo retorna para a cidade de 

23 a 26 de agosto. O município faz parte do Circuito das 

Águas, na Serra da Mantiqueira e é conhecido por suas 

estâncias hidrominerais. Nessa edição, o Jornal da Apevo lista 

alguns pontos turísticos que devem ser visitados pelo 

pessoal.

Além das atrações programadas pela associação, como bailes 

temáticos, visita a cidade de Caxambu (MG), hospedagem e 

pensão completa no Hotel Guanabara, os turistas poderão 

conhecer um pouco mais da cidade e seus pontos turísticos. 

Para a turma da terceira idade, as caminhadas e passeios de 

pedalinho no Parque das Águas são ideais para rejuvenescer 

qualquer cidadão. O local também possui nove fontes de 

águas ferruginosa, sulfurosa e alcalina, além de um spa, com 

banhos e massagens relaxantes. 

O Trem das Águas também é muito frequentado pelos 

turistas. A locomotiva sai de São Lourenço rumo a Soledade 

de Minas, percorrendo uma distância de 20 quilômetros em 

duas horas (ida e volta). O passeio custa a partir de R$ 65 e os 

turistas interessados devem reservar com antecedência, 

pelo telefone (35) 3332-3011. Os passeios acontecem aos 

sábados às 10h e 14h30 e nos domingos às 10h.

Para os aventureiros, a dica é o voo de balão. A prática é 

realizada diariamente, no período das 6h30 às 8h, e dura em 

média uma hora. Do alto é possível apreciar a cidade por 

outros ângulos. Também é necessário agendar com, pelo 

menos, dez dias de antecedência pelo telefone (35) 99187-

1609. O passeio é pago.

O Departamento de Turismo da Apevo ressalta que os 

passeios de trem e de balão não estão inclusos no pacote. 

Fica sob responsabilidade de o turista realizar o agendamento 

e a locomoção até o local. 

Os lugares são reservados diretamente na sede da Apevo, na 

rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, com 

Graziele Gomes da Silva. Informações pelos telefones (15) 

3243-2410, 3353-8080 ou 99605-3037.

Turistas ficarão hospedados no luxuoso hotel DiRoma Exclusive
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Atrações para diversas idades no diRoma Acqua Park
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 Tauá Grande Hotel é considerado o maior castelo do país
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Termas proporcionam momentos relaxantes
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Aventureiros podem curtir um passeio de balão
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São Lourenço visto do Parque das Águas Trem das Águas é opção de passeio para turistas
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ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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Na Apevo com

39ª Festa Junina de Sorocaba tem início dia 29 de junho 
No dia 29 de junho começa a 39ª Festa Junina Beneficente de 

Sorocaba. Além do parque de diversões, o evento contará 

com as tradicionais barracas das entidades beneficentes, com 

comidas típicas e shows com grandes nomes da música 

nacional.

A primeira atração é a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, 

que se apresenta no dia 30. No dia 6 de julho, se apresenta o 

cantor Zé Felipe e os funkeiros Jhownzinho e Kadinho; no dia 

7, o pagode toma conta da festa, com shows de Péricles e 

Samba Livre. 

A dupla Bruno e Marrone se apresenta no dia 8; seguidos por 

Henrique e Juliano, que cantam no dia 12. Dia 13, será a vez 

de Luan Santana e, no dia 15, a criançada irá se divertir com o 

Festival Infantil. Para os fiéis, também terá o show do Padre 

Alessandro de Campos, no dia 19. A festa se encerra no dia 

21, com o show do cantor Zé Ramalho.

Os ingressos estão sendo vendidos em Sorocaba, 

Itapetininga, São Roque, Ibiúna, Salto de Pirapora, Capela do 

Alto, Tatuí e, em Votorantim, na Uno Prime e no Free House 

B a r.  P a r a  c o m p r a r  o n l i n e ,  b a s t a  a c e s s a r 

http://bit.ly/FestaJuninaSorocaba.

Manifestantes de Votorantim apoiam a greve dos caminhoneiros 

Nos dias 28 e 29 de maio Votorantim registrou protestos 

em apoio à greve dos caminhoneiros que teve início no dia 

21 e paralisou o país. Nos dois dias, grupos de 

manifestantes se reuniram em frente à Prefeitura 

Municipal. Cantaram o Hino Nacional e marcaram a 

caminhada com  gritos de protesto, bandeiras do Brasil, 

seguindo até a Galeria 677, no centro da cidade. Cidades 

da região decretaram estado de emergência. O prefeito 

de Votorantim, Fernando de Oliveira Souza, assinou uma 

medida para que todas as empresas que comercializem 

combustíveis priorizem o atendimento de veículos oficiais, 

como saúde, transporte coletivo urbano, coleta de lixo, 

segurança pública, saneamento básico e defesa civil. As 

aulas na rede pública municipal foram suspensas até o dia 

30, véspera de feriado prolongado. Com isso, a Secretaria 

de Educação (Seed) reorganiza o calendário escolar. Os 

atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos 

ambulatórios também foram suspensos.De acordo com o 

grupo de comunicação G1, o anúncio da greve aconteceu 

no dia 18, quando a categoria pediu a redução à zero da 

carga tributária sobre o diesel (PIS/Cofins).Um dia após o 

anúncio da greve (19), a Petrobras elevou a 0,80% o 

preço do diesel e 1,34% a gasolina nas refinarias. De julho 

de 2017 a maio de 2018, o aumento dos combustíveis foi 

de 21%, sendo 8,2% somente este ano.No dia 21, 21 

estados registraram os primeiros bloqueios de rodovias. A 

Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, é 

um dos símbolos da greve e chegou a ser bloqueada nos 

dois sentidos. No dia 22, mais três estados aderiram à 

greve e os primeiros efeitos começaram a serem sentidos: 

montadoras de carro anunciaram problemas para lidar 

com a produção e os aeroportos começaram a ficar sem 

c o m b u s t í v e i s .  O s  p r o t e s t o s  p r o v o c a r a m 

desabastecimento, paralisação de exportações e efeitos 

em várias áreas, como linhas de ônibus reduzidas, 

Correios suspendem postagens, produção paralisada nos 

frigoríficos e abatedouros e falta de hortifrutigranjeiros. Na 

região de Votorantim, a greve começou a ser sentida na 

quinta-feira (24), com a redução dos ônibus, para 

economizar combustível. No dia 25, as filas nos postos de 

combustíveis eram quilométricas.O governo até tentou 

dar um fim no problema, propondo o congelamento do 

valor do diesel por 15 dias e redução de 10%. Mas, 

segundo os manifestantes, o acordo não era suficiente.

Nutrição é o tema do segundo encontro “Café e Atualidades” na Apevo 
“O que as pessoas comem nas regiões com as expectativas 

de vida mais altas do mundo?” é o tema da área da nutrição 

que será abordado no segundo encontro “Café & 

Atualidades”, no dia 4 de junho. O debate acontece em 

parceria da Apevo com o DesenvolveMente Sênior e segue 

até o mês de setembro, no salão social da associação. A cada 

mês, um tema é debatido com o grupo, sempre às segundas-

feiras, das 9h às 10h.

A tecnologia será o destaque do encontro do dia 30 de julho. 

O evento é gratuito para associados da Apevo e voltado ao 

público da terceira idade. As inscrições são limitadas em 20 

pessoas e devem ser feitas na sede da associação, rua 

Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 3353-

8080.

Palestras na Padaria Real

As palestras aplicadas pelo DesenvolveMente, na padaria 

Real Boa Vista, seguem durante o mês de junho. Os 

encontros acontecem às quartas-feiras, das 14h30 às 17h. O 

cronograma pode ser conferido na página no Facebook: 

fb.com/DesenvolvementeSenior. Cada aula custa R$ 70. 

Associados da Apevo tem descontos especiais. Primeiro encontro reuniu idosos na sede da associação

Festa Junina de Sorocaba chega à 39ª edição
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Programa “Na Apevo com” não será exibido no mês de junho
O programa de TV “Na Apevo com”, que vai ao ar às 

quintas feiras pela TV Votorantim, não será exibido 

durante o mês de junho, quando acontece a Festa Junina 

Beneficente de Votorantim. Após o período da festa (de 6 

de junho a 1 de julho), as apresentações voltam na 

programação da emissora. O mês de maio se encerrou 

com a entrevista da fotógrafa e organizadora da Corrida 

Pink Run Solidária, Claudia Silva, dia 31.E deverá voltar ao 

ar no dia 5 de julho com a apresentação da entrevista 

inédita com as fisioterapeutas da Apevo, Thais Mansur e 

Jessica Adrieli de Souza, que irão falar sobre a fisioterapia e 

o atendimento voltado ao idoso. O programa “Na Apevo 

com” é exibido semanalmente às quintas-feiras, a partir 

das 20h, na TV Votorantim (canal 3 da Super Mídia e 6 da 

Net). As reprises são aos sábados, às 9h30 e também aos 

domingos, às 11h, pela rádio Nova Tropical (105,9 FM). 

Os programas anteriores estão disponíveis no canal da 

Apevo no Youtube e no site www.apevo.com.br.
Profissionais da Unidade de Saúde da Apevo são 
entrevistadas do programa do dia 7 de julho

Larissa Roque Bispo
Larissa Roque Bispo, de 27 anos, está entre os jovens do Brasil 

que optaram em fazer algo em prol de sua cidade, ao invés de 

ficar reclamando e esperando que o poder público tome 

providências. Ela e mais 6 amigos, indignados com a quantidade 

de cachorros de rua de Votorantim, criaram um projeto 

chamado “Recomeço Feliz“, no mês de janeiro e, de lá pra cá, 

já atenderam inúmeros cães de diversos bairros da cidade.

De acordo com Larissa, o projeto consiste em instalar 

comedouros em alguns pontos estratégicos nos bairros em 

que cachorros vivem nas ruas. “Eu não podia mais ver tantos 

animais passando fome, sem fazer nada. Então vi essa iniciativa 

por parte de protetores de animais em outras cidades e resolvi 

começar o projeto”, disse.

Larissa, que é vendedora em uma loja, tem o desejo de fundar 

um abrigo para animais, mas enquanto isso não acontece, 

procura ajudar os cães abandonados dessa forma.

Diariamente, logo cedo, ela percorre quatro regiões da cidade 

onde sua equipe instalou os comedouros e abastece os pontos 

para que os cães se alimentem. Os comedouros são feitos em 

canos tipo PVC e conseguem atender os animais ao menos por 

um período do dia. 

Além desse trabalho, Larissa e seus amigos também 

promovem a castração de cães e trabalham em parceria com 

um abrigo de Araçoiaba da Serra, que serve como lar 

temporário durante a recuperação dos animais. 

Para dar continuidade aos trabalhos, os amigos fazem rifas, 

vendem chaveiros e solicitam o apoio do comércio da cidade 

com a colocação de cofrinhos nas lojas para a doação de 

moedas. A equipe aceita 

também a doação de 

ração, medicamentos e 

cobertores. 

Para quem quiser saber 

mais sobre os trabalhos da 

equipe de Larissa, pode 

entrar em contato por 

m e i o  d a  p á g i n a  d o 

F a c e b o o k  “ P r o j e t o 

Recomeço Feliz” ou pelo 

te lefone (15) 99778-

9548.

Rodovia Sen. José Ermírio de Moraes (Castelinho) durante manifestação
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Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) constatam 

que um a cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência 

em todo o mundo. Segundo o estudo, 16% das pessoas 

com mais de 60 anos sofrem algum tipo de abuso. Entre os 

casos mais comuns, estão negligência e violência psicológica, 

física e sexual.

Foram coletadas informações de 28 países e a pesquisa indica 

que a violência contra o idoso está aumentando. A OMS 

afirma que, “para os 141 milhões de pessoas idosas no 

mundo que sofrem com o problema, isso tem um custo 

individual e coletivo sério”.

Para conscientizar a população sobre o tema, foi instituído, 

em 2006, o Dia Mundial de Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. A data foi 

criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela 

Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Somente no Brasil existem mais de 26 milhões de pessoas 

acima de 60 anos. O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística estimula que essa parcela da população irá 

dobrar, chegando aos 37 milhões em 2027. 

Na região de Votorantim, mais de cem casos de maus-tratos, 

negligências e abusos cometidos contra pessoas idosas foram 

reg i s t r ado s  em 2017 ,  o  que  co r re sponde  a , 

aproximadamente, 10 casos por mês. No Brasil, foram 

registrados mais de 32 mil denúncias de violência.

Tipos de violência

Algumas pessoas ainda associam violência à agressão física, 

mas existem outros tipos de violências contra o idoso. A 

violência física é a mais visível e inclui empurrões, tapas, 

beliscões, entre outros. Podem acontecer também 

agressões com estiletes, cintos, facas, instrumentos que 

machuquem e armas de fogo.

A negligência ou abandono é o tipo mais comum. A 

negligência ocorre por meio da omissão da família ou de 

instituições em que o idoso se encontra por falta de cuidados 

básicos para proteção física, social e emocional. Entra nesse 

grupo a privação de remédios, falta de proteção contra frio 

ou calor e a negligência com a higiene pessoal. O abandono é 

considerado a forma mais extrema de negligenciar alguém.

A violência sexual é aquela na qual o violentador obriga o 

idoso a fazer, presenciar ou participar de alguma forma de 

uma atividade sexual. Essa violência é praticada com o uso de 

poder, intimidação, coerção, pressão psicológica ou força 

física. 

Existe também a violência econômico-financeira e 

patrimonial, que ocorre quando outra pessoa usufrui de 

forma ilegal ou imprópria dos bens do idoso. A violência 

praticada pelo idoso contra si mesmo é denominada auto 

inigida ou autonegligência. 

Por fim, temos a violência psicológica, que é qualquer tipo de 

menosprezo, preconceito, desprezo e discriminação. Inclui 

também agressões verbais, gestuais ou qualquer ação que for 

feita para humilhar, assustar, aterrorizar ou isolar a pessoa do 

convívio social. É o segundo tipo mais comum de violência 

contra o idoso e pode gerar solidão, depressão, tristeza e 

sofrimento mental.

 Disque 100

O Disque 100 é o canal da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos responsável pelo recebimento de denúncias de 

violações de direitos. Em 2017, o canal recebeu mais de 33 

mil denúncias contra a pessoa idosa, sendo que a maior parte 

dessas violações acontece dentro da casa das vítimas, 

cometida por filhos, netos ou outros familiares. 

O Disque 100 é um serviço de utilidade pública do Ministério 

dos Direitos Humanos (MDH) e recebe denúncias que 

atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: 

crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência, LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros), pessoas de rua e outros 

(quilombolas, ciganos, índios e pessoas em privação de 

liberdade). O canal funciona 24 horas por dia, incluindo 

sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas 

de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de 

qualquer terminal telefônico fixo ou móvel. As denúncias 

podem ser anônimas e 

o sigilo das informações 

é garantido. 

Para saber mais sobre a 

v io lênc i a  cont ra  a 

pessoa idosa, o site do 

Ministério dos Direitos 

Humanos disponibiliza 

uma cartilha sobre o 

a s s u n t o .  A c e s s e : 

www.sdh.gov.br.

Um a cada seis idosos é vítima de violência em todo o mundo

O abandono é um dos tipos de violência contra o idoso
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Denuncie. Disque 100!

A necessidade constante do sangue faz com que as 

transfusões sanguíneas sejam a diferença entre a vida e a 

morte de milhares de pacientes todos os dias. No mês em 

que se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/06), 

o Jornal da Apevo informa sobre o processo de doação.

A doação de sangue é importante para manter o estoque 

necessário às necessidades dos hospitais. Para ser um doador 

basta comparecer ao Hemonúcleo portando um 

documento oficial com foto (RG, carteira profissional, CNH) 

e, se necessário, a receita médica dos medicamentos 

adquiridos em farmácias de manipulação; não é necessário 

estar em jejum, mas devem ser evitadas refeições 

gordurosas e tomar dois copos de água antes do 

procedimento. Após o cadastro, o doador passa por uma 

pré-triagem, na qual é verificada a sua pressão arterial, pulso, 

temperatura, peso e hematócrito (coleta de gotas de sangue 

para verificar a quantidade de hemácias, atestando se a 

pessoa está anêmica ou não).

A avalição é completa pela entrevista individual, confidencial 

e sigilosa feita por um profissional da área da saúde. O 

candidato deve estar ciente que não deve esconder as 

doenças que já teve ou aspectos de seu comportamento 

sexual. A sinceridade é fundamental para avaliar se a doação 

pode trazer riscos para o doador ou receptor. 

A coleta do sangue é feita por técnicos de enfermagem e 

todo o material é descartável. O sangue é coletado em uma 

bolsa plást ica que segue para o laboratór io de 

processamento, enquanto uma pequena amostra segue para 

exames laboratoriais obrigatórios. A liberação do sangue só 

será possível após os resultados dos exames. 

A quantidade de sangue coletado não ultrapassa 500ml, 

sendo que aproximadamente 450ml são para doação e 45ml 

para testes laboratoriais. Após a doação, o Hemonúcleo 

oferece um lanche para auxiliar na reidratação do doador, é 

necessário ingerir bastante líquido durante o dia, se alimentar 

regularmente e evitar carregar peso.

Em Sorocaba, o Hemonúcleo fica na av. Comendador 

Pereira Inácio, 564 - Jardim Vergueiro. O atendimento é de 

segunda-feira a sábado, das 7h30 às 12h30, telefone (15) 

3224-2930.

Tipos de doação

Existem três tipos de doação: sangue total, plaquetas e 

hemácias duplas. A mais comum é o sangue total e dura em 

média 50 minutos. A doação propriamente dita não 

ultrapassa 15 minutos e, após a coleta, o sangue é 

processado e separado em até quatro componentes: 

concentrado de hemácias, plasma, concentrado de 

plaquetas e crioprecipitado. Os homens podem doar a cada 

dois meses e as mulheres, a cada três.

A doação de plaquetas é um processo no qual o sangue é 

retirado da veia do doador e as plaquetas são separadas e 

extraídas por uma máquina. Pacientes com câncer, em 

tratamento com quimioterapia ou com doenças 

hematológicas têm maior necessidade deste componente. 

O processo para doação é de, aproximadamente, 90 

minutos. O intervalo mínimo para a doação é de 48 horas e 

uma pessoa pode doar, no máximo, 24 vezes no ano. Esse 

tipo de doação deve ser agendado antecipadamente.

Doação de hemácias duplas é um processo no qual o sangue 

é retirado da veia do doador e as hemácias são separadas 

iguais no processo da plaqueta. A hemácia é o componente 

mais utilizado pelos pacientes que necessitam de transfusão e 

por meio delas é possível obter uma quantidade maior de 

hemácias, principalmente quando há necessidade de sangue 

fator Rh negativo, que possui menor prevalência nos 

brasileiros. As mulheres podem doar a cada seis meses e 

homens, a cada quatro. 

Requisitos para ser doador

Para ser um doador, existe uma série de requisitos a serem 

analisadas. O candidato deve ter entre 16 e 69 anos, sendo 

que a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos; 

pesar acima de 50 quilos e estar em boas condições de 

saúde.

Doadores  menores  que 18 anos  devem es tar 

acompanhados por um adulto, maior que 21, e portar um 

Termo de Autorização de doação de menor de idade, com 

firma reconhecida em cartório e documentos com foto. O 

termo pode ser retirado no próprio Hemonúcleo.

Dia Mundial do Doador de Sangue

Com o objetivo de homenagear os doadores e conscientizar 

os não-doadores sobre a importância do ato, foi instituído o 

Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de 

junho. A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em 2014, e sua escolha se deu devido ao 

n a s c i m e n t o  d o 

i m u n o l o g i s t a 

a u s t r í a c o ,  K a r l 

Landsteriner (famoso 

por descobrir o fator 

Rh e as diferenças 

entre os diversos tipos 

sanguíneos). 

Doação de sangue: uma necessidade constante nos Hemonúcleos

Doação de sangue salva milhares de vidas por dia
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Data: 20/07  |  Horário: 20h
Local: salão de festas da Apevo

Informações: (15) 3243-2410 e 3353-8080
* Na próxima edição traremos mais informações

Atendendo aos pedidos, a Apevo trará de volta seus 
tradicionais bailes, para associados e convidados 

aproveitarem bons momentos, com música e muita animação.
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Novos associados são premiados com os brindes da Apevo e parceiros 
A chegada de mais um mês significa novo sorteio de brindes 
oferecidos pela Apevo e seus parceiros. Em maio, 12 
associados foram contemplados com os presentes. 

Para participar é necessário estar em dia com as 
mensalidades da Apevo e depositar os cupons, adquiridos no 
ato do pagamento, nas urnas dispostas na associação, na 

Farmamed (av. 31 de março, 476 - Centro) e Farma Ponte 
(av. 31 de março, 536 - Centro).
Confira os premiados do mês de maio:

Angelita da Silva Cavalheiro - cesta de produtos Farma Ponte Glória Bortoloti - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo Elisabete Turri Fernandes - grill ofertado pela Apevo

Gilmara de Barros Ferreira - vale compras da Farmamed

Antônio Castro Lima - cesta de produtos Farma Ponte Antônio Carlos Prado - cesta de produtos Farma Ponte

Janete Ribeiro Silva - óculos de sol da Ótica Oliver

Antônio Galli - vale compras da FarmamedJosé Antônio Chaim - vale compras da Farmamed

Elza de Freitas Martins - cesta de produtos Farma Ponte

Antônio Indalecio de Oliveira - almoço no restaurante Aroma e SaborIvete dos Santos Carvalho - coleção de livros do César Silva

VotoCoisas
Recordar é viver: Festa Junina 

Beneficente de Votorantim

Olá, amigos! A partir desse mês o Jornal da Apevo traz uma 

nova coluna, a “VotoCoisas”, escrita por mim, José Carlos 

Nogueira.

Aliás, vocês sabiam que o jornal não circula só em Votocity? É 

isso aí! Temos várias cidades da região prestigiando nosso 

jornal mensal! Então fica a dica para Piedade, Araçoiaba da 

Serra e Sorocaba, entre outras cidades, também levarem 

seus exemplares!

Na coluna de estreia, começo falando sobre a chegada de 

mais uma festa junina em nossa cidade. Estamos 

completando 103 anos de evento e aí bate aquela saudade 

da festa de 30 anos atrás. Em 1988, a festa mantinha a 

tradição e respeitava as celebrações em homenagem aos 

três santos do mês de junho: Santo Antônio (13), São João 

(24) e São Pedro (30).

O evento começava com o acendimento de uma enorme 

fogueira, que devia ficar acesa durante todos os dias da festa 

(como se fosse a pira olímpica). O público ia para o portão de 

entrada, juntamente com as autoridades - prefeito, vice-

prefeito, vereadores e o padre da Igreja São João - para 

abençoar a festa. Esse portão era feito de “costaneira”, casca 

de árvore cercada de bambu e coberta com sapê. As 

barracas das entidades beneficentes também eram feitas de 

bambu e sapê, com chão batido de terra e a praça de 

alimentação tinha capacidade para 50 a 60 pessoas.

O palco de shows tinha aproximadamente 15 metros de 

frente e um metro de altura, com mais ou menos 8 metros 

de profundidade. Naquela época, não era cobrada a entrada 

dos visitantes e raramente (muito raramente) havia alguma 

confusão.

Definição das barracas
 

Na época, havia a barraca do coelhinho, das bonecas (muito 

concorrida pelos visitantes), de pesca e, a mais interessante, 

a “Cadeinha do Amor”. Nela ficam duas moças atendendo 

da seguinte forma: você escolhia a entidade que queria 

ajudar, doava cinco cruzeiros e ganhava um beijo no rosto.

Também tinha o chamado “Óculos Santo”, o tradicional pau 

de sebo, porco ensebado, shows regionais... Bate uma 

saudade daquela época!!

Não estou criticando a atual da nossa cidade. É aquele velho 

ditado: recordar é viver. Então vamos recordar! 

Aquele abraço!   

Jocano 

José Carlos 
Nogueira
Colunista

No dia 4 de maio, a rede de farmácias Drogamyl inaugurou 

sua nova unidade em Votorantim. Parceiro da Apevo, a 

diretoria da associação marcou presença no evento, 

representada pelo presidente, Aristides Vieira Fernandes e o 

diretor de comunicação, José Carlos Nogueira.

Os associados e dependentes da Apevo possuem 20% de 

desconto na compra de medicamentos de uso contínuo. A 

Drogamyl possui seis unidades, sendo cinco em Sorocaba e 

uma em Votorantim, no endereço av. São João, 348 - Jardim 

Icatu, telefone (15) 3247-8019.

Em Sorocaba, são duas unidades na av. Cel. Nogueira Padilha, 

967 e 2510 - Vila Hortência; no Jardim dos Estados, na av. 

Abraham Lincoln, 195 e na Vila Carol, na av. Itavuvu, 1426.

Drogamyl inaugura nova loja e diretores da Apevo marcam presença 236
Esse é o número de novos associados da Apevo de janeiro 

a maio. 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
Drogamyl inaugura nova loja e Apevo se faz presente no evento
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Por que o Brasil comemora o Dia dos Namorados em junho?

Jubilação de contribuintes

É um espetáculo deprimente, atualmente, o tal do pente fino 
nos benefícios previdenciários, como auxílios doenças, feito 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
oportunamente fundado pela desculpa do déficit negativo e 
pela não aprovação para uma reforma na Previdência.
Mais uma vez, analisamos então a falta de política de 
qualidade no país. Por que só agora fazer esse pente fino? 
Como que uma pessoa com certo tempo afastada do 
trabalho poderá se estabilizar no mercado como ele se 
encontra, sendo grande parte já idosa?
Algumas perguntas não irão se calar, mesmo após um 
reforma Previdenciária.
No dicionário, jubilar significa: verbo 1. transitivo direto e 
intransitivo e pronominal - encher(-se) de júbilo, de intensa 
alegria ou contentamento; regozijar(-se). 2. transitivo direto 
e pronominal - conceder ou obter aposentadoria (a), com 
os vencimentos integrais, após o transcurso de certo tempo, 
como prêmio ou em honra aos serviços prestados; 
aposentar(-se).

Pode-se considerar a palavra expulsão seu sinônimo: fora o 
não enquadramento no mercado de trabalho, essas pessoas 
“jubiladas” não irão conseguir a continuidade em 
tratamentos para o problema de saúde ou sequelas que 
ficaram e, consequentemente, irão sobrecarregar o Sistema 
Único de Saúde (SUS).
Mais de 16 bilhões de desempregados; Reforma Trabalhista; 
Reforma Previdenciária em pauta para próximo governo; o 
enquadramento dos beneficiários para o mercado de 
trabalho não será efetivamente concretizado na realidade de 
cada pessoa. 
O que podemos esperar? Candidaturas vão impor, sem 
promessa alguma, uma reforma pautada em falta de política 
pública e mera especulação de melhoria do país. 
A grande crise que se avassala está na sua credibilidade como 
tal. Em diversas questões levantadas por problemas de falta 
de política, podemos ver normalmente a falta de moral e 
ética, assim como em todos os assuntos deste país. Um ciclo 
histórico sem fim são as trocas de favores e, simples assim, 
impera o apadrinhamento e o coronelismo. A falsa 
democracia que se vê, dá liberdade para os manipuladores 
do poder. O corte dos benefícios é mais um exemplo de 
tentativa de controle e manipulação. Há sempre uma troca 
de benefícios, não se vê direito por direito.
“O maior castigo consiste em ser governado por alguém 
ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a 
governar”. - Platão

Tiradinhas do Nogueira
Sabe de nada, inocente
O marido é assaltado, roubam tudo, deixam o cara pelado 
na rua. Chegando em casa ele pega a mulher com o 
vizinho, ambos pelados e pergunta:
- Não acredito. Vocês também foram assaltados?

Mulheres. Ah... mulheres
- Os homens são como pão de forma.
- Como assim?
- São quadrados, tem miolo mole e são fáceis de dobrar.

Brasília tem 50 anos e está caindo aos pedaços e querem 
que a gente trabalhe até os 65 anos. E olha que nem somos 
de concreto.

Você sabia?
- Computador é igual carroça.
- Por quê?
- Sempre tem um burro na frente.

- Cara, você é igual a minha sogra. A única diferença é o 
bigode.
- Mas eu não tenho bigode.
- Mas a minha sogra tem.

No dia 12 de junho, o Brasil celebra o Dia dos Namorados, 

mas muitos países, assim como os Estados Unidos, celebram 

a data no dia 14 de fevereiro, no chamado “Valentine’s Day” 

(ou Dia de São Valentim). Mas por que no Brasil a data não é 

comemorada em fevereiro?

No país, a comemoração da data coincide com a véspera do 

Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo 

casamenteiro, porém o motivo pouco tem a ver com a 

religião e sim com o comércio.

A ideia de estabelecer uma comemoração de “Dia dos 

Namorados” veio do publicitário João Doria - pai do prefeito 

de São Paulo. Dono da agência StandartPropaganda, ele foi 

contratado, em 1948, pela loja Exposição Clipper com o 

objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que 

sempre eram muito fracas. 

Doria, inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, instituiu outra 

data para trocar presentes no ano: o Dia dos Namorados. 

Junho foi o mês escolhido e a data teve a ver com a véspera 

da celebração de Santo Antônio. Unindo o útil ao 

conveniente, Doria criou a primeira propaganda que 

instituiria a data no país. “Não é só com beijos que se prova o 

amor!” e “Não se esqueçam: amor com amor se paga” foram 

os slogans do primeiro Dia dos Namorados brasileiro. A 

propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação 

Paulista de Propaganda, mas a data só começou a ser 

celebrada pelos brasileiros no ano seguinte, quando mais 

regiões começaram a aderi-la. Posteriormente, a 

comemoração se tornou nacional.

Inverno começa em junho

Nas últimas semanas, tem circulado nas redes sociais a 

informação de que o inverno, que começa no dia 21 de 

junho, deve ser o mais rigoroso do último século no Brasil. 

Os comentários responsabil izam o fenômeno de 

resfriamento da superfície do Oceano Pacífico, La Ninã.

No entanto, especialistas ouvidos pelo site Uol informam 

que não é possível afirmar o fato.  De acordo com o 

meteorologista da Somar, Celso Oliveira, o que se pode falar 

é que teremos uma estação mais fria do que 2017 e que o La 

Ninã é um dos motivos para esta queda de temperatura.

“Já podemos afirmar que será mais frio porque o Oceano 

Pacífico, no ano passado, estava quente. O La Ninã permite a 

entrada de mais frentes frias. Além disso, temos a correlação 

entre as ondas de frio e a atividade solar. O Sol tem um ciclo 

de 11 anos em que a atividade da superfície solar fica mais 

intensa ou mais fraca. Atualmente, o auge do período mais 

fraco deve acontecer em uns 2 anos”, explica.

Ou seja, as temperaturas devem se manter estáveis durante 

os 90 dias de inverno.

Aprenda a fazer uma almofada romântica sem costura

Faça você mesmo 

Quitute de festa junina: brigadeiro de milho

Água na boca 

Junho é o mês das festas juninas e alguns quitutes que são 

essenciais para alegrar as quermesse e eventos em família. A 

coluna Água na Boca desse mês traz uma deliciosa receita de 

brigadeiro de milho verde. Simbora preparar, minha gente?

Ingredientes:

2 espigas de milho verde limpas

½ xícara de leite

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal à temperatura 

ambiente

2 xícaras de farinha de milho ocada

Modo de preparo:

Em uma panela com água, cozinhe as espigas de milho até 

que os grãos fiquem macios (cerca de dez minutos). Com a 

ajuda de uma faca afiada, debulhe as espigas e transfira os 

grãos para o liquidificador. Junte o leite e bata bem. Coe 

sobre uma panela antiaderente. Junte o leite condensado e a 

manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até soltar 

completamente do fundo da panela. Transfira para uma 

vasilha e deixe esfriar. Cubra com filme plástico e leve à 

geladeira até ficar firme. Enrole os brigadeiros e passe um a 

um na farinha de milho ocada. Sirva! (Fonte: M de Mulher)

O Dia dos Namorados está chegando e você não tem nada 

para dar para o seu amor? O portal Ego, do G1.com, ensinou 

o passo a passo fácil e barato de uma almofada romântica e 

sem costura, que serve como presente e também 

decoração. Mãos a obra!

Materiais:

Enchimento (no tamanho da almofada, medida que preferir)

Ferro de passar

Tecido

Feltro vermelho

Tesoura

Fita de bainha instantânea

Cola de silicone

Passo a passo:

Corte o tecido no tamanho da almofada, deixando 

aproximadamente 2cm extras na altura e um palmo na 

largura. Faça um vinco com o ferro de passar, de 

aproximadamente 2 dedos, na laterais do tecido. Feche cada 

lateral com fita de bainha instantânea. O ferro de passar 

dissolve a fita, que se transforma em cola. Envolva a almofada 

com o tecido ao avesso e fecha as outras extremidades. 

Feche a última lateral, deixando uma abertura no verso da 

capa. Desvire e encaixe o enchimento. Faça um coração de 

feltro vermelho e cole a borda, deixando um bolso para 

outras surpresas. 

 Inverno deve manter temperaturas instáveis
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Propaganda de Dia dos Namorados criada por João Doria, em 1948
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Lei do Estágio: saiba seus direitos e deveres

Apevo Responde

Manhãs de saúde
Farmamed: 7 e 29 de junho, das 8h às 14h
Farma Ponte: 21 de junho, das 8h às 11h

No quinto dia útil (7), o atendimento é na 
Unidade de Saúde da Apevo, na rua Sebastião 
Lopes, 97 – Centro de Votorantim.

Massagens relaxantes são 
oferecidas na Unidade de Saúde

Psicóloga realiza sessões de auriculoterapia
A auriculoterapia é uma técnica que usa pontos na pele da 

aurícula (ouvido externo) para diagnosticar e tratar dor e 

condições médicas do corpo. Na Unidade de Saúde da 

Apevo, a psicóloga Carolina Claudino de Souza oferece esse 

tratamento com um preço acessível e sem o uso de agulhas.

Entre os benefícios, está o alívio de dores, vícios e distúrbios 

internos. A auriculoterapia é segura, não invasiva e não 

possui efeito colateral. Segundo Carolina, a adaptação e o 

tempo de resposta variam de acordo com o paciente.

Os interessados devem agendar o horário diretamente na 

Unidade de Saúde Apevo, localizada na rua Sebastião Lopes, 

97 - Centro de Votorantim ou pelos telefones (15) 3353-

9800 e 99788-0559.

Para aliviar o estresse do dia a dia ou reduzir a retenção de 

líquido são oferecidas massagens relaxantes e drenagens 

linfáticas, na Unidade de Saúde da Apevo. A fisioterapeuta 

Jéssica A. de Souza atende às terças e quintas-feiras.

A massagem relaxante é feita com movimentos suaves, 

mantendo um ritmo específico para estimular a produção 

dos hormônios responsáveis pelo relaxamento. Por 

promover essa sensação, diminui dores musculares e 

cãibras, já que aumenta a circulação sanguínea e oxigena 

melhor as células.

A drenagem linfática tem como objetivo estimular o sistema 

linfático a trabalhar de forma mais acelerada. Entre os 

principais benefícios, estão a redução de retenção de líquido 

(inchaço), ativação da circulação sanguínea, combate a 

celulite e até o relaxamento corporal.

Os interessados devem agendar o horário diretamente na 

Unidade de Saúde Apevo, localizada na rua Sebastião Lopes, 

97 - Centro de Votorantim ou pelos telefones (15) 3353-

9800 e 99788-0559.

Aulas do primeiro Coral da Apevo têm início
As aulas do primeiro Coral da Apevo iniciaram no mês de 

maio, mas as inscrições continuam abertas. Os interessados, 

maiores de 18 anos, devem se inscrever na recepção da 

associação. As vagas são limitadas.

Ministrada pelo regente Luís Gustavo Laureano, a atividade 

tem o objetivo de despertar novos talentos e oferecer 

treinamento a cantores amadores, com ou sem experiência.

As aulas acontecem às quartas-feiras, das 9h30 às 11h30, no 

salão social da Apevo. A mensalidade para associados é R$ 50 

e não associados, R$ 70. As inscrições devem ser feitas 

diretamente na recepção da associação, na rua Antônio 

Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Informações pelos 

telefones (15) 3243-2410, 3353-8080 ou 99690-7500.

É comum as empresas buscarem por jovens para serem 

contratos como estagiários. A Lei do Estágio nº 6494/77 sofreu 

algumas mudanças e agora vigora a nova lei (nº 11.788/08). 

Aqueles que pretendem estagiar devem se informar sobre 

essas mudanças e ficar de olho nos seus direitos e deveres. 

Confira:

1. Qual a diferença entre estágio obrigatório e não 

obrigatório?

O estágio obrigatório é definido como pré-requisito no projeto 

pedagógico do curso para aprovação e obtenção do diploma, 

sendo facultativa a concessão de bolsa ou outra forma de 

remuneração e auxílio-transporte. Já o estágio não obrigatório 

é entendido como uma atividade opcional do estudante, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, mas que 

deve ser necessariamente remunerada pela empresa que o 

contrata. (Fonte: Site Terra)

2. O estagiário pode receber os mesmos benefícios que um 

funcionário efetivo recebe?

Caso a empresa queira fornecer sim, mas isso não cria vínculo 

empregatício. De acordo com a legislação, os benefícios do 

estagiário são: auxílio transporte, recesso remunerado 

proporcional e bolsa auxílio; para estágios não obrigatórios. 

Também é direito do estagiário a redução da carga horário em 

período de provas, nesse sentido, as duas ocupações não 

podem ser igualadas. (Fonte: Site Cia de Estágios)

3. Estagiário tem direito a recesso remunerado?

Estagiários têm direito ao recesso remunerado (férias) de trinta 

dias a cada doze meses de estágio na mesma Empresa ou, o 

proporcional ao período estagiado se menos de um ano. Não 

há abono de férias, 1/3.  A Legislação do estágio não contempla 

o 13º salário.  A rescisão antecipada do Contrato de Estágio, 

independentemente da iniciativa, preserva o direito do 

Estagiário quanto ao recesso remunerado. (Fonte: Site 

Estagiários)

4. Qual a duração permitida para a jornada diária de estágio?

De acordo com a legislação vigente, os estágios devem ter no 

máximo 6 horas diárias e 30 semanais, exceção para os alunos 

da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, 

quando não poderá ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas 

semanais. (Fonte: Site Abres)

Para saber mais sobre a nova Lei do Estágio, acesse a “Cartilha 

E sc l a recedora  sobre  a  Le i  do  Es t ág io ”  no  l i nk : 
http://www.empresas.ciee.org.br/portal/cartilha_lei_estagio.pdf.

Salão de Beleza conta com nova manicure 
O salão de beleza da Apevo conta com o atendimento de 

uma nova manicure, Mackelly Thomaz. Associados e não 

associados, homens, mulheres e crianças podem agendar 

um horário para deixar as unhas dos pés e das mãos ainda 

mais bonitas e elegantes.

Para as mulheres, além do corte e lixamento das unhas, a 

profissional também oferece decorações como francesinha, 

adesivos, pedrinhas e joias.

O atendimento é feito de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e 

o horário deve ser agendado antecipadamente pelos 

telefones (15) 3243-2410, 3353-8080 ou 99770-3293. 

Atendimentos aos sábados também devem ser agendados.

Grupo forma o 1º Coral da Apevo

 Técnica é não invasiva e não tem efeitos colaterais
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Sessões de massagens são realizadas na Unidade de Saúde Apevo

Salão de beleza conta com atendimento de nova manicure

Estagiário é aquele que está matriculado em instituições de ensino
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