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Apevo apresenta sua nova sala de ginástica

Como parte das
novidades do
programa de ampliação
e melhoria dos serviços,
associados ganham sala
de ginástica e
equipamentos. Pág 12

No mês do Natal, acompanhe como Votorantim completa 55 anos e
preparar um drink saboroso. Pág 11
com programação especial. Pág 10

Sangria é um drink refrescante







Votorantim celebra 55 anos de emancipação

Eleições Apevo: nova diretoria será escolhida dia 16 de janeiro. Pág 8
Diretoria dá início à construção dos apartamentos no litoral. Pág 12
Mais um benefício aos associados Apevo: vagas preferenciais. Pág 5
Fim de ano escolar: como lidar com a reprovação. Pág 5
Apevo terá baile de “Reveillon” dia 14 de dezembro. Pág 4
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Palavra do Presidente

Rever o passado, viver o presente e planejar o futuro

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar,
idosos, jovens que serão os aposentados do amanhã e
leitores em geral. Todos nós acompanhamos durante o ano a
situação caótica do país, vimos, ouvimos e lemos por meio
da mídia, escrita, falada e televisiva as mais diversas formas de
corrupção já vistas no Brasil. Temos que admitir também que
alguns foram punidos, embora muitos poucos, mas já foi um
começo. Sabemos também que nossa lei é muito branda e,
infelizmente, parte dela já está corrompida. Cada um
simplesmente coloca sua opinião pessoal e a sociedade ﬁca
com as mãos atadas sem nada poder fazer, ou seja, os
responsáveis pelo cumprimento das leis as burlam fazendo as
suas próprias prevalecem.
Tendo em vista que a eleição já aconteceu, tivemos algumas
mudanças em relação aos parlamentares de proﬁssão e de

carteirinha e, esperamos que haja entre os novos, cabeças
pensantes para exercerem efetivamente suas funções, que é
estar a serviço do povo brasileiro.
Quanto a nós, defensores dos aposentados, queremos que
todos saibam que, juntamente com as demais associações de
base do Estado de São Paulo, através da Fapesp – Federação
e Departamentos dos Aposentados, Pensionistas e Idosos
do Estado de São Paulo e a nível Brasil, com todas as
federações dos demais estados através da Cobap –
Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas,
estamos juntos, alerta e ﬁscalizando como sempre ﬁzemos,
para que os nossos governantes e parlamentares ﬁquem
atentos e lembrem-se que fomos nós que delegamos a eles
serem nossos representantes.
É importante que os associados da Apevo saibam que
durante esse ano todo, nós trabalhamos bastante e demos o
melhor de nós para melhorar nossos atendimentos,
benefícios e, mesmo com a crise política administrativa que
abalou nosso país, conseguimos caminhar com passos largos
e, para aqueles que acompanham mais de perto sabem dos
projetos executados e os que estão em andamento, vale
aquele tradicional lema: “melhorias contínuas” que não são
apenas teorias e sim práticas.
Portanto, caros associados, continuem a conﬁar em nós para
que em 2019 possamos realizar outros projetos, os quais já
estão elaborados e que trarão mais conforto, comodidade e

mais qualidade de vida que todos nós merecemos.
Quero aproveitar essa minha coluna, nessa última edição do
ano, em nome de toda nossa diretoria, funcionários
colaboradores e de todos nossos parceiros prestadores de
serviços que estão conosco no dia a dia, agradecer pela
conﬁabilidade e por estarem conosco, pois vocês associados, são a razão de nossa existência. Como
comandante desse grande navio chamado Apevo, quero
agradecer a todos que ﬁzeram e fazem parte dessa grande
tripulação, direta ou indiretamente, pois só o fato de
acreditarem em nosso trabalho já os consideramos inseridos
nessa grande família.
Portanto, em nome de nossa diretoria, funcionários
colaboradores e parceiros prestadores de serviços do dia a
dia, desejamos a todos um abençoado “NATAL” na Paz do
Senhor e que o menino Jesus esteja nascendo sempre no
coração de cada um de nós trazendo a esperança de um
mundo melhor e um “ANO NOVO” cheio de realizações e
com muita saúde e que, em 2019, nossos governantes
passem a enxergar que ao seu redor existem seres humanos
e não marionetes para serem manipulados a seu bel prazer.
Fiquem com Deus e lembrem-se: “ELE” nunca nos
abandona!
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigos
Nada acontece por acaso, nem por milagre. É gestão eficiente! (Sexta parte)
Por Ari Fernandes
Olá amigos associados, aposentados, pensionistas, idosos e
leitores em geral. Nessa edição, estamos trazendo a sexta
parte da série de artigos produzidos para o conhecimento
dos leitores sobre o que é a Apevo e que tipo de trabalho
realizamos.
É importante para a atual gestão que o público conheça sua
administração e a luta em defesa dos associados,
aposentados e pensionistas, assim como os benefícios que
estão à disposição de todos. Também apresentamos os
novos projetos para melhor conforto e comodidade,
melhorando ainda mais os atendimentos; salientando nossa
ﬁlosoﬁa de “Melhorias Contínuas”. Desde o primeiro artigo publicado no Jornal da Apevo do mês de julho - a ﬁnalidade
foi de levar a vocês a verdadeira Apevo, para que não sejam
enganados por pessoas que estão tentando denegrir a
imagem da entidade com ideias vagas, semeando a
inverdade, com um único objetivo: tirar proveito próprios
para satisfazer o ego pessoal. Enquanto isso, nossa equipe
tem trabalho em ações que podem ser vistas e
comprovadas.
Aos associados que não tiveram a oportunidade de

conheceram a gestão administrativa e empreendedora da
atual diretoria, venham nos conhecer! Teremos o imenso
prazer de mostrar o que temos feito. A nossa credibilidade graças a Deus e ao apoio dos associados - não foi conquistada
à toa, mas sim com ação e muito trabalho, tanto na defesa das
causas dos aposentados, como nos serviços sociais
realizados, principalmente na área da saúde, na qual a Apevo
investe com satisfação para manter sua Unidade de Saúde
em pleno funcionamento, garantindo o bem-estar de seus
associados e dependentes.
Gostaria de salientar também sobre os quatro novos
apartamentos na colônia de férias em Ilha Comprida: as
obras já foram iniciadas e até a metade de 2019 já estarão à
disposição para serem utilizados junto com os seis
apartamentos já existentes.
Outro assunto a ser destacado é sobre o espaço físico da
Unidade de Saúde, que necessidade ser maior. Dessa forma,
já idealizamos um novo projeto para serem utilizados dois
pavimentos do prédio localizado na rua Antônio Fernandes,
148 - Centro de Votorantim. Vamos aumentar o número de
consultórios médicos e trazer outras opções de serviços na
área da saúde; com uma ampla recepção para atender a
demanda.

O terceiro pavimento do prédio ﬁcará, em deﬁnitivo, para a
realização das aulas de ginástica, que já estavam sendo no
local. Até o momento, já estruturamos este pavimento com
ventiladores e bebedouros, para maior conforto dos
praticantes da atividade física (matéria completa sobre as
novidades da ginástica na página 12).
Outra novidade da associação é que temos um projeto
pronto para a ampliação da frente da sede matriz (na rua
Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim). O térreo
terá três ambientes de recepção para o encontro dos
associados, equipadas com TV, café e água, murais de
recados e fotos dos eventos. Durante o dia, será utilizada
para atendimento da Apevo e, à noite, para o Salão Social.
Na parte superior, teremos uma sala para palestras e
reuniões, com capacidade para 40 a 45 pessoas.
Continuem conﬁando nessa diretoria e em sua gestão
empreendedora, pois juntos faremos muito mais! Na Apevo,
a teoria é a prática.
“Palavras são evasivas, apenas sons! Ações e trabalhos são
reais, que podem ser veriﬁcados, são palpáveis!”
Fiquem com Deus e até a próxima edição.

Fôlego para recomeçar
Final de ano, para muitos de nós, signiﬁca ﬁnal de fôlego. E
desconﬁamos de que não daremos conta de chegar até o
ﬁm. Então pensamos nas Festas, nas Férias, estufamos o
peito e seguimos.
A vida vai seguindo, para muitos de nós, apenas como uma
sucessão de eventos sociais que nos distraem do vazio e da
insigniﬁcância que sentimos quando perguntamos a nós
mesmos qual o sentido de tudo o que estamos vivendo. A
ousadia de tal questionamento não passa impune.
E o tempo? Este pune nossa mania de deixar para depois. Ele
não guarda a vida que adiamos, ele deixa cair pelo caminho o
que displicentemente tratamos como adiável.
Paradoxalmente, maior será nosso débito à medida que
acumulamos protelações.
Devemos, então, burlar o tempo, vencê-lo com a
malandragem da alma que precisa resistir ao seu controle,
ﬁta-lo nos olhos e decidir usá-lo a nosso favor, contrariando
sua intenção de passar por nós. Sim, olhemos através de
nosso enrugamento e de nossas marcas e digamos que
amanhã pela manhã faremos tudo novamente, tentaremos
mais uma vez, e outra vez, e tantas quantas possíveis.

Sim, a vida não precisa nos carregar, podemos nos servir da
maior de todas as realidades do Universo, a ressurreição.
Tudo o que acaba, pode recomeçar. A morte não é a última
notícia, nem a nossa, nem de qualquer realidade da vida que
insiste escorrer pelos nossos dedos.
Vivamos novamente, amanhã, mês que vem, no próximo
ano. Aprendamos uma nova língua. Adquiramos novo
hobby, novo hábito. Tiremos da gaveta poesias e outros
rabiscos. Cantemos, dancemos, enquanto há música em
nossa mente, não importando qual seja o silêncio da
saudade.
Já disse o Drummond que “quem teve a ideia de cortar o
tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um
indivíduo genial”. E creio eu que a ideia é do próprio Criador,
que desejou que fôssemos amigos, nós e o tempo. E ao
cortar em fatias a vida, encheu a alvorada de esperança,
como disse Jeremias, um sábio da Antiguidade, que “as
misericórdias do Criador se renovam a cada manhã”.
Misericórdia é a chance que a vida nos dá de começarmos
tudo de novo, depois de cada sono, de cada estação de
recolhimento, de cada exaustão sôfrega do ciclo que se ﬁnda.

E que nos baste o que nos resta. Pedir ao Criador, como na
prece sugerida por outro grande homem do passado,
Moisés do Egito, “nos ensine a contar os nossos dias, de
modo que tenhamos corações sábios”.
A sabedoria da vida reside em não desistir de recomeçar, até
o último dos recomeços, quando estaremos nos braços do
Criador de nossa alma, sem cansaços, sem ﬁnais, quando
venceremos, por ﬁm, o próprio tempo.
Bons recomeços!
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Importante instituição da nossa cidade
É com orgulho que venho aqui me expressar sobre a
importância da Apevo em nossa cidade. Sem dúvida é uma
instituição forte, organizada, que presta relevantes serviços
não só aos aposentados e associados, mas também a toda
sociedade que, caso queiram, também podem contar com
os serviços desta associação, que vem sendo, por alguns
anos, gerida pela atual diretoria presidida pelo meu amigo de
longa data Sr. Aristides Fernandes. Com suas lutas e
determinação, Aristides vem obtendo êxitos em seus
desaﬁos e implantações de serviços inovadores, atendendo
assim, com eﬁcácia e qualidade, seus associados e nossa
sociedade.
Lembrando que esta associação foi fundada em meados de
1992, com o objetivo de representar os aposentados, lutar
por seus direitos e prestar serviços a estes com qualidade. De
lá para cá, vem cada vez mais superando as expectativas de
seus associados em benfeitorias, serviços e projetos que
atendem a todos, mostrando competência em suas gestões,
aliadas com as diretorias que vieram desde 1992 e que
priorizam o serviço de qualidade, tendo certiﬁcações de

excelência de qualidade, como ISO 9000, sendo um dos
melhores e maiores espaços da região, além de ter um salão
que atende até 260 pessoas. Isto tudo é para atender seus
aposentados e associados; tendo em um único espaço
inúmeros serviços de qualidade exemplar, como mais de 20
proﬁssionais da saúde que atendem na Unidade de Saúde,
Setor de Turismo, Setor Jurídico, TV, Jornal, entre outros.
Quando visito outras cidades, tenho maior orgulho de dizer
que há em Votorantim muitas coisas boas e também uma
associação de aposentados muito importante, como é a
Apevo, que com sua gestão de alto nível vem dando suporte
a seus associados e ainda deixa as portas abertas para àqueles
que querem também fazer parte desta família, que com
atendimento de dignidade, excelência, satisfaz em todos os
quesitos dentro de suas possibilidades, além de persistir por
melhorias, projetos e desaﬁos futuros para aqueles que, com
seu trabalho e agora aposentados por méritos próprios,
deixam para nós um legado de bem a continuar a ajudar ao
próximo, pois num futuro não muito distante também
seremos aposentados e necessitaremos de tal associação

que possa nos representar.
Minhas congratulações sinceras a esta associação, Apevo,
que nos alegra por existir e pelo presidente, Sr. Aristides
Fernandes, e sua diretoria, que contribui, e muito, para o
bem de nossa sociedade Votorantinense!! Parabéns!!
Desejo a todos meus sinceros votos de um Natal abençoado
e um Ano Novo repleto de realizações!!

Adalberto
Leme
Farmacêutico/
Bioquímico/
Adm. Público/
Vereador
Suplente

Um dos maiores patrimônios de Votorantim
Considero a Apevo - Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Votorantim e Região um dos maiores
patrimônios de nossa cidade. Na semana passada, visitei a
entidade, sendo muito bem recebido pelos colaboradores,
voluntários e o presidente da entidade, Sr. Aristides
Fernandes que, com sua gentileza, apresentou toda a
estrutura da associação, que foi conquistada pela gestão ao
longo dos anos de luta.
Fiquei impressionado com os avanços estruturais,
oferecendo um serviço de utilidade pública em sua estrutura
física, ações sociais, cumprindo com excelência a sua função
social que vai além do zelar pela defesa dos direitos dos
aposentados e pensionistas, faz valer o resgate a dignidade da
pessoa do aposentado pela ampla estrutura de assistência

dos serviços prestados aos seus associados.
Acompanho por longos anos os trabalhos do Sr. Presidente
Aristides Fernandes que, com seu perﬁl e espírito
empreendedor, ajudou dentre muitas associações dos
amigos de bairros desta cidade a se estruturarem para
ganharem força no município pelas causas conquistadas de
interesses para atender as demandas dos bairros.
Sinto-me honrado pelo convite do Sr. Presidente em
participar como voluntário com a inserção do projeto
aprender a empreender, ferramenta de trabalho que visa
orientar e beneﬁciar aos aposentados e pensionistas que
queiram complementar renda para sua melhor qualidade de
vida.
E na qualidade de cidadão e associado, parabenizo e

agradeço a Apevo, nas
pessoas de seus
diretores, Sr. Presidente
Aristides Vieira
Fernandes, associados e
funcionários pelos
excelentes trabalhos
prestados.

Mario L. Niéri
Professor Mestre em
Direitos Humanos

Associação avança em patamares públicos e sociais
Há alguns anos venho acompanhando o trabalho da Apevo
na cidade de Votorantim e posso aﬁrmar com propriedade
que a associação vem galgando patamares de funcionalidade
pública e social plausíveis.
Cada direção deixou sua marca nessa associação; entretanto,
a atual diretoria, presidida pelo senhor Aristides Vieira
Fernandes, tem uma marca especial a qual resumo em uma
única palavra "Prosperidade”. Desde que sua atuação se deu
início houve um aumento signiﬁcativo de novos projetos
que, ao longo de sua direção, vêm sendo executados.
Hoje podemos participar de eventos sociais e turísticos,

trazendo lazer e bem- estar aos associados, prestações de
serviços nas áreas da saúde e jurídicas, auxiliando-os cada vez
com mais estrutura e conforto, tudo isso graças à visão e
desempenho dessa direção que trabalha com zelo pelo
patrimônio da Apevo.
Não posso deixar de comentar também da conﬁança e união
dos associados que, juntamente com a Apevo, crescem para
uma sociedade unida e prospera na cidade de Votorantim.
Décio Perez
Diretor do Guia Noivas e + Eventos

Apevo: a conquista que Votorantim precisava
Venho por meio deste depoimento ressaltar minha
admiração e gratidão por essa grande conquista que faltava
em nossa cidade que é a Apevo - Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região.
Associação essa que cuida dos nossos aposentados e idosos
com o carinho e respeito que merecem por, enﬁm, um dia
também todos contribuíram com o crescimento de nossa
cidade de Votorantim.
A Apevo hoje tem como presidente o senhor Aristides Vieira
Fernandes que, por sua grande competência e
proﬁssionalismo, também formou grandes equipes de
proﬁssionais em todos os setores e que proporcionam aos
associados o melhor atendimento, agilidade nos

agendamentos pelos mesmos necessitados tanto na área da
saúde em geral quanto na área da educação.
A Apevo é uma associação
completa, tem tudo que
precisamos para tornar nossos
dias melhores. Fica aqui meus
parabéns pelo seu desenho,
senhor Aristides Vieira
Fernandes!
Sandra de Oliveira Moreli
Associada

ATENÇÃO ASSOCIADOS DA APEVO
ELEIÇÃO 2019 PARA ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA

Data da eleição: 16 de janeiro de 2019
Local: Salão Social Apevo
Rua Antônio Fernandes, 50, Centro, Votorantim
Horário: das 8h às 17h
Quem pode votar: Associados aposentados ou pensionistas
que tenham um ano ou mais no quadro associativo.
Para votar é também necessário estar em dia com
a mensalidade até dezembro de 2018.

Participe! Exerça a sua cidadania.

Contamos com o comparecimento de todos.
Participe! Exerça a sua cidadania.
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Turismo

Próximo baile da Apevo será em estilo Réveillon
O último baile de 2018 da Apevo será no dia 14 de
dezembro, das 20h à 0h, no Salão Social da Apevo e terá
como tema “Réveillon”. Diversas novidades estão
programadas para a noite de sexta-feira, como banda ao vivo
e entrada gratuita para associados e dependentes.
A pista de dança do Salão Social da Apevo será agitada pela
Banda Expresso 8. O público irá dançar e cantar ao som de
músicas de diversos gêneros. Outra novidade é que os

associados e dependentes, apresentando a carteirinha, não
pagam a entrada. Se optarem pela mesa, o associado irá
pagar o valor de R$ 10 e tem direito a quatro lugares. Não
associados pagam R$ 10 a entrada individual ou R$ 40 a mesa
para quatro pessoas.
A expectativa por parte da equipe de Eventos da Apevo é
grande, pois o objetivo é de que o evento feche o ano com
“chave de ouro”. Além da banda, a animação também ﬁcará

por conta de bartenders e proﬁssionais de dança para as
moças que não tiverem um par.
As reservas de mesas podem ser feitas diretamente na
Apevo, localizada na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim ou pelo telefone (15) 3243-2410.
Conﬁra as fotos de quem esteve presente no último evento,
realizado em outubro:

Educação
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A professora Erika Leticia dedica um tempo para ajudar os estudantes

O ano letivo está chegando ao ﬁm e, enquanto alguns alunos
comemoram os bons resultados obtidos durante o
semestre, outros se preocupam por não ter conseguido
atingir a média necessária para aprovação. Ao invés de
encará-la como uma derrota, é hora de buscar uma chance
de repensar as atitudes e se dedicar mais aos estudos.
Segundo a coordenadora pedagógica do Colégio Dimensão,
Érika Letícia, a reprova acontece devido diversas situações
que ocorreram ao longo do ano e que, como resultado, o
aluno não conseguiu atingir a média. “Isso acontece quando
o aluno deixa de entregar os trabalhos e lições de casa, além
de deixar de fazer as atividades durante as aulas”, explica.
No colégio, o índice de alunos reprovados é baixo e isso se

deve as orientações dos professores e ao olhar atento dos
pais. Érika ressalta que as melhores maneiras de evitar uma
reprova é não levar dúvidas para a casa, reler o conteúdo
abordado em aula, ter um horário para fazer o estudo diário,
praticar o que aprendeu e comparecer aos Plantões de
Dúvidas.
O ﬁnal do semestre também é um período complicado para
as escolas, já que é nessa época que muitos pais – aitos com
a possibilidade repentina de reprovação do ﬁlho – procuram
a instituição para tentar resolver a situação. É fundamental
que a família entenda que não adianta se desesperar e, nessa
hora, é preciso analisar a situação por todos os ângulos.
Conversar sobre o problema de forma clara e aberta com a
instituição de ensino e não ter interesse em encontrar
culpados é essencial. Juntos – escola, equipe pedagógica e
família – encontram uma melhor solução para resolver o
problema.
“O colégio orienta aos pais para que ﬁquem atentos para que
os alunos não cometam os mesmos erros e que
acompanhem a rotina pedagógica dos ﬁlhos”, diz Érika.
Outras atitudes indicadas aos familiares é comparecerem as
reuniões escolares, incentivarem o aprendizado do aluno e
ajudarem nas lições de casa. Essas atitudes mostram que os
pais estão interessados no aluno e valorizam seu
aprendizado.
Para os alunos, a orientação é que encarem isso como “uma

nova chance de aprender e amadurecer tanto na vida pessoal
como na pedagógica”, conclui a coordenadora.
Ao perceber que o aluno tem alguma diﬁculdade
educacional, é aconselhável que os pais procurem o auxilio
de um professor particular. Se mesmo assim notarem que a
criança ou adolescente não está se dedicando como devia
aos estudos, mais do que deixar sem presentes ou proibir o
uso do computador e jogos eletrônicos, é importante
reorganizar os hábitos e estipular uma rotina de estudos com
horários e local organizados para tal. Com organização e
simples atitudes, o monstro da reprovação irá passar longe e
o aluno seguirá o uxo normal dos estudos.

Foto Colégio Dimensão

Foto Colégio Dimensão

Aprendendo a lidar com a reprovação de aluno

Professora Marici da Silva durante explicação para alunos

Foto Sempre Família

Como orientar os pais a ajudarem no desempenho escolar dos filhos?

Pais devem acompanhar a rotina escolar dos ﬁlhos

É fato que quando os pais participam da educação de seus
ﬁlhos, o desempenho escolar deles melhora
consideravelmente. Pais participantes do processo educativo
demonstram aos ﬁlhos o quanto a educação é importante e
isso se reete no desempenho dos alunos. Por outro lado,
quando os pais não estão de fato comprometidos com a
educação de seus ﬁlhos, deixando essa responsabilidade
apenas a cargo da escola, isto geralmente se reete em baixo
desempenho por parte dos alunos.
Como a escola pode ajudar os pais e orientá-los para que
possam ser parte ativa no processo de aprendizagem?
Ter contato direto com os pais é fundamental para aumentar

o desempenho escolar. É importante que pais e professores
possam estar em contato sempre que necessário.
Atualmente, há a facilidade de comunicação por meio das
redes sociais, dos e-mails e de sistemas escolares que
possibilitam este tipo de comunicação. Dessa forma, os pais
estarão sempre cientes com relação a eventos escolares e
também a eventuais problemas que possam afetar o
desempenho escolar.
Orientar os pais para conversarem com os ﬁlhos sobre a
escola. Os pais devem demonstrar interesse em saber o que
o ﬁlho está estudando, como são os colegas de classe, de
quais atividades ele gosta ou não, enﬁm, fazer com que o
ﬁlho sinta-se a vontade para falar sobre a escola sempre que
necessário. Às vezes o ﬁlho quer conversar com o pai e ele
não o escuta por estar ocupado ou os pais querem saber
sobre a escola em momentos nos quais os ﬁlhos estão
cansados ou famintos. A escola deve orientar os pais com
relação ao momento certo para abordar o assunto.
Fazer com que o pai incentive o ﬁlho a estudar. Dormir pelo
menos 8h por noite, comer alimentos saudáveis, não ﬁcar
apenas usando o computador ou o celular são exemplos de
hábitos que os pais devem incutir nos ﬁlhos. Se tiverem uma
vida regrada com certeza terão disposição para ter um
melhor desempenho escolar.
Acompanhar a vida escolar de seus ﬁlhos. É necessário que

os pais ﬁquem cientes do que ocorre no ambiente escolar.
Acompanhar reuniões, comparecer a eventos, olhar o
caderno dos ﬁlhos, tudo isso faz com que demonstrem o
valor que dão à escola. Caso não possam comparecer aos
eventos e reuniões escolares, é essencial que tenha ao
menos algum meio de comunicação com a escola.
Ler para o ﬁlho e incentivá-lo a praticar a leitura. Crianças
menores podem usufruir do prazer de ter os pais lendo para
elas. Caso os ﬁlhos sejam adolescentes, o pai deve procurar
saber que temas são do interesse de seu ﬁlho e comprar
livros para incentivá-lo a ler. Pais que leem demonstram um
bom exemplo.
Mostrar aos pais a importância de estabelecer uma rotina de
estudos. Incentivar o ﬁlho a estudar sempre no mesmo
horário, em um local especialmente preparado para este
momento, onde ele dispõe de todos os recursos que
possibilitem que ele estude sem precisar deslocar-se para
buscar outros materiais e sem distrações o auxiliará a criar
uma rotina de estudos e aumentar o seu desempenho
escolar naturalmente.
Por meio de orientação e guia adequados é possível ensinar
aos pais os passos que eles devem tomar para participarem
ativamente dos estudos de seus ﬁlhos e fazer com que o
desempenho escolar deles melhore consideravelmente.
(Fonte: Escola Web)

Trânsito demarca vagas preferenciais em frente à Apevo
O Departamento de Trânsito de Votorantim demarcou três
vagas preferenciais para motoristas em frente à Apevo. Agora,
pessoas com deﬁciência física e idosos podem fazer uso das
vagas, além de terem outra para embarque e desembarque,
que também pode ser usada como carga e descarga.
Segundo o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
há muito tempo os associados pediam por vagas preferenciais
devido à falta de estacionamento na rua Antônio Fernandes.
“Com as vagas, o desembarque do passageiro é mais
tranquilo, uma vez que o motorista pode acomodá-lo dentro
da Apevo, deixando o pisca-alerta do carro ligado e, após,
estacionar em outro local. O mesmo acontece na hora do
embarque. Sempre haverá uma vaga disponível para o
motorista”, ressalta.

As demarcações estão de acordo com o artigo 41, da Lei
Federal nº 10.741/2003 e artigo 47, da Lei Federal nº
13.146/2015, que garantem a inclusão de vagas sinalizadas,
em vias públicas e privadas, para pessoas com deﬁciência física
e idosas. É necessário utilizar a carteirinha do idoso ou da
pessoa com deﬁciência física quando o carro estiver
estacionado nessas vagas.
“As pessoas que precisam desembarcar e embarcar na Apevo
não precisam mais parar no meio da rua, devido à falta de
vagas. Além de diﬁcultar o trafego de carros, a atitude também
colocava em risco a segurança das pessoas, podendo causar
acidentes. Tudo isso foi pensado para ajudar na correria do dia
a dia de nossos associados e dependentes”, informou
Aristides.

Vagas oferecem maior comodidade aos associados Apevo
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Sorteados

Show de prêmios contempla 9 pessoas em novembro
No mês de novembro, nove associados foram
contemplados com o show de prêmios da Apevo. Entre os
brindes ofertados neste mês, estão: vale compras da
Farmamed, óculos de sol da Ótica Oliver, coleção de livros
do jornalista César Silva, sessão com a podóloga da Unidade
de Saúde Apevo, um ventilador ofertado pela associação,

lavagem técnica da Automabi e um almoço para dois no
restaurante Aroma e Sabor.
Para concorrer é fácil: 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 Farmamed e Farma Ponte (localizadas na av. 31 de

Março - Centro de Votorantim). Associados que optam pelo
pagamento anual da Apevo devem comparecer a associação
mensalmente para retirarem os cupons.
Conﬁra os ganhadores do penúltimo mês do ano:

Santino de Jesus Lopes - lavagem técnica da Automabi

Mauro Carlos Campioni - coleção de livros do jornalista César Silva

Ana Paula Ribeiro - óculos de sol da Ótica Oliver

Jeremias da Costa - vale compras da Farmamed

Lourdes Barbosa - vale compras da Farmamed

Tereza de Campos - vale compras da Farmamed

Elsa Nunes Vieira - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Solange Muniz - ventilador Mundial ofertado pela Apevo

Osete de Pontes - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde

Apevo presenteia 129 associados em 2018
Como forma de agradecer aos associados pelo tempo de
companheirismo, a Apevo realiza, mensalmente, o sorteio
de brindes. Em parceria com o restaurante Aroma e Sabor,
Ótica Oliver, Farmamed, Farma Ponte, jornalista César Silva
e Automabi, a associação contemplou 129 pessoas de
janeiro a novembro deste ano.
Em janeiro, sete associados foram contemplados, sendo:
duas cestas de produtos da Farmamed e uma da Farma
Ponte, um óculos de sol da Ótica Oliver, almoço para dois no
Aroma e Sabor, sessão com a podóloga da Unidade de Saúde
Apevo e uma panela de arroz ofertada pela associação. No
mês do Carnaval, foram dez premiados e, além dos brindes,

o jornalista César Silva também presenteou com a sua
coleção de livros sobre a história de Votorantim, intitulado
“Nossa história, nossa vida” e a Farmamed passou a oferecer
um vale compras.
Em março, os doze sortudos concorreram também a um
massageador de mãos, ofertado pela Polishop e um ovo de
Páscoa, presente da Apevo. Em abril, foram treze sorteados
e a novidade foi o prêmio oferecido pelo parceiro da Apevo,
o Escritório Cunha. Em maio e junho foram doze
contemplados em cada mês, sendo que em junho a Apevo
sorteou um ﬁnal de semana em sua colônia de férias na praia
de Ilha Comprida.

Em julho, foram sorteados quinze associados. Em agosto,
quatorze pessoas concorreram aos prêmios e a novidade foi
a lavagem técnica oferecida pela Automabi.
Em setembro, mais doze pessoas foram contempladas e, em
outubro, dez associados ganharam no show de prêmios. Os
ganhadores de novembro podem ser conferidos acima.
O show de prêmios da Apevo continua em dezembro e
quem sabe a sorte esteja ao seu lado! Não deixe de depositar
os cupons recebidos no pagamento da mensalidade nas
urnas dispostas na sede da associação, na Farmamed e Farma
Ponte (localizadas no Centro de Votorantim).

Coral da Apevo realiza três apresentações em dezembro

Coral da Apevo durante apresentação no auditório municipal

encontro de corais, na 7ª Igreja Presbiteriana Independente
de Sorocaba, localizada na rua Aparecida, 1119 – Vila
Augusta. O evento acontece a partir das 20h.
No clima natalino, o coral se apresenta também no presépio
vivo do Sesi de Votorantim, a partir das 14h, no dia 6 de
dezembro. A escola está na rua Claudio Pinto Nascimento,
140 – Jardim Morumbi. E, no dia 7, o grupo se exibe no
“Natal em concerto com órgãos de tubos”, na Catedral
Metropolitana de Sorocaba, às 20h. A igreja ﬁca na Praça
Coronel Fernando Prestes, no Centro da cidade.

O Coral da Apevo vem realizando diversas apresentações
em Votorantim e região, sob o comando do regente Luís
Coral participou de recital
Gustavo Laureano. Em dezembro, o grupo terá mais três
eventos programados na cidade.
No dia 31 de outubro, o Coral da Apevo participou de um
No dia 1º de dezembro, o Coral da Apevo se apresenta no
recital no Auditório Municipal Francisco Beranger, em

Votorantim. Dezenas de pessoas lotaram o espaço para
conferir a apresentação.
Além do Coral da Apevo, o recital “Do lírico ao popular”
reuniu os grupos Madrigal Cantabile e Coral Voci. O evento
foi realizado pela Allegro Produções, tendo Luís Gustavo
como tenor acompanhado do violinista Amadeu Rosa.

Regente é homenageado
No dia 30 de novembro, durante o evento da Academia
Votorantinense de Letras, Artes e História – AVLAH, o
regente Luís Laureano foi homenageado com o diploma de
Honra ao Mérito. A noite também foi de homenagem para
Dirce Tonche, que recebeu o troféu João Kruguer pelos
serviços prestados à Votorantim.

ANUNCIE AQUI!

(15) 99770-8290 Marina Sandroni

Saúde
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Vilões das contaminações são carne, frango e ovos

A proximidade do ﬁnal do ano nos remete aos momentos de
confraternização com a família e os amigos, em torno de
mesas fartas. Em muitas casas, as ceias começam a ser
preparadas dias antes ou na manhã do dia 24 de dezembro. É
na hora de preparar os alimentos que as pessoas devem ter
cuidado, pois por trás das refeições existem inúmeros
perigosos para a saúde.
Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente são
registrados cerca de 13 mil casos de intoxicação alimentar,
sendo 45% deles adquiridos dentro de casa.
Em entrevista ao Jornal da Apevo, a nutricionista da Unidade
de Saúde Apevo, Carina Claudino de S. Agulha, explica que a
intoxicação alimentar acontece quando são ingeridos
alimentos ou bebidas contaminadas com bactérias, vírus ou
parasitas. “Esses alimentos podem estar contaminados
devido a vários fatores, como falta de higienização das mãos
antes de manipular os alimentos ou na sua preparação de
maneira errada, mas também pode ocorrer quando os
alimentos são expostos por muito tempo à temperatura
ambiente ou guardados sem se atentar para as formas de
armazenamento ou validade dos produtos”, acrescenta.
Os vilões dessas contaminações são a carne, frango, ovos,
frutas e verduras. As carnes e ovos são porque todo animal
possui bactérias em seu intestino e se o alimento não for
preparado corretamente, as bactérias continuam vivas. No
caso das frutas e verduras ocorre devido o processo de
plantação, já que podem ser irrigadas com água contaminada
ou utilizado adubos com dejetos animais.
A intoxicação alimentar pode ocorrer horas ou até dias
depois da ingestão desses alimentos, atingindo o estômago e
o intestino e podendo ocasionar diarreia, náuseas, vômitos,
dores abdominais e febre. “Quando os sintomas não cessam

corretamente; não deixas as preparações fora de
refrigeração por mais de 30 minutos após prontos ou de um
dia para outro – a maioria das bactérias se prolifera em
alimentos expostos a temperatura ambiente, guardar tudo
na geladeira, principalmente alimentos gordurosos e que
contenham ovos; cobrir as preparações (evitar deixar os
alimentos sem proteção, pois os mesmos podem se
contaminar com vírus e parasitas) e não servir várias vezes
com o mesmo talher; e, caso for comprar refeições prontas,
lembre-se de veriﬁcar as condições higiênicas do local e de
preferência os adquira em locais de conﬁança”, orienta
Carina.

ou pioram, como, por exemplo, o paciente apresentar
sangue nas fezes e nos vômitos, diﬁculdade ao se alimentar,
desidratação, sentir tonturas, diarreia constante, fraqueza,
dores abdominais fortes e febre acima de 38ºC, é
recomendado que procure um médico. Aliás, aos primeiros
sintomas a pessoa deve recorrer à ajuda médica, que irá
receitar o remédio correto para evitar que os sintomas
piorem”, alerta Carina.
A proﬁssional ainda acrescenta que o tratamento depende
do grau de intoxicação e que, muitas vezes, é leve e passa
rapidamente em alguns dias. No entanto, nos casos mais
graves, o médico pode recomendar o uso de antibióticos.
Em relação a alimentação nesse período, ela indica que a
deve ser consumidos alimentos leves, com gordura
moderada e rico em líquidos para ajudar na hidratação,
como, por exemplo: sopa ou caldo de legumes, legumes
cozidos sem casca e sem sementes, carnes magras sem
gordura, arroz bem cozidos, biscoitos tipo água e sal, água de
coco, entre outros.
“Todas as pessoas correm risco de adoecer com a
intoxicação, porém a contaminação é mais grave em bebês,
crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Bebês e
crianças não possuem desenvolvimento completo do
sistema imunológico, ao contrário do que acontece com os
idosos, que, devido o envelhecimento, o sistema
imunológico não responde como antes. No caso de pessoas
com doenças crônicas, a doença ou o tratamento altera a
resposta imunológica”, ressalta.
Para que a alegria das festas não se torne uma dor de cabeça
no dia seguinte, é preciso tomar alguns cuidados. “É
necessário higienizar e manipular os alimentos

As ceias fartas são motivos de alegria para os humanos, mas
para os pets pode se tornar um verdadeiro tormento.
Segundo matéria publicada no site de notícias G1.com, a
veterinária Ana Cláudia Braga relata que o número de casos
aumenta cerca de 40% no período de festas e são causados
por alimentação irregular ou ossos.
“Outro hábito comum nas festas de ﬁm de ano é dar aos pets
restos da ceia. Os nossos alimentos contêm gordura e sal
acima do indicado para os animais. Mas o pior de tudo são os
condimentos presentes nesses pratos, pois eles irritam o
sistema digestivo dos animais, causando problemas como
vômitos, diarreia e úlceras, dentre outras complicações”,
explica a veterinária.
Para os cães e gatos, os grandes vilões são as uvas passas e o
chocolate, que podem provocar insuﬁciência renal e
intoxicação grave, respectivamente.

Nutricionista Carina Claudino de Souza

Cães também sofrem com intoxicação

Intoxicação em pets cresce nesse período

Foto G1

Foto Saúde Brasil

Cuidados com os alimentos para evitar a intoxicação alimentar

Blog Maconequi

Brasileiros estão cada vez menos preocupados com o vírus da AIDS

1º de dezembro: luta contra a AIDS

A população brasileira tem se esquecido do poder letal da
infecção pelo vírus HIV e isso faz com que o número de
pessoas com AIDS cresça no país. Segundo dados da
Organização das Nações Unidas (ONU), divulgados em
2017, o número de infectados no Brasil aumentou 3% entre
2010 e 2016. A elevação é considerada pequena, mas ainda
assim é necessário a prevenção para que esse número não

aumente.
AIDS é a sigla em inglês de síndroma de imunodeﬁciência
adquirida (acquire dimmuno deﬁciency syndrome). É uma
doença sem cura, causada pelo vírus HIV. Entre as formas de
infecção, geralmente a transmissão ocorre por contato
sexual desprotegido com pessoa contaminada; uso de
seringa por mais de uma pessoa; transfusão de sangue
contaminado; da mãe infectada para seu ﬁlho durante a
gravidez, no parto e na amamentação; e instrumentos que
furam ou cortam não esterilizados.
Os primeiros casos da doença foram descobertos nos
Estados Unidos, Haiti e África Central em 1977 e 1978, mas
só foram classiﬁcados como a síndrome em 1982, quando se
compreendeu melhor a doença. No Brasil, o primeiro caso
foi diagnosticado em São Paulo, em 1980.
Quando ocorre a infecção pelo vírus HIV, o sistema
imunológico começa a ser atacado. É na primeira fase,
chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do vírus.
Esse período varia de três a seis semanas e o organismo
demora de 30 a 60 dias após a infecção para produzir

anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito
parecidos com os de uma gripe e, por isso, a maioria dos
casos passa despercebida.
A segunda fase é marcada por uma forte interação entre as
células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus.
O período pode durar anos e é chamado de assintomático.
Com o passar do tempo, as células de defesa funcionam
menos, até serem totalmente destruídas. A terceira fase,
sintomática inicial, é caracterizada pela alta redução dos
glóbulos brancos do sistema imunológico. No estágio mais
avançado, a AIDS, o paciente pode sofrer de hepatites virais,
tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de
câncer.
Com o objetivo de alertar a sociedade sobre a gravidade da
AIDS, a Organização Mundial de Saúde (OMS) escolheu o
dia 1º de dezembro como o Dia Mundial de Combate à
AIDS. A data é lembrada desde 1988, um ano após a
Assembleia Mundial de Saúde oﬁcializá-la.

Foto GNT

Cuidados básicos com os pés

Saiba como cuidar de seus pés

Pensando na saúde dos pés, há uma dica simples a ser
seguida: lavar os pés diariamente com esponja vegetal e
sabonete.
Durante o banho, lave os pés por último, não se esquecendo
de lavar entre os dedos. Depois de lavados, seque-os muito

bem. Insisto que você dê muita atenção na higiene entre os
dedos!! Caso não estejam bem secos, irá acumular umidade,
que é ideal para a proliferação de fungos causadores de tínea
interdigital, conhecidas também como frieiras.
E por que devemos nos preocupar com uma “simples”
frieira?
Para muitos é “simples” devido a falta de informação.
Apresentando a frieira você terá uma porta aberta para a
entrada de bactérias estreptococos, causadoras da erisipela.
Se não tratada corretamente, a doença pode evoluir para
outras complicações.
Pacientes idosos e diabéticos descompensados sofrem com
baixa imunidade, diﬁcultando o processo de cicatrização em
casos de lesões nos pés, por isso, toda atenção é essencial!
Associados e dependentes da Apevo: agendem uma
“avaliação gratuita” com uma das podólogas da Unidade de

Saúde, localizada na
rua Sebastião Lopes,
97 - Centro de
Votorantim.
Informações pelo
telefone (15) 33539800.

Regina Prado
Podóloga da
Unidade de Saúde
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Programa de TV

“Na Apevo com” já exibiu mais de 50 entrevistas inéditas
Antes das gravações, a equipe se reúne para deﬁnir qual será
o entrevistado do próximo programa. Deﬁnido, Luciane
realiza uma pesquisa para saber mais sobre o convidado e
elabora as perguntas que serão feitas no dia da gravação.
Normalmente as entrevistas são gravadas às segundas-feiras,
no ﬁnal da tarde. A equipe se reúne com o entrevistado,
batem um papo e, após o momento de descontração, todos
assumem suas funções e Aristides entra em cena para levar
ao espectador os fatos mais relevantes sobre o convidado.

Programas de dezembro
O primeiro programa Aristides Vieira foi entrevistado

Entrevista com o chef Juliano Garcia irá ao ar dia 20 de dezembro

O programa de televisão “Na Apevo com”, estreado em 14
de setembro de 2017, exibiu 55 entrevistas inéditas (até o dia
1 de dezembro de 2018), com personalidades de
Votorantim e região. O programa foi lançado no ano festivo
em que a Apevo completou 25 anos de fundação.
O “Na Apevo com” é um programa semanal de entrevistas,
sob o comando do presidente da associação, Aristides Vieira
Fernandes. O programa vai ao ar às quintas-feiras pela TV
Votorantim (canal 3 da Super Mídia e 6 de Net), com reprises
aos sábados, a partir das 9h30 e aos domingos, na Rádio
Nova Tropical (FM 105,9), a partir das 8h.
De acordo com José Carlos Balotim, diretor técnico, há
quatro anos a diretoria tinha o desejo de criar um programa
e, aproveitando o ano festivo - em 2017, surgiu a
oportunidade de colocá-lo em prática.
Para Aristides Vieira, essa conquista é um presente oferecido
especialmente aos associados e população em geral.
“Queremos levar a Apevo para a casa das pessoas, por meio
de um programa onde apresentamos a associação e
recebemos convidados interessantes, de diferentes
segmentos, para falarem sobre diversos assuntos”, comenta.

dos aposentados. A partir do segundo programa, Aristides
tomou a frente nas apresentações e passou a comandar as
entrevistas.
O programa “Na Apevo com” tem aproximadamente 50
minutos de duração e conta com três intervalos, nos quais
são exibidas informações sobre a Apevo e os benefícios
oferecidos pela entidade, como turismo, aula de ginástica,
entre outros. As gravações são realizadas no estúdio
montado dentro da associação, equipado e devidamente
preparado para receber os entrevistados.

Equipe
Além do apresentador e presidente da Apevo, Aristides
Vieira Fernandes, a equipe do programa “Na Apevo com” é
composto pelos diretores José Carlos Balotim, José Carlos
Nogueira, Ademar Pena e Ariana Garcia e pela jornalista
Luciane Fernandes Fogaça, também responsável pelo Jornal
da Apevo.

As entrevistas inéditas do mês de dezembro serão: no dia 6,
com Bráulio de Camargo, que irá contar um pouco sobre o
trabalho desenvolvido pela Aviq - Associação de Ajuda às
Vítimas de Queimaduras de Sorocaba e Região; no dia 13,
será a vez do terapeuta de família, Marcelo Cianelli, explicar
de que forma as famílias podem ser cuidadas ao passarem
por determinadas diﬁculdades ou conitos. Já no dia 20, o
bate-papo será com o chefe de cozinha, Juliano Garcia, que
irá falar sobre cardápios natalinos e dar dicas para aqueles que
pretendem iniciar na área; para terminar o ano, será exibida,
no dia 27, uma entrevista com o Arcebispo Metropolitano de
Sorocaba, Dom Julio Endi Akamine, que irá trazer
mensagens de paz e prosperidade para o novo ano.
O primeiro programa de 2019 será transmitido no dia 3 de
janeiro, com um bate-papo com o fotógrafo Teco Barbero que é deﬁciente visual e fala sobre sua proﬁssão e as
diﬁculdades enfrentadas. De 10 de janeiro a 28 de fevereiro
serão exibidas reprises dos programas já transmitidos em
2018. As entrevistas inéditas retornam no dia 7 de março.

Curiosidades
O nome do programa surgiu a partir da coluna “Na Apevo
com”, criada para o Jornal da Apevo em 2015. Na estreia do
programa, no dia 14 de setembro, o presidente da Apevo foi
entrevistado pelo diretor de comunicação, José Carlos
Nogueira.
Na ocasião, Aristides falou sobre a Apevo, sua história,
benefícios para os associados e dependentes e sobre a luta

Equipe do programa com Marcos Poiato na gravação

Eleição Apevo 2019
Eleição para nova diretoria da Apevo será dia 16 de janeiro
No dia 16 de janeiro de 2019, a Apevo irá eleger a nova
diretoria para o quadriênio 2019-2023. Durante quatro
anos, a chapa vencedora irá assumir os trabalhos e projetos
da associação, que tem o objetivo de lutar pela causa dos
aposentados e proporcionar mais comodidade e bem-estar
aos associados e dependentes.

membros, sendo três efeitos e três suplentes.
As chapas deverão estar completas e com as assinaturas de
todos que a compõem. A assembleia ordinária da eleição e
posse da nova diretoria será realizada após a apuração dos
votos

Quem pode votar
Edital de convocação
De acordo com o Estatuto Social, a Apevo divulgou, no dia
17 de novembro, no jornal Gazeta de Votorantim e em suas
redes sociais o edital de convocação para a eleição.
Aposentados e pensionistas da Apevo podem formar chapas.
Até o dia 17 de dezembro, os interessados devem retirar um
formulário na recepção da associação e protocola-lo no
mesmo local. Conforme o Estatuto Social, a associação deve
ser administrada por uma Diretoria Executiva, composta de
sete membros e um Conselho Fiscal, composto de seis

Podem votar associados ou pensionistas que estejam em dia
com as mensalidades da associação até o mês de dezembro
de 2018 e que tenham um ou mais anos como associados
Apevo; não sendo permitido o voto de associados
colaboradores - que não são aposentados.
A eleição acontece no dia 16 de janeiro de 2019, no Salão
Social da Apevo (rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim), das 8h às 17h. Para votar é necessário
apresentar a carteira social da Apevo ou um documento
oﬁcial com foto.

Entrevista com Teco Barbero será exibida em janeiro

Cursos da Apevo
iniciam em nova data
As aulas do curso de Informática e Smartphone da Apevo
terão início em janeiro de 2019. O prazo para os
interessados realizarem as matrículas junto à recepção da
associação foi estendido para até o dia 20 de dezembro.
Após essa data, professora Carolina Omena irá entrar em
contato com os alunos.
O curso de Informática aborda os programas do pacote
Ofﬁce (Word, Excel, PowerPoint), Internet e Windows
10. A mensalidade custa R$ 75 para associados e R$ 90
não associados, com apostila inclusa.
O curso de Smartphone ensina a utilização de ferramentas
dos aparelhos celular e o acesso às redes sociais. As
mensalidades desse curso são R$ 65 para associados e R$
80 não associados, com apostila inclusa.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410
ou 98801-5732.

Cidade em Foco
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Apevo marca presença em posse de vereador
Votorantim conta com um novo vereador, o farmacêutico
Adalberto Leme de Oliveira. Representantes da Apevo
marcou presença no dia de sua posse (13 de novembro) para
prestigiar a solenidade.
Conhecido como Dr. Adalberto Farmacêutico, o vereador
assume temporariamente a vaga do vereador Heber
Martins, que está de licença por 40 dias e deve retornar à
Câmara dos Vereadores no dia 19 de dezembro.
Adalberto, na condição de primeiro suplente do Partido

Democrático Trabalhista (PDT) – mesmo partido de Heber
– ocupa a cadeira do vereador. Ele passa a integrar as
comissões de Administração Pública, Redação, Ética e
Decoro Parlamentar e Pessoa Idosa da Câmara.
Durante sua posse, Adalberto agradeceu a Apevo pela
parceria e serviços prestados para a sociedade de Votorantim
e região. Representando a associação, estavam os diretores
Ademar Pena e Gilson Cardozo.

Ademar Pena, Adalberto Leme de Oliveira e Gilson Cardozo

domingos das 9h às 13h.
A inauguração é aberta ao público a partir das 7h e os
interessados em se associar à ACM podem realizar a compra
dos planos, classiﬁcados em: individual, familiar e estudante,
na qual se adquire uma joia (plano) e a mantem por meio de
mensalidades, o que dá acesso a inúmeras atividades.
O plano individual é voltado para pessoas a partir de 3 anos; o
familiar abrange os cônjuges e ﬁlhos com até 21 anos e o
plano jovem (estudante) é voltado para pessoas entre 14 e 28
anos (após 24 meses de associação interruptos, o associado
ganha uma joia individual). Informações pelo telefone (15)
3023-5330.

No dia 1º de dezembro, a ACM (Associação Cristã de Moços)
inaugura uma unidade de seu clube na cidade de Votorantim.
O espaço oferece atividades para todas as idades a partir de 1
ano.
A unidade de Votorantim está estruturada com: piscina
aquecida, espaço de mini jogos, sala de condicionamento
físico, sala para atividades ﬁtness/wellness, espaço social com
internet Wi-Fi, vestiários, sala recreativa para bebês e salão
multiuso.
Localizada na rua Antônio Fernandes, 67 - Centro de
Votorantim (em frente À Apevo), a ACM funciona de segunda
à sexta-feira, das 6h às 22h; sábados das 7h às 17h e aos

Foto ACM Sorocaba

ACM inaugura unidade em Votorantim dia 1º

Projeto ilustra fachada da nova unidade da ACM

Região

Foto FB Céu Sagrado

Céu Sagrado apresenta 14º “Natal Iluminado”

Iluminação natalina toma conta do Céu Sagrado

O centro espiritual de Sorocaba, Céu Sagrado, apresenta a
14ª edição do “Natal Iluminado”. A visitação é aberta ao
público até o dia 5 de janeiro de 2019, das 19h às 22h. A
entrada é um quilo de alimento não perecível (exceto sal e
açúcar) ou um litro de leite e as doações serão destinadas a
entidades assistenciais (crianças até 12 anos não precisam
doar).
A visitação não será aberta em dias de chuva e nos dias 24 e
31 de dezembro.
A decoração com mais de 4,5 milhões de lâmpadas tornouse tradição na região e recebe milhares de visitantes todos os
anos.
Este ano, o “Natal Iluminado” leva os visitantes ao reino
encantado do “Quebra-Nozes”, um conto de Natal da

Europa oriental do século XIX (19), recheado de aventura e
fantasia.
Os visitantes encontram no local o presépio, que retrata o
nascimento do menino Jesus, e uma imagem de Cristo com
10 metros de altura, que ﬁca no lago com inúmeros corações
iluminados.
Outro ponto muito visitado é a casa do Papai Noel, que tem
o soldado Quebra-Nozes fazendo a guarda do recinto. A
Bailarina, peça fundamental da história, também está
presente na decoração natalina. Fadas e duendes seguem
encantando as noites do reino da fantasia.
O centro espiritual Céu Sagrado está na rua Paulo
Varchavtchik, 1805, no bairro Alto da Boa Vista, em
Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 99771-4969.

Ofebas completa 52 anos de atuação social

Estrutura

comum, sala de amamentação, capela e máquinas de café e
vending machine. Ainda há a administração, atendimento e
laboratório de tanatopraxia. Em Votorantim, são duas salas
individualizadas, salão comum, sala de amamentação e
máquinas de café e vending machine.

Plano Pro Family
A Ofebas também oferece um Plano de Assistência Familiar –
o Pro Family, com uma rede credenciada que possibilita
vantagens aos associados em estabelecimentos das áreas de
educação, cultura, esporte, saúde, lazer e comércio em
geral. Além do atendimento funerário, empréstimo de
equipamentos de convalescença e ambulâncias de simples
remoção.
Associados e dependentes da Apevo possuem descontos na
adesão do plano.
O atendimento funerário destaca-se pela humanização e
proﬁssionalismo que é um dos pontos de destaque na
imagem da entidade. “A Ofebas prestou um excelente
atendimento a mim e aos meus familiares quando da perda
de minha esposa. Fomos bem assessorados tanto na parte
prática do funeral quanto na parte assistencial e orientativa
aos procedimentos futuros. Todo este atendimento foi
prestado com muita humanidade e sem nenhum ônus, pelo
que serei sempre grato”, aﬁrmou um dos familiares
atendidos pela empresa, que pediu para se identiﬁcar apenas
como Petrucio.
O plano custa uma adesão no valor de R$ 300 e mensalidade
é R$ 30,76 para a família. Em dezembro, por ocasião do
aniversário da Ofebas, o valor da adesão ao plano tem
desconto de 76,7% (R$ 70 o valor da adesão ao plano).

O vértice social da Ofebas não a impede de investir na
modernidade e buscar a expertise de empresas privadas de
qualidade e boa administração. A entidade investe na
proﬁssionalização e atualização de sua equipe de 52
colaboradores. As estruturas físicas recebem aportes que as
tornam confortáveis e receptivas às necessidades dos
clientes, alinhadas com o que há de mais contemporâneo no
setor.
A organização possui duas unidades: uma em Sorocaba e
outra em Votorantim. A de Sorocaba dispõe de um centro de
atendimento com mais de 2 mil m² de área construída, com
Trabalho social
oito salas destinas ao velório – três delas especiais, com
ambiente de conforto privativo. O local ainda dispõe de salão A Ofebas tem um departamento de serviço social que realiza

análises e orientações na garantia de direito das famílias
enlutadas depois do falecimento do ente querida. Há o
atendimento gratuito e, mais que isso: toda uma linha de
trabalho desenvolvido em prol de atividades sociais no
município.
O mais recente aconteceu em outubro, em comemoração
ao Dia da Criança, quando a Ofebas realizou uma campanha
com seus colaboradores e parceiros e atendeu mais de 150
crianças e adolescente do Centro Comunitário Padre Luís
Scrosoppi.
“Temos também um projeto de assessoramento, onde
auxiliamos outras organizações sociais na proﬁssionalização
da sua equipe. Em 2018 realizamos onze eventos e foram 22
organizações assistidas”, conta Patrícia.
Num país onde as empresas têm em média três anos de vida,
encontrar uma entidade comemorando mais de meio século
de atuação é realidade uma oportunidade de festejar. Mais
importante ainda é quando essa entidade é comprometida
com seus princípios, seus colaboradores e clientes e
reconhecida pela comunidade onde atua.
A Ofebas completa 52 anos trabalhando e investindo em
aprimoramento, que parecem ser a chave do sucesso e
longevidade da organização.

Foto Ofebas

A Ofebas – Organização Funerária das Entidades
Beneﬁcentes e Assistenciais de Sorocaba – completou 52
anos de atuação no interior de São Paulo. Sem ﬁns lucrativos,
a organização desempenha um importante papel onde atua.
Fundada por entidades tradicionais da cidade, a Ofebas
nasceu com propósitos éticos e de respeito à sociedade,
tendo como ﬁnalidade oferecer serviços funerários dignos à
população.
“Vivemos uma grande mudança no setor funerário. As
empresas que atuam nesse mercado perceberam a
importância da humanização no momento do atendimento
às famílias e a praticam. A Ofebas já nasceu com esse intuito”,
revela Patrícia Peixoto, gestora da empresa.
Atualmente administrada por uma Diretoria Executiva e um
Conselho Administrativo, a organização atende, em média,
14 funerais gratuitamente ao mês, oferecendo o mesmo
atendimento prestado aos demais clientes, incluindo toda a
estrutura pós funeral, que conta com orientações sobre os
direitos das famílias, encaminhamentos a órgãos necessários
e redes de assistência social para apoiar a família enlutada.

Há 52 anos, Ofebas oferece serviços em Sorocaba e região

10 Variedades

Desﬁle cívico marca aniversário da cidade

Em comemoração ao 55º aniversário de Votorantim,
celebrado no dia 8 de dezembro, a cidade programou
diversas atrações. De 3 a 9 de dezembro, os votorantinenses
celebram mais um ano da Emancipação PolíticoAdministrativa de Sorocaba.
A programação tem início com um ato cívico, no dia 3, a
partir das 14h30, seguido da revitalização da Escola Municipal
de Ensino Infantil e Ensino Fundamental – EMEIEF Cândido
dos Santos, no Green Valley (rua Antônio Pereira de
Almeida, 27). Na terça-feira, 4, às 15h, serão entregues os
prêmios da 2ª Olímpiada de Matemática, no Auditório
Municipal Francisco Beranger; às 19h, acontece o
lançamento oﬁcial do Ônibus Palco, da Secretaria de Cultura
Turismo e Lazer (Sectur), na Praça de Eventos “Lecy de
Campos”, seguido de um evento comunitário.
No dia 5, acontece a revitalização da EMEF Sueli da Silva
Paula, a partir das 15h, na Barra Funda (rua Laila Galepe
Sacker, 25); no mesmo dia, às 19h30, haverá uma sessão
solene na Câmara, no Auditório Municipal e, às 20h,
abertura do “Natal Iluminado”, no Parque do Matão (rua
Ângelo Delapasi, 117 – Pq. Bela Vista).
Na quinta-feira, dia 6, às 19h será realizada uma audição da
Escola de Música, no Auditório Municipal e, às 21h, as luzes
de Natal serão acessas em frente ao Paço Municipal. Dia 7,

será a inauguração do Ginásio Poliesportivo Prof. João Carlos
de Camargo, às 9h, na rua Dinora Balmiça Vasques, 190 –
Altos de Votorantim; às 11h, na Prefeitura Municipal, serão
entregues os prêmios aos contemplados do programa Iptu
Premiado; às 15h, inauguração da unidade de ESF –
Estratégia de Saúde da Família Patrícia Pozzi Stecher Souza,
no Jardim Tatiana (rua Adriano Maciel de Queiroz, s/n); às
19h, cantata “Vozes de Natal”, na Praça de Eventos Lecy de
Campos e, às 20h, jantar beneﬁcente da Comas - Comissão
Municipal de Assistência Social, no Salão Shelton Hall (av.
Octávio Augusto Rangel, 1069 – Rio Acima).
No dia 8, aniversário de emancipação, às 11h, haverá a
entrega de títulos de propriedade do Jardim Tatiana e Green
Valley, na CMEI Cecília Fernanda Arcuri Pacheco (rua Adriano
Maciel de Queiroz, s/n); às 17h, a cidade recebe o desﬁle
comemorativo na rua Acácio Miller (ao lado da Praça de
Eventos); às 19h30, a caravana de Natal da Coca-Cola inicia
o percurso pelas ruas de Votorantim, chegando à Praça de
Eventos às 20h30, onde permanecerá até as 22h. Durante a
chegada da caravana, também acontece a abertura da Casa
do Papai Noel, no Aquário Cultura Claudir Mainardi, na av.
Moarci Oséias Guiti, 41 – Jardim Paraíso.
A programação festiva se encerra no dia 9, com o “Sertanejo
Encontro Fest”, a partir das 16h, na Praça de Eventos Lecy de
Campos.

Cristina.
Um marco importante para a história da cidade foi a
construção da Capela da Penha, em 1650, no alto da Serra
de São Francisco, que era o percurso das expedições dos
bandeirantes. A capela é a mais antiga que permanece
ediﬁcada na região e anualmente recebe a tradicional
Caminhada da Penha.
Em 1890, grande parte das terras foi assumida pelo Banco
União de São Paulo, que colocou em funcionamento uma
fábrica de chitas. O empreendimento, porém, se tornou
uma massa falida e foi adquirida por Antônio Pereira Ignácio.
Por sua iniciativa surgiu a fábrica de tecidos Votorantim
(1918), dando origem a um dos maiores grupos empresariais
do país.
A cidade passou a contar com várias empresas e grupos de
apoio. No início da década de 1960, desencadeou-se um
movimento para que o então distrito industrial de Sorocaba
pudesse se tornar um município independente. Em 1º de
dezembro de 1963, um plebiscito decidiu pela emancipação
política-administrativa e, a partir da instalação oﬁcial do
município, em 27 de março de 1965, Votorantim deu inicio a
um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE)
estima-se que, atualmente, a cidade tenha mais de 121 mil
habitantes.

História de Votorantim
Bem antes de Votorantim se tornar distrito industrial de
Sorocaba e buscar a almejada Emancipação, sua origem se dá
com a chegada de Paschoal Moreira Cabral, em meados do
século XVII, como primeiro habitante e dando início ao
povoamento.
O local passou a ser conhecido como Votorantim, o nome
de origem tupi-guarani que quer dizer “cascata branca” e é
uma referência a beleza da Cachoeira da Chave, que chegou
a receber a visita de Dom Pedro II e a imperatriz Tereza

Foto Prefeitura de Votorantim

Foto Prefeitura de Votorantim

Votorantim completa 55 anos com programação especial

Há 55 anos Votorantim tornava-se município independente de Sorocaba

A função da liturgia católica na vida comunitária
Liturgia vem do grego “leito urgia”, que por sua vez é
composta das palavras “leitos” (popular, do povo) e “ergon”
(ação, obra, trabalho). Por tanto, referia-se, já desde o seu
uso grego, a uma ação, a um trabalho, que não vista à
utilidade privada, mas à comunidade, tanto no terreno social
como no religioso.
A Bíblia, na sua tradução grega do AT (Antigo Testamento),
aplicou o termo, sobretudo ao serviço cúltico do Tempo. No
NT (Novo Testamento), fala-se também dessa liturgia judaica
do Templo (por exemplo, referindo-se ao ministério de
Zacarias, pai de João Batista, como sacerdote no Tempo),
mas, quando se aplica às próprias realidades cristãs, chamase “liturgo” a Cristo, Sumo Sacerdote (sobretudo na Carta
aos Hebreus, por exemplo), e também à “liturgia vida”,
como o ministério de um apóstolo ou à caridade fraterna.
Para designar as celebrações cristãs empregaram-se, ao
longo dos séculos, outros termos, como “ofício”, “sangrados
ritos”, “celebração”, “ação”, etc. Na linguagem das Igrejas
Orientais, “liturgia” costuma denominar estritamente a
Eucaristia (“a liturgia de São João Crisóstomo”, por exemplo).
Na Igreja Ocidental, só no século XIX - e nos documentos
oﬁciais praticamente só no século XX - usa-se a palavra
“liturgia” como o sentido que lhe damos agora. Com esse
nome se designam as celebrações que a Igreja considera
como suas e estão contidas nos livros oﬁciais, “litúrgica” a
celebração da Eucaristia e dos demais sacramentos e

sacramentais etc. Enquanto não o são, embora sejam muito
dignos e louváveis devoções pessoas e populares.
O Vaticano II passou a entender a liturgia cristã com muito
mais profundidade desde que empreendeu a sua reforma e
os novos livros litúrgicos a apresentaram nos seus melhores
valores, superando certas deﬁnições que a identiﬁcavam,
sobretudo com as cerimônias ou rubricas externas. Pela
liturgia, “se realiza a Obra da nossa Redenção” (SC 2). Pela
celebração, sobretudo dos sacramentos, Cristo Glorioso
comunica a força salvadora do seu Ministério Pascal,
tornando-se presente na comunidade, na pessoa do
ministro, na proclamação da Palavra, na ação de todos os
sacramentos, sobretudo da Eucaristia, em que, identiﬁcado
com o pão e o vinho, se nos dá, ele mesmo como alimento.
Realmente, nesta obra tão grande, pela qual Deus é
perfeitamente gloriﬁcado e os homens são santiﬁcados,
Cristo associa sempre a si a Igreja, sua esposa muito amada, a
qual invoca o seu Senhor e por meio dele presta culto ao
Eterno Pai. Com razão, pois, se considera a liturgia como o
exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo; nela, através
de sinais sensíveis, cada qual a seu modo, é signiﬁcada e
realizada a santiﬁcação dos homens, e o Corpo Místico de
Jesus Cristo - a Cabeça e os seus membros - presta a Deus o
culto integral.
“Por isso, toda a celebração litúrgica, por ser obra de Cristo
sacerdote e do seu Corpo, que é a Igreja, é ação sagrada por

VotoCoisas
O l á , a m i g o s .
Aproveitando que este
mês é o aniversário de 55
anos da Emancipação
Político-Administrativa
de Votorantim,
comemorado no dia 8 de
dezembro, daremos
continuidade às
curiosidades da cidade.
Oficialmente, a cidade foi desmembrada de Sorocaba no
dia 8, mas as crianças que nasciam antes desta data eram
consideradas sorocabanas, pois Votorantim era distrito da
cidade vizinha (assim como é, ate hoje, Brigadeiro
Tobias). Ao chegar ao cartório, o funcionário perguntava
o local de nascimento do bebê, o pai dizia Votorantim e o

(Por José Carlos Nogueira)
escriturário explicava que esta não era uma cidade.
Acontece que os pais não aceitavam que nos registros de
nascimento dos filhos indicassem como sorocabanos e
queriam que fosse votorantinenses, já que nasciam no
distrito.
A curiosidade é que, antes mesmo de ser desmembrada,
Votorantim já era considerada uma cidade por seus
moradores. Isso que é amor por Votorantim!
Ps.: os sorocabanos não falavam “Vamos para
Votorantim” de forma carinhosa, mas sim “Vamos à
Fazendinha”.
Um abraço!

Jocano

excelência, cuja eﬁcácia, com o mesmo título e no mesmo
grau, nenhuma outra ação da Igreja pode igualar” (SC 7). “A
liturgia é o cume para o qual se dirige a atividade da Igreja e,
ao mesmo tempo, a fonte de onde provém toda a sua força”
(SC 10).
O catecismo da Igreja Católica dedica a sua segunda parte à
“Celebração do Ministério Cristão” (CIC 1066-1690) e é,
atualmente, a melhor apresentação que a Igreja oferece das
suas celebrações sacramentais. Nela, antes de tudo, aparece
na liturgia como obra do Deus Trino, que nos comunica a
graça da Páscoa e, por outro lado, como obra da
comunidade cristã, presidida e animada pelos seus ministros,
nas diversas celebrações.

Pe. José Edmilson S.
Silva
Pároco de Salto de
Pirapora
Prof. do Instituto de
Teologia São João
Paulo II

485

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

Informações: (15) 3353-8080 ou 3243-2410
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História do Natal começou antes da civilização

Em dezembro, o mundo celebra o Natal, nascimento de
Jesus, mas, na verdade, a história da festividade começou
pelo menos 7 mil anos antes desse nascimento. É tão antiga
quanto a civilização e tem um motivo bem prático: celebrar o
solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério
norte, que acontece no ﬁnal de dezembro.
Dessa madrugada em diante, o sol ﬁca cada vez mais no céu,
até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz:
o “renascimento” do Sol. Num tempo em que o homem
deixava de ser um caçador errante e começava a dominar a
agricultura, a volta dos dias mais longos signiﬁcava a certeza
de colheitas no ano seguinte. E então era só festa.
As datas religiosas mais importantes para os primeiros

seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio dele: a
Sexta-Feira Santa (cruciﬁcação) e a Páscoa (ressurreição). O
costume, aﬁnal, era lembrar apenas a morte de personagens
importantes. Líderes da Igreja achavam que não fazia sentido
comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir - já
que ele só se torna uma coisa ou outra depois de morrer.
Sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo veio
ao mundo - o Novo Testamento não diz nada. Porém os ﬁéis
de Roma queriam algo para fazer frente às comemorações
pelo solstício e colocar uma celebração cristã bem nessa
época seria interessante.
Em 221 d.C, o historiador cristão Sextus Julius Africanus
marcou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro e a
Igreja aceitou a proposta. A partir do século 4, quando o
cristianismo virou a religião oﬁcial do Império, o
homenageado passou a ser Jesus. (Fonte: Super
Interessante)

Por dependerem da agricultura para sobreviver, eles
celebravam o ﬁm do inverno e início da primavera, época em
que se iniciava uma nova safra de plantação.
Com isso, a festa de passagem dos mesopotâmicos não se
dava na noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas
sim de 22 para 23 de março. Somente com a introdução de
um novo calendário no Ocidente, em 1582, que o primeiro
dia do novo ano passou a ser 1º de janeiro.
As celebrações de passagem também representavam
esperança. Hoje, os rituais têm por objetivo atrair
prosperidade e dinheiro. Já o termo “Réveillon”, usado em
várias partes do mundo, é mais recente: surgiu no século 17,
na França e representava festas da nobreza. (Fonte: BBC)

Curiosidade sobre o Ano Novo
Há mais de 4 mil anos já se comemorava o início de um novo
ciclo no calendário. Mas, naquela época, em vez de um “ano”
novo, a passagem do tempo era contada pelas estações do
ano.
O primeiro povo a celebrar a festa teria sido a Mesopotâmia.

Foto Exame

Foto M de Mulher

A história do Natal e curiosidades do Ano Novo

Fogos de artíﬁcio marcam a chegada de um novo ano

Água na boca
Drink espanhol para ceia natalina com a família
Muita gente não dispensa a companhia de um bom vinho
para embalar a noite, mas, como no Brasil o Natal acontece
em pleno verão, as temperaturas não são nada convidativas.
Por sorte, o site Guia da Semana apresenta a solução perfeita
para o país tropical: a sangria!
O drink tradicional da Espanha é um combinado de vinho,
refrigerante e frutas e deve ser servido bem gelado. Uma
ótima opção para agradar toda a família no Natal.
Ingredientes:
Uma garrafa de vinho tinto seco
Meio litro de refrigerante de limão
Frutas picadas (maças, morangos, uvas e rodelas de laranja)

Açúcar a gosto
Gelo

melhores-drinks-para-sua-ceia-de-natal)

Modo de preparo:
Mistura a garrafa de vinho com meio litro, mais ou menos, de
refrigerante de limão (preﬁra os mais suaves e menos doces).
Acrescente as frutas picadas, adoce a gosto e adicione muito
gelo. Para dar um toquezinho diferente, experimente
colocar um pouco de canela em pau e licor de laranja!
Dica: para agradar os pequenos é só tirar o vinho e o licor da
receita e fazer um ponche sem álcool com os demais
ingredientes. Boas festas! (Fonte:
https://www.guiadasemana.com.br/restaurantes/galeria/5-

Faça você mesmo
Transforme um legging em um biquíni hot pants
da confecção de um biquíni hot pants (de cintura alta) feito de com aberturas do lado, mas ﬁca ao seu critério.
calça legging, disponível no blog Artesanato na Rede. Conﬁra: Para fazer a parte de cima, pegue as pernas cortadas da
legging e abra-as, sem cortar, apenas soltando a costura. Para
isso, basta puxar o técnico até a costura soltar sozinha.
Materiais:
Em seguida, pegue algum biquíni seu para usar de molde.
Legging de cintura alta com estampa da sua preferência
Corte o que sobrou da legging em duas partes - uma para
Tesoura
frente e outra para trás - para colocar os bojos. Com a cola de
Linha e agulha
tecido, cole-os entre os dois pedaços do tecido cortado e
Bojos
costure um tecido no outro. Não se esqueça de cortar uma
Cola de tecido
tirinha ﬁna da calça para fazer as alças do biquíni ou você pode
usar um diferente para dar um toque especial na peça.
O verão só tem início no dia 21 de dezembro, mas é hora de Passo a passo:
separar aquele biquíni para curtir a estação mais quente do Dobre a legging perna com perna e corte como se fosse fazer Pronto! Agora é só aproveitar o verão com seu novo biquíni!
um short. Essa parte será usada como a calcinha do biquíni. (Fonte: https://artesanatonarede.com.br/transforme-suaano nas praias, piscinas e cachoeiras do estado e região.
A coluna “Faça você mesmo” desse mês traz o passo a passo Você pode fazer pequenos cortes laterais para fazer hot pants legging-em-biquinis-e-cropped/)

Tiradinhas do Nogueira
Dois anjos conversando:
- Como vai estar o tempo amanhã?
- A previsão diz que será um dia nublado.
- Que bom. Assim, vamos ter nuvens para sentar.

Presentes natalinos
Quem dera antecipar os presentes natalinos. Algumas
pessoas já têm em mente que alguns foram dados antes
do Natal, como os cargos eleitorais. As únicas certezas
que temos das eleições foram às concretizações das
nomeações de cargos prometidos.
Muitas vezes as contribuições dos nomes citados deramse pelo mérito ou reconhecimento de sua coragem ao
enfrentar o sistema político brasileiro. Bom exemplo
talvez seja o do juiz Sérgio Moro - tido hoje como um
herói nacional pela condução do processo do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva e desdobramento da

operação Lava Jato. No entanto, se concretizou como
político ao aceitar o cargo de Ministro da Justiça, oferecido
pelo presidente eleito Jair Messias Bolsonaro.
Apesar de o país estar dividido, o mérito deste presente é
maior quanto as nomeações, tendo em vista o combate a
corrupção que assola o Brasil de noite a sul.
Com todos os poderes (Judiciário, Legislativo e
Executivo), o maior presente agora é a volta da união e a
harmonia entre eles, que servem de exemplo para a
nação, mostrando o que é ético e moral.
Já dizia Mario Sérgio Cortella: “É necessário cuidar da ética
para não anestesiarmos a nossa consciência e
começarmos a achar que tudo é normal”.

Ai que dó
Minha mãe queria um piano e papai comprou. Passado
alguns anos disso, notei que o piano não estava mais em
casa, então perguntei ao papai:
- Papai, cadê o piano?
- Devolvi. Comprei uma clarineta pra sua mãe!
- Por que, papai?
- Porque assim ela não canta junto!
Coitada:
- Pedi um namorado para Santo Antônio, mas acho que
quem me ouviu foi São Jorge.
- Por que?
- Só aparece dragão.
- Hoje o GPS do meu carro falou: depois de 3 metros pare
o carro e me deixe descer.
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Ginástica ganha espaço definitivo e equipado
precisava ter um espaço próprio, tendo em vista a grande
procura de nossas associadas”, ressalta.
Uma vez por mês, o professor realiza a pesagem de suas
alunas e programa as aulas de acordo com as necessidades
de cada uma. São desenvolvidas atividades como: aeróbica
localizada, steep, jump, pilates, ritmos, circuito funcional e
outros. Além das esteiras, a atividade também é realizada
com o auxílio de pesinho, cama elástica, corda, elástico e
bolas. "A procura pela atividade é grande e cada semana
temos novas alunas", diz Márcio, que espera que o número
aumente ainda mais depois das novidades.

Associadas aprovaram o novo espaço equipado

As aulas de ginástica da Apevo estão repletas de novidades:
além do espaço deﬁnitivo, a sala foi equipada com
bebedouros, ventiladores e esteiras elétricas. Além disso, a
atividade passa a ser realizada três vezes na semana, nos
períodos da manhã e da noite.
Há algum tempo, a atividade, ministrada pelo professor
Márcio Antônio, vinha sendo realizada no prédio que a
associação possui na rua Antônio Fernandes, 146 - Centro
de Votorantim. Após receber os materiais necessários, o
terceiro pavimento do local passou a ser, em deﬁnitivo, o
espaço para as aulas.
Segundo o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
com a mudança, as atividades ganham um espaço maior para
suprir a demanda. “Foi deﬁnido pela diretoria que a ginástica

Alunas pedem por mais dias de aulas
Em novembro, o presidente da Apevo, Aristides Vieira
Fernandes, recebeu a visita de um grupo de alunas de
ginástica. Na ocasião, elas solicitaram que as aulas fossem
realizadas três vezes na semana, em dois períodos, sendo
acrescentada a sexta-feira.
A diretoria aceitou a solicitação das alunas e agora as aulas
acontecem de segunda a sexta-feira, nos horários da manhã
e noite, sendo: segundas, quartas e sextas-feiras das 7h30 às
8h30; e terças, quintas e sextas-feiras, das 18h às 19h.
As alunas Eunice da Silva, Maria de Lourdes Capitanio, Maria
Edna Luiz Abud, Maria do Carmo Dias Lopes e Jandira
Mendes Carvalho representaram as praticantes da atividade.
Segundo elas, as aulas promovem melhorias na qualidade de
vida, sentem-se bem com os exercícios e têm mais

disposição. Algumas delas tiveram problemas de saúde e
relataram que os sintomas melhoraram após a prática de
atividade física.
No ﬁnal da reunião, o grupo disse estar satisfeito e muito feliz
com a forma atenciosa pela qual foram recebidas pelo
presidente da Apevo.
Desde julho, as aulas de ginástica são gratuitas para
associados e dependentes Apevo. Basta comparecer em um
dos horários de preferência e informar o interesse ao
professor Márcio Antônio. A atividade é realizada na rua
Antônio Fernandes, 146 – Centro de Votorantim.
Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 33538080.

Alunas estiveram com a diretoria da Apevo

Apevo e Litoranea assinam contrato para obras na colônia de férias
A ﬁm de proporcionar mais comodidade aos associados e
dependentes, a Apevo assinou um contrato com a empresa
Litoranea – responsável pela construção de quatro novos
apartamentos em Ilha Comprida. No dia 26 de novembro,
Aristides Vieira Fernandes e Jandir Teixeira se reuniram com
os engenheiros e sócios da empresa, Menevaldo Gatto e
Juraci Brito de Oliveira.
De acordo com o contrato ﬁrmado, a obra deve ser
entregue em maio de 2019. Segundo Juraci, se não houver
imprevistos, os apartamentos podem ser entregues até antes

do ﬁm do prazo. Entre 10 a 15 funcionários irão fazer parte
da obra na colônia de férias da Apevo.
“A construção de mais quatro apartamentos em Ilha
Comprida é para suprir a demanda de associados que
frequentam o local. Geralmente, as reservas são feitas com
antecedência e ainda assim a procura é grande,
principalmente na época de alta temporada”, explica Jandir,
que, além de vice-presidente da Apevo, é projetista e
responsável pelo desenho dos novos apartamentos.

Jandir Teixeira, Aristides Vieira, Juraci de Oliveira e Menevaldo Gatto

Baile de Reveillon

14 de dezembro | das 20 às 0h | Salão Social da Apevo
Animação: Banda Expresso 8
Entrada gratuita para associados e dependentes, se optarem por mesa pagam $10 e da direito a quatro lugares.
Não associados pagam $10 para entrar ou $40 a mesa para quatro pessoas.
Informações: Rua Antônio Fernandes, 50 - Centro - (15) 32432410 / 3353-8080

Ilha Comprida é opção para o Carnaval
O Carnaval na praia de Ilha Comprida, litoral sul de São
Paulo, atrai milhares de foliões todos os anos. A Apevo possui
uma colônia de férias na cidade e, a ﬁm de proporcionar dias
de descanso e lazer, a associação irá realizar, no dia 1º de
fevereiro, o sorteio de estadias para seus os apartamentos.
Os associados interessados devem deixar os dados na
recepção da Apevo de 2 a 31 de janeiro de 2019.
O pacote é para entrada no dia 1º de março, a partir das 18h
e saída no dia 6, até às 18h. Serão sorteados seis
apartamentos com capacidade para até seis pessoas.

Fica a critério do associado a presença ou não no dia do
sorteio. Os contemplados têm cinco dias para conﬁrmar a
reserva e pagar 30% do pacote e o restante dez dias antes de
pegar a chave. Caso o número de interessados seja menor
que o de apartamentos, a localização será por ordem de
procura.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410 ou
3353-8080.

Manhãs de saúde
Farmamed: 7 e 17 de dezembro, das 8h às 14h
Drogasil: 14 de dezembro, das 8h às 12h
Farma Ponte: 20 de dezembro, das 8h às 11h
Nos dias 7 e 14 de dezembro, o atendimento
será na Unidade de Saúde da Apevo, na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim.

