Edição 128 | Março de 2018

Distribuição Gratuita | Nossa luta é por você!

Votorantim registra baixa imunização contra febre amarela. Pág 3

Após a grande procura registrada no
município no mês de janeiro, vacinação
está abaixo do esperado, diz Kátia
Oliveira, do Controle de Zoonoses.

Associados aproveitam bons momentos
no Hotel Casa Velha, em Porto feliz. Pág 7

Apevo realiza mais um
mutirão de exames gratuitos. Pág 4

Atletas da terceira
idade conquistam
medalhas no Jori.
Pág. 5

 Os 26 anos da Apevo foram comemorados com manhã de saúde. Pág 9
 No mês das mulheres, Ivete Freitas - da ONG Pró Mulher, é estrevistada na coluna "Na Apevo com". Pág 6
 Unidade de saúde da Apevo apresenta seu novo profissional. Pág 4

2

Palavra do Presidente

Rever conceitos: o momento é agora!

Olá aposentados, pensionistas, idosos, proponentes a se
aposentar, jovens que serão os aposentados do amanhã e
leitores em geral. Estamos em ano eleitoral e, assim sendo, é
o momento certo para fazer valer o nosso direito, exercer a
cidadania e desde já procurar conhecer os candidatos que
estarão pleiteando nosso voto. Os que já estão exercendo
mandato com certeza você já os conhece, mas saiba que eles
estarão te procurando, ou pessoalmente ou através de seus
cabos eleitorais, tentando mudar aquilo que vemos e
ouvimos constantemente por meio da mídia que ainda tem
seriedade. Quanto aos novos, estejam preparados, pois irão
surgir como os “salvadores da pátria”, caindo de paraquedas
e se ajustando ao que você espera. É a hora de saber separar
o “joio do trigo” e, dizer não para aqueles que você já

conhece e para aqueles que deixam dúvidas, procurando ver
seu passado e também o seu presente. Não basta ser apenas
bonzinho, ou até ser seu amigo ou parente, é preciso ter
competência e comprometimento com a sociedade, pois do
contrário fatalmente será engolido pelos políticos de
proﬁssão e de carteirinha. Às vezes nós nos perguntamos:
Nosso país ainda tem jeito? A resposta está em nossa boca e
em nossas mãos, ou seja, diga não aos corruptos e em nossas
mãos está o destino de cada um ao apertarmos a tecla na
hora de votar. Os mais idosos, a lei os desobrigam a votar e
muitos deles não mais exercem o seu direto ao voto, até por
pensarem que já ﬁzeram sua parte ou até por acharem que
são “cartas fora do baralho”, mas, por ocasião de eleições, é
que voltamos a ser valorizados. Os políticos sabem que
fazemos a diferença, pois somente aposentados temos mais
de trinta e três milhões no Brasil, portanto, nessa época
somos o alvo maior dos políticos. No mês de fevereiro,
participei de um encontro no auditório na Sub-Sede da
COBAP – Confederação Brasileira dos Aposentados e
Pensionistas em São Paulo, onde estavam um Senador da
República e um Deputado Federal do Parlamento da Itália.
Eles contaram um pouco a realidade do país e, entre as
colocações, falaram dos aposentados, disseram que a
cobrança maior é dos idosos/aposentados, salientando que
eles acompanham durante todo o mandato o trabalho de
cada parlamentar e, em época de novas eleições, da mesma
forma eles procuram saber dos antecedentes dos novos
candidatos, sendo uma ﬁscalização constante. Em relação à

situação do nosso país, acredito que todos perceberam que
não estamos tendo a quem recorrer, ou seja, a começar pelo
nosso presidente que para aprovar a Reforma da Previdência
(para nós Desmonte da Previdência), tenta nos colocar goela
abaixo que a Previdência é deﬁcitária, enquanto a CPI da
Previdência (conquista nossa) comprovou com dados
concretos e provas que ela é superavitária e, entre 2000 a
2015 o superávit foi de R$ 821.739 bilhões o qual atualizado
pela taxa Selic seria hoje de mais de R$ 2 trilhões, apoiado
por grande maioria dos deputados e senadores que
recebem propinas para sustentar essa mentira. Como se isso
não bastasse, estão também nessa lama nossos juízes e
magistrados. Vêm a pergunta: Recorrer a quem? A última
esperança seria apelar pela nossa lei maior, a Constituição
Federal, que virou “sonho, utopia, conto da carochinha”, pois
ela está cheia de remendos e de “puxadinhos”. Portanto, os
leitores e eleitores perceberam que quem pode mudar a
situação do país somos nós valorizando o voto. É a
oportunidade de começar a mudar a situação desse país,
“brava gente brasileira”. Vamos seguir o slogan que está
sendo usado no Brasil todo que diz “Votou contra nós não
volta nunca mais”. Pensem nisso!
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Opinião
Sabemos escutar o que ouvimos?
Você sabe ouvir? Não pergunto se seu aparelho auditivo
funciona bem, mas, se tendo pleno proveito desse sentido, o
usa com profundidade. Quando falo em ouvir, na realidade
estou pensando muito mais em escutar. Se você tem
condições de ouvir, deve dar o próximo passo que é
aprender a escutar. Essa maravilha é possível até para aqueles
que não conseguem ouvir, pois escutar se faz com a alma,
com o coração.
Muitas vezes quando estamos em silêncio ouvindo o que
alguém está falando, não estamos escutando o que está
sendo dito, por um motivo bem simples: estamos pensando
em nossa próxima fala. Por isso, quantas são as vezes que
nossas respostas pouco ou nada tem a ver com o que foi dito
pelo outro? Isso mostra que ouvimos, mas não escutamos.
Escutar é o que acontece depois que ouvimos. É quando as
palavras que entraram por nossos ouvidos espalham-se pelo

nosso corpo e começamos a sentir o que acontece conosco
a partir daquilo que foi dito. Quais sentimentos, desejos,
emoções foram despertos. Escutar é perceber de maneira
profunda o que nos acontece. No escutar aprendemos do
outro e de nós.
Precisamos baixar o portão de entrada da muralha. Temos
que deixar as vozes passearem pelos pátios de nosso corpo.
Aceitar que o que foi dito entre pelas portas do castelo e
tenham acesso ao recôndito de nosso coração.
Ouvir é um ato físico. Escutar é um ato de amor. Sentimentos
ruins, muitas vezes, fecham a porta da escuta. Por outro lado,
as virtudes, são poderosas para liberar a estrada do escutar.
Já pensou o que poderia acontecer se passássemos a escutar
uns aos outros? Quantas vidas seriam salvas? Quantos
relacionamentos seriam fonte de saúde e felicidade? Quantas
amizades durariam para toda a vida? Quanta amargura seria

adocicada? Quanta tristeza seria convertida em alegria?
Quanta antipatia seria transformada em empatia? Quantos
que vivem em pé de guerra, viveriam em harmonia?
Nesse mundo em que mal conseguimos ouvir, quem
aprende a escutar tem o poder de fazer as coisas valerem a
pena para si e para o outro.

longo depoimento dado à editora Isa Pessoa, em que ele
comenta não apenas sobre suas viagens solitárias pela
Antártica e sobre sua travessia da África para o Brasil num
barco a remo, mas também revela sua maneira de ver o
mundo, suas convicções, seu estilo de comportamento, o
dinamismo com que reverte imprevistos. Focado, discorre
sobre as razões pelas quais, mesmo se dedicando a uma
atividade considerada perigosa como a navegação de longa
distância, nunca passou por nenhuma situação muito grave e
sempre voltou para casa são e salvo.
A razão é óbvia: ele não é nem um pouco aventureiro.
Ao contrário do que parece, Klink não gosta de experiências
dramáticas e de colocar a vida em risco (nem a dele, nem a de
ninguém), e por isso investe muito em conhecimento e se
empenha à exaustão até realizar seus planos. Ainda assim,
admite que em tudo há uma porcentagem de erro. Faz o
possível para minimizá-la, mas não a ponto de ﬁcar paralisado
pela busca da perfeição - tem uma hora em que é preciso
partir, já que nada é perfeito e nunca será. Então ele vai. E
volta pra contar.
Não é homem de deixar nada incompleto, pelo meio do
caminho – valoriza as conclusões. Eﬁciência é isso: começar e

terminar. Aí eu lembro que o Brasil é esse imenso canteiro de
obras inacabadas, de estradas esburacadas, de variados
exemplos da nossa incompetência para ir até o ﬁm, para
entregar o prometido, para cumprir o combinado. Um país
feito apenas de pontapés iniciais.
É fácil supor que ser presidente da República é uma viagem
na qual Amyr Klink nunca sonhou em embarcar. Então, só
resta recomendar a leitura de seu livro a quem pleiteia o
cargo este ano, e que se dê atenção para a parte em que Klink
fala da importância de não apenas cuidarmos do que é nosso,
mas especialmente cuidarmos do que não é nosso – que
esse pensamento seja constante e inspirador para aqueles
que se apresentam como opção para governar um país que
não é de alguns, e sim de todos.
Aliás, vale pro nosso cercadinho também: cuidar do que é do
vizinho, cuidar do que é do colega de aula, cuidar do que é do
parceiro de trabalho, cuidar do que é do bairro, da cidade, da
coletividade. Um pouco mais de zelo e quem sabe a gente
não continue assim, tão à deriva.
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Artigo
Aos navegantes

Se eu pudesse deﬁnir o perﬁl do futuro presidente (homem
ou mulher), gostaria que fosse uma pessoa obstinada em
encontrar soluções simples e inovadoras para velhos
problemas, que fosse metódico e comprometido com a
eﬁciência de tudo, que tivesse liderança suﬁciente para
engajar os outros em seus projetos e que se antecipasse às
crises, investindo em planejamento. Em suma, que fosse
prático e criativo, mas não um aventureiro.
Aí me dou conta que esse cara existe e se chama Amyr Klink,
que tantos consideram justamente um aventureiro.
“Não há tempo a perder”, seu livro lançado em 2016, é um
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Município registra baixa imunização contra a febre amarela

Alunos das escolas entorno do Parque do Matão foram vacinados em janeiro

Cerca de 40% da população de Votorantim foi vacinada
contra a febre amarela entre a segunda quinzena de janeiro e
o mês de fevereiro. Esse número, está abaixo do esperado.
A informação é da coordenadora do Centro de Controle de
Zoonoses de Votorantim, Katia Regina Oliveira, que
concedeu entrevista ao Jornal da Apevo no ﬁnal de fevereiro.
Ela disse que para ser considerado um município seguro com
relação a doenças como febre amarela, é necessário
imunizar entre 90 e 95% de seus moradores. “Esse índice de
95% conseguimos atingir no Parque Bela Vista, onde ﬁca o
Parque do Matão – local onde 31 macacos morreram em
função da doença. Mas no restante da cidade a procura pela
vacina está abaixo do esperado”, informou. No último
sábado de fevereiro, a Secretaria de Saúde - Sesa realizou o
“Dia D” da vacinação, mas a procura também foi baixa, com
menos de 3 mil doses aplicadas.
Segundo informações da Secretaria de Comunicação
(Secom), um total de 43 mil pessoas foram imunizadas desde
o início da campanha de vacinação. O número é considerado
baixo em função do número de habitantes da cidade
atualmente: cerca de 120 mil. A campanha está sendo

mantida e as doses da vacina estão disponíveis em todas as
Unidades Básicas de Saúde - UBSs, seguindo o cronograma
de distribuição de senhas. A coordenadora da Zoonones,
disse que a expectativa de imunização era atingir mais
pessoas especialmente pelo “alvoroço” que aconteceu
diante da informação da morte dos macacos e as ﬁlas
formadas pelos munícipes no início da vacinação.
Desde o dia 12 de janeiro, a Sesa preparou um esquema de
vacinação que teve início no Parque Bela Vista. A ação se fez
necessária após o morte de 4 macacos pela doença,
encontrados no Parque do Matão. Foram realizadas
nebulizações nas casas; vacinação casa a casa e nas escolas
próximas ao parque. "O alvoroço se deu pelo boca a boca,
em função do medo de contrair a doença. Essa mesma
situação se deu há alguns anos com o surto de H1N1 e a
dengue”, constata Katia.
O governo do Estado autorizou a cidade a utilizar o sistema
de fracionamento nas doses de vacinas contra a febre
amarela e, no dia 15 de fevereiro, a vacinação foi ampliada
para as 15 UBSs de Votorantim. A coordenadora aﬁrma que
desde o início da campanha não havia motivos para tumulto,
e que em especial a partir de março - com proximidade do
outono, a tendência é que os mosquitos não se reproduzam.

Macacos e humanos
Até o ﬁnal de fevereiro, 31 macacos foram encontrados
mortos no recinto do Parque do Matão e um caso de suspeita
da doença em humano que vinha sendo investigado foi
notiﬁcado como negativo. Um idoso de 87 anos, morador
do Jardim Tatiana, morreu no dia 10 de fevereiro e os
resultados dos exames foram divulgados no dia 27 de
fevereiro. Uma criança de 1 ano e meio também teve
sintomas parecidos com os da doença, mas a febre amarela

foi descartada. "Em cada caso suspeito, o médico tem que
notiﬁcar a cidade na qual o paciente reside ", acrescenta Katia.
Segundo ela, a febre amarela é considerada uma doença de
notiﬁcação compulsória, ou seja, independente da cidade em
que a infecção aconteceu, o município natural do paciente
deve ser informado para realizar ações preventivas.

Fracionamento da vacina nas UBSs
O governo do Estado autorizou mais de 20 cidades a
utilizarem o sistema de fracionamento de doses da vacina
contra a febre amarela. Em Votorantim, as UBSs seguem
vacinando até que todos os moradores estejam imunes. A
dose fracionada corresponde a 1/5 (um quinto) da dose
integral. Ou seja, um frasco de 10ml do medicamento,
imuniza 10 pessoas (0,1ml da vacina). "A dose fracionada vale
por 8 anos, mas ainda há estudos quanto à sua validade",
conta Katia.
Desde que a cidade aderiu ao sistema de fracionamento, o
número de procuras pela vacina diminuiu. O posto de
vacinação de maior procura até o ﬁnal de fevereiro, foi a UBS
do Rio Acima.
No dia 24 de fevereiro, a Sesa realizou o "Dia D" da
vacinação em todos os postos da cidade, com 2.969 doses
aplicadas. Para Katia, é difícil compreender a baixa procura.
"No início das noticias sobre as mortes em macacos,
enormes ﬁlas foram formadas, todos com medo da doença.
Com o passar dos dias, a procura vai diminuindo como uma
onda que vem e vai embora”. Ela acrescenta que há doses
para todos e que a cidade está recebendo mais vacinas
conforme solicitação dos postos de saúde. E orienta os
moradores que ainda não se vacinaram, para procurarem
um posto de saúde mais próximo. É necessário apresentar
apenas o RG e carteira de vacinação, no caso de crianças.

Casos de dengue diminuíram nos últimos anos em Votorantim

Foto Secom

de suspeita, o paciente deve procurar a Unidade Básica de
Saúde mais próxima.
Nesses casos, os médicos analisam os sintomas das doenças
transmitidas pelo Aedes Aegypti antes de conﬁrmar qual o
problema do paciente. Essas doenças são chamadas de
arboviroses, causadas pelos arbovírus, que incluem dengue,
zika, chikungunya e febre amarela.

Agentes de saúde percorrem as casas para eliminar focos do mosquito

Nos últimos dois anos, os casos de dengue em Votorantim
tiveram uma redução signiﬁcativa. Segundo a coordenadora
do Centro de Controle de Zoonoses, Katia Regina Oliveira,
o último caso de doença transmitida na cidade foi em maio de
2016 e, em agosto de 2017, apareceu um caso importado
(quando a infecção ocorre em um morador que estava em
outra cidade).
“Atualmente não temos nenhum caso de dengue em
Votorantim e não há motivos para desespero. Podemos
começar a nos preocupar quando aparecer um caso
importado da dengue”, diz Katia. Ela acrescenta que, em caso

Sintomas e prevenção da dengue
Existem quatro tipos de dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e
DEN-4), sendo a mais comum no Brasil a tipo 3. É
considerada uma doença grave, podendo ser desde
hemorrágica a síndrome do choque. Caso uma pessoa se
infecte mais de uma vez, corre o risco de ser ainda mais
grave.
A dengue clássica muitas vezes é confundida com a gripe.
Chega de repente e os sintomas são febre alta, dores de
cabeça, dor muscular e nas articulações, cansaço,
indisposição, enjoos, vômitos, entre outros e duram entre
cinco e sete dias.
A dengue hemorrágica acontece devido alterações na
coagulação sanguínea. Esse tipo pode levar à morte e é mais

comum quando a pessoa é infectada pela segunda ou terceira
vez. Após o terceiro ou quarto dia dos sintomas, surgem as
hemorragias. Já a síndrome do choque se caracteriza por
uma queda ou ausência de pressão arterial, seguida por uma
inquietação, palidez e perda de consciência. Quem sofre
esse mal, pode ter complicações neurológicas e
cardiorrespiratórias, insuﬁciência hepática, hemorragia
digestiva e derrame plueral. Não leva a óbito.
Para se prevenir, evite o acúmulo de água. Os mosquitos
colocam seus ovos em águas limpas, por isso é
extremamente importante descartar pneus velhos, virar
garrafas com a boca para baixo, lavar a vasilha dos bichos de
estimação e manter fechadas as caixas d'águas e cisternas.
Além disso, é indicado colocar área nos pratos de plantas,
desinfetante nos ralos de cozinhas e banheiros, realizar a
limpeza de calhas, checar canos para evitar entupimento,
colocar telas nas janelas, limpar piscinas e não despejar lixo
em locais inapropriados.
O uso de inseticidas e larvicidas são indicados. Aqueles
distribuídos nas Unidades de Saúde tem uso aprovados pelos
especialistas. Também devem ser utilizados repelentes,
principalmente em caso de viagens ou locais com muitos
mosquitos.
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Por que devemos nos proteger contra a luz solar?

Câncer de pele é uma das causas da exposição solar

Nossa pele é a primeira barreira de defesa contra
agressões ao corpo, sejam elas mecânicas, como choques
ou cortes; ambientais, como o frio ou a baixa umidade; ou
ainda agressões causadas por agentes químicos ou físicos.
Como todos os órgãos, a pele envelhece, o que prejudica
suas funções. Além do envelhecimento natural ou
cronológico, o processo de envelhecimento pode ser
acelerado pela ação de agentes externos, como a radiação
solar.
Passar alguns minutos por dia ao sol ao longo de alguns
anos pode provocar mudanças visíveis na pele. Sardas,
manchas senis, vasinhos no rosto, pele áspera e coriácea,
uma tez manchada, câncer de pele e pele solta podem ser

atribuídos aos raios naturais do sol.
A taxa em que uma pessoa envelhece com o sol depende
da sua cor de pele e por quanto tempo e com que
frequência ela se expõe aos raios solares intensos.
Quando a pele está constantemente exposta à luz solar, ela
perde a sua capacidade de se reparar. Repetida exposição
à radiação ultravioleta (UV) causa a quebra de colágeno e o
impede de se reproduzir. Além disso, o sol causa danos na
elastina da pele.
Também surgem as ceratoses solares, lesões que atingem
a camada mais superﬁcial da pele formando “crostas” e
que, eventualmente, podem transformar-se em um
câncer da pele.

Como podemos evitar o dano solar e prevenir
o desenvolvimento do câncer de pele?

radiação solar:
Use protetores solares sempre que sair ao sol, com FPS
50 ou maior, nas áreas de pele não protegidas pelas roupas
e que mais envelhecem, como a face, pescoço, colo,
braços e mãos.
A duração da ação de um ﬁltro solar é de cerca de 2 a 3
horas. Após este período deve ser reaplicado.
Use chapéu e guarda-sol quando for à praia. Ainda assim,
use o ﬁltro solar, pois parte da radiação ultravioleta reetese na areia atingindo a sua pele.
Evite o sol no período entre 10 e 15 horas.
Mariel Moreno
CRM 115423/SP
Dermatologista na Unidade de Saúde Apevo

A principal forma de prevenir o envelhecimento da pele é
a proteção solar, que deve ser iniciada na infância. A
responsabilidade dessa prevenção nas crianças é dos pais,
que devem também estimular fortemente os adolescentes
a se protegerem. A educação desde cedo cria o hábito
saudável da proteção solar, que deve continuar por toda a
vida, prevenindo o envelhecimento cutâneo e o
surgimento do câncer da pele.
Tomando-se certos cuidados, os efeitos danosos do sol
podem ser atenuados. Veja como proteger a pele da

Apevo e grupo EMS promovem mais um mutirão de exames de densitometria óssea

Em 2016, mais de 150 pessoas realizaram o exame na Unidade de Saúde Apevo

Com o objetivo de promover saúde à população, a
Apevo, em parceria com o grupo farmacêutico EMS,
realiza - pela segunda vez, mais um mutirão de exames
gratuitos de densitometria óssea. A ação acontece no dia
23 de março, na Unidade de Saúde da Apevo e os

populacional, o ano de 2050, comparada a 1950, terá um
crescimento de 400% no número de fraturas de quadris e
a proporção da osteoporose seja de seis mulheres para
um homem a partir dos 50 anos. Aproximadamente uma
em cada três mulheres vai apresentar uma fratura óssea
durante a vida.
Os fatores de risco são: mulheres e homens orientais;
histórico familiar de osteoporose; histórico prévio de
fratura por trauma mínimo; tabagismo; baixa atividade
física, ingestão de cálcio e exposição solar; alcoolismo;
imobilização; ausência de períodos menstruais
(amenorreia) por um longo período; e, baixo peso
corporal.
Os interessados em tirar dúvidas ou se prevenir contra a
doença, devem procurar um especialista. A Unidade de
Sobre a osteoporose
Saúde Apevo conta com o atendimento da geriatra Eliane
A osteoporose é uma doença metabólica e sistêmica que Ambrósio Ruzzante e da reumatologista Maria da Glória
acomete os ossos. Estima-se que com o envelhecimento Azevedo Ferreira.
interessados (associados ou não) devem retirar as senhas a
partir do dia 08, com o limite de 80 senhas.
Em 2017, mais de 150 pessoas realizaram o
procedimento na associação. O exame demora cerca de 3
minutos e é um procedimento padrão para diagnosticar a
osteoporose em pessoas acima de 50 anos. A máquina
veriﬁca a densidade óssea na periferia dos ossos dos dedos
e calcanhar.
Após o procedimento, dependendo do resultado, o
paciente será encaminhado para consulta com a geriatra da
Unidade de Saúde, Eliane Ambrósio Ruzzante. A Unidade
de Saúde está na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim, telefone (15) 3353-9800.

Unidade de Saúde da Apevo conta com mais um fisioterapeuta

Evandro Campos Pires iniciou atendimento na Apevo em fevereiro

A Unidade de Saúde da Apevo conta com o atendimento de
mais um proﬁssional de ﬁsioterapia. Evandro Campos Pires
vai atender nas áreas de quiropraxia e podoposturologia, esta
sob orientação da ﬁsioterapeuta Thaís Mansur.
A quiropraxia consiste no realinhamento articular com ênfase
na coluna vertebral. É uma técnica manual que, por meio de
ajustes articulares especíﬁcos, devolve o pleno
funcionamento do sistema nervoso, músculos e tendões, e
pode ser usada em diversas causas, como tendinites,
ciatalgias, dores nas costas, dores de cabeça, tonturas,
artroses e outros.
O procedimento raramente causa desconforto no paciente.
Ele proporciona um alívio imediato e a sensação de bemestar pode durar um longo tempo se o tratamento for
seguido corretamente e com as devidas orientações do
proﬁssional, que realiza o reajuste conforme as necessidades

especíﬁcas do paciente e seu quadro clínico.
A podoposturologia é a área que estuda a relação entre os
pés e a postura corporal humano. Também tem o objetivo
de promover a correta prescrição de peças podais e de
palmilhas ao indivíduo. Reeduca e realinha a estrutura
corporal, corrigindo as assimetrias posturais, como: tipos de
pés, erros de pisada e distribuição de peso. É indicado para
aliviar dores lombares, cervicais, nos ombros, quadil, joelho,
tornozelo e, principalmente, nos pés.
Evandro atende na Unidade de Saúde Apevo nas segundasfeiras, das 8h às 12h e das 13h às 16; as quartas e sextasfeiras, das 13h às 16h. Informações e agendamentos pelo
telefone (15) 3353-9800. A Unidade de Saúde ﬁca na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim (atrás do
açougue Bistecão).

Cidade em Foco
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Prazo para declaração do IR 2018 começa dia 1º de março
direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 300 mil. E
quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer
mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de
2017.
Uma das novidades do IR neste ano é a exigência do CPF –
Cadastro de Pessoa Física para dependentes incluídos na
declaração com oito anos ou mais. Segundo o Fisco, a redução
da idade visa evitar que a declaração caia na malha ﬁna. E, a partir
de 2019, a obrigatoriedade será para dependentes de qualquer
idade.
A tabela do IR não foi corrigida no ano passado e, segundo a
Receita, também não há previsão de atualização para este ano.
Quando isso acontece, mais trabalhadores podem passar a
pagar imposto, desde que seus salários sejam corrigidos pela
inação.
Para facilitar a declaração dos contribuintes associados e
dependentes da Apevo, a associação possui uma parceria com
o contador Francisco Carlos Vieira dos Santos. O atendimento
é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h e sábados,
domingos e feriados, das 9h às 16h. O valor é R$ 50.
Informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou 99716-1701 e
também pelo e-mail franciscocvscontador@gmail.com.

prioridade.
As restrições começam a ser pagas em junho e seguem até
dezembro para os contribuintes cujas declarações não caíram
na malha ﬁna. A multa para o contribuinte que não ﬁzer a
declaração ou entrega-la fora do prazo será de, no mínimo, R$
165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto
devido.
De acordo com a Receita, deve declarar o IR 2018 o
contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima R$
28.559,70 em 2017. Quem optar pelo desconto simpliﬁcado,
abre mão de todas as deduções admitidas na legislação
tributária em troca de uma dedução de 20% do valor dos
rendimentos, limitada a R$ 16.754,34.
Também são obrigados a declarar aqueles que receberam
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40
mil no ano passado. Quem obteve, em qualquer mês de 2017,
ganho capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à
incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de
valores, de mercados, de futuros e assemelhadas. Quem teve,
em 2017, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em
atividade rural. Quem teve a posse ou propriedade de bens ou

Declaração do Imposto de Renda começa dia 1 de março

O prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda
2018, ano-base 2017, começa no dia 1º de março e se estende
até o dia 30 de abril. As informações são da Receita Federal, que
informa ainda que os contribuintes que enviarem a declaração
no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências,
também irão receber mais cedo as restituições. Idosos,
portadores de doença grave e deﬁcientes físicos ou mentais têm

Nascidos em maio e junho podem sacar o PIS a partir de 15 de março

Mais de 1 milhão de pessoas com mais de 60 anos já
realizaram o saque do Fundo do PIS/Pasep. Tem direito aos
recursos o trabalhador do setor público ou privado que
tenha contribuído para o PIS ou Pasep até 4 de outubro de
1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo.
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
informa que ainda há muitos idosos e herdeiros desses
beneﬁciários que desconhecem a existência do dinheiro.
Em caso de dúvida, deve-se procurar os bancos.

Corrida Carnaval das Cores reúne
mais de 500 participantes

Os fundos do PIS e do Pasep funcionaram de 1971 a 1988 e
davam direito ao trabalhador de receber o rendimento das
cotas em caso de aposentadoria, doença grave ou ao
completar 70 anos.
A partir de outubro de 1988, após a promulgação da
Constituição, a arrecadação do PIS/Pasep passou para o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o
seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.
Para consultar o saldo do PIS, é necessário entrar no
endereço www.caixa.gov.br/cotapis, inserir o número do
NIS (encontrado no Cartão Cidadão, nas anotações gerais
ou na página de identiﬁcação da Carteira de Trabalho e no
extrato do seu FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) e uma senha. A senha deve ser feita no site da
Caixa Econômica ou fazer um pré-cadastro pelo telefone
0800 726 0207.
Já as contas do Pasep podem ser acessadas no site do Banco
do Brasil, no endereço www.bb.com.br/pasep.

Abono do PIS/Pasep para nascidos em maio e
junho
De acordo com o calendário, os nascidos entre maio e junho
irão receber o PIS no 1º trimestre de 2018. No caso do
Pasep, o crédito será pago para servidores com inscrições
ﬁnal 8 e 9. O recurso começa a ser pago no dia 15 de março
e ﬁca a disposição até o dia 29 de junho, prazo ﬁnal para o
recebimento.
Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até
dois salários mínimos mensais com carteira assinada e
exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias
em 2016. É preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo
menos cinco anos e ter dados atualizados pelo empregador
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base
2016.
O valor varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo em
que a pessoa trabalhou formalmente em 2016. Assim como
no caso dos aposentados, os trabalhadores da iniciativa
privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal e os
servidos públicos, no Banco do Brasil.

Zoonoses notifica dono de porcos
soltos em bairro de Votorantim

Prefeitura retira oito caminhões
de entulho de residência

Foto G1

Foto G1

Foto Secom Votorantim

Foto Diário do Comércio

Mais de 1 milhão sacaram o Fundo do Pis/Pasep: confira o calendário

Corrida Carnaval das Cores agitou Votorantim

Porcos invadem bairro em Votorantim e assustam moradores

Vizinhos ﬁzeram várias denúncias de acúmulo de lixo na residência

Cerca de 500 pessoas de Votorantim e região coloriram a Praça
de Eventos Lecy de Campos, de Votorantim, no dia 13 de
fevereiro. Pelo segundo ano consectuvo, a Proeesp –
Proﬁssionais de Eventos Esportivos do Estado de São Paulo,
realizou a “Corrida Carnaval das Cores”.
O evento contou com confete, serpentina e tinta em pó,
deixando-o ainda mais com a cara do Carnaval. Alguns atletas
ainda abusaram da criatividade e usaram fantasias.
Foram duas modalidades: corrida e caminhada, divididas em
categorias por gênero. A caminhada foi de 1km e a corrida 5km
no entorno da praça. Crianças de 2 a 13 anos também
participaram, na “Mini Corrida”, com distâncias de 50 a 300
metros.
Os 5 primeiros colocados na distância de 5km foram premiados
com medalhas e troféus. Todas as crianças ganharam medalhas.

O Centro de Controle de Zoonoses de Votorantim
informou que notiﬁcou o dono dos porcos que circularam
pelas ruas do bairro Real Parque durante o mês de fevereiro
e que assustaram os moradores.
Segundo a coordenadora, Katia Regina Oliveira, o dono dos
animais disse acreditar que crianças cortaram a cerca que
mantinha os porcos dentro de sua propriedade e, com isso,
os mesmos acabaram fugindo.
Apesar do susto, nenhum ataque aos moradores foi
registrado. Outra queixa dos moradores foi o mau cheiro
por conta dos animais e da sujeira que faziam ao revirar os
sacos de lixo em busca de alimentos.
Katia diz que, após a notiﬁcação, os moradores relataram que
os porcos sumiram das ruas do Real Parque.

Um mandado judicial expedido pela juíza Luciana Carone Nucci
Eugênio Mauad fez com que a Prefeitura de Votorantim
retirasse cerca de oito caminhões de entulho e lixo de uma
residência no bairro Jardim Paulista, em fevereiro. A ação se fez
após reclamações dos vizinhos do imóvel sobre o risco de
doenças causadas pelo acumulo de lixo.
Segundo a coordenadora da Zoonoses, Katia Regina Oliveira,
ainda restam alguns entulhos no local, mas a ordem de retirada
do lixo foi suspensa temporariamente devido a situação do
morador, que possui doença mental e tem apreço pelos
objetos.
Além dos caminhões de entulho, 14 cães que viviam no espaço
em condições precárias foram recolhidos por agentes do
Centro de Controle de Zoonoses. A coordenadora aﬁrma
ainda que foi preciso muito diálogo de veterinários para
conseguir recolher os animais, que estão para adoção.

Esportes

Foto Luciano Silva

Atletas de Votorantim participam da 22º Jogos Regionais do Idoso

Equipe de malha representa cidade de Votorantim no 22º JORI

Atletas da Secretaria de Desporto de Votorantim (SEDESP),
participaram da 3ª etapa da 22ª edição dos Jogos Regionais do
Idoso, que aconteceu de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, na
cidade de Itapeva. Os atletas votorantinenses disputaram em
seis categorias: bocha, malha, buraco, damas, tênis e dominó.
Ao todo, participaram 45 cidades da região, sendo que os dois
primeiros colocados de cada modalidade foram classiﬁcados
para os Jogos Abertos do Idoso – JAI, que acontece entre os dias
27 de março e 2 de abril, em Praia Grande.
João Batista Ferreira conquistou o vice-campeonato na
modalidade de tênis e vai representar a cidade no JAI. Nas
demais modalidades, Clarindo Martins, Aparecido Lucas dos
Santos, Carlos e o técnico Américo Machado conquistaram o
6º lugar na malha. A bocha foi representada pelos atletas

Teodor, Henrique e Lindoufo, que ﬁcou em 7º lugar na
competição.
A delegação de Jundiaí foi à campeã dessa etapa, seguida por
Sorocaba e Tatuí.

Sobre o Jori
O Jori é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (FUSSESP) em parceria com as secretarias
de Estado e prefeituras que sediam o evento.
Os jogos contam com 14 modalidades disputadas entre atletas
de ambos os gêneros. Para participar, o idoso deve ter no
mínimo 60 anos e frequentar os projetos sociais desenvolvidos
ou apoiados pelo Fundo Social.
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Na Apevo com

Ivete Queiroz de Freitas

Na Apevo com Ivete Queiroz de Freitas

Uma mulher guerreira e forte: é assim que a entrevistada do
“Na Apevo com” dessa edição, Ivete Queiroz de Freitas,
pode ser deﬁnida. Há 10 anos, ela é voluntária na ONG Pro
Mulher, que dá assistência a mulheres e famílias vítimas de
violência física e psicológica, em Votorantim.
Ivete conheceu a instituição em 2007, quando buscava ajuda
para a dependência química do ﬁlho. Na época, o Padre
Paulo, da Paróquia São João Batista, foi quem indicou a Pro
Mulher. Ela então prometeu que iria ajudar outras pessoas a
saírem de situações parecidas como essa e deu início ao
voluntariado e à ajuda ao ﬁlho.
Com isso, Ivete realizou cursos sobre a dependência química
e conta, emocionada, que o ﬁlho se livrou do vício.
Antes de entrar na Pro Mulher, trabalhou em hospitais, no

Conselho Tutelar de Votorantim e realizou outros trabalhos
voluntários, que abriram portas para Ivete. Ela é formada em
Serviço Social, Gestão em Terceiro Setor e PMD Pro
(Gestão de Projetos de Impacto Social) e, atualmente, está
cursando faculdade de Psicologia. Além da ONG, participa
da Escola da Família e é delegada nas conferências nacionais
das mulheres, realizadas em Brasília (DF).
Durante o bate-papo, ela contou diversas histórias de
superação das mulheres que passaram pela Pro Mulher.
Disse também que é preciso ser forte para ajudar vítimas de
violência e que esse trabalho é feito por amor. “Não faço isso
pelo dinheiro. Faço isso por amor, por vontade de ajudar
essas mulheres e famílias. Escolhi uma proﬁssão que faz com
que a gente cresça com as histórias”, ﬁnaliza.

Diversas
Projeto DesenvolveMente Sênior divulga programação de encontros

Programação de 2018 tem início em março

Com o intuito de proporcionar momentos de bem-estar e
troca de experiências, a empresa DesenvolveMente Sênior
divulga a agenda de encontros dos meses de março e abril. O
projeto informativo tem início no dia 14 de março, com
palestra sobre o tema "Nutrição e longevidade", com o
nutricionista Alfredo Hanada. Entre os tópicos, o proﬁssional
irá falar sobre alimentos e hábitos que retardam o
envelhecimento.
No dia 21 de março, a psicopedagoga Ana Calado, debate o
tema “Visitando o passado, construindo o futuro”, que fala

sobre a importância de ter um projeto de vida. Encerrando o
mês, a última aula acontece no dia 28, com o historiador
Simei Nunes, que irá abordar o tema “Século XXI – Tensões
e conitos”, que traz à tona conitos, catástrofes, ações de
governos totalitários, atentados terroristas ocorridos neste
século e uma análise de como e porque todos esses fatos
ocorrem em pouco tempo (apenas 17 anos).
Em abril, a programação segue com aulas sobre “Como
organizar suas contas”, com o administrador Adilson
Bonvino, no dia 4; no dia 14, a ﬁsioterapeuta Gabriela
Romana debate sobre “Dor: como viver sem ela?”. O
advogado Fernando Pereira ministra a aula “Por que evitar o
inventário?”, no dia 18 de abril; a programação do mês se
encerra no dia 25, com o educador físico Erlon Marum de
Freitas, com o tema “Movimentar para não quebrar”.
Os temas são independentes e o participante pode escolher
o dia que quiser participar do encontro. A preferência é para
o público da terceira idade, caso aja vagas, as aulas serão
abertas para todos. Os encontros são realizados na Padaria
Real Boa Vista (próximo a Prefeitura de Sorocaba), sempre às
quartas-feiras, das 14h30 às 17h e cada aula custa R$ 70 por
pessoa (o pagamento é feito no dia, em dinheiro).
Associados da Apevo possuem descontos especiais.
Informações: 99116-8711.

Palestra para casais acontece dia 24
No dia 24 de março, os terapeutas de casais Fábio Pedroso,
Marcos Cavana e Marcelo Cianelli ministram palestras sobre
relacionamentos. Casais interessados em transformar seus
relacionamentos terão uma manhã inovadora, com
histórias, encontros, desejos e transformações.
A ação faz parte do projeto Vincular Relacionamentos com o
apoio da Escola de Educação Infantil Dó Ré Mi. O projeto
surge como uma nova inspiração para os casais, onde

realizam treinamentos, capacitação e orientação, com o
objetivo de que estes passem a construir relacionamentos
sólidos, duradouros e saudáveis.
As vagas são limitadas. O investimento é de R$ 150 por casal
ou grupos a partir de 2 casais, R$ 100 o casal. O encontro
acontece das 9h às 12h30, com brunch, na rua Curupaiti,
454 - Vila Jardini, em Sorocaba. Reservas e informações pelo
telefone (15) 99175-9797.

Palestras da DesenvolveMente acontecem na
Apevo
A Apevo ﬁrmou uma parceria com a empresa
DesenvolveMente e a partir de março até o mês de
setembro a associação será palco de diversos encontros.
Seguindo o modelo do “Café e Atualidades”, já praticado pela
DesenvolveMente em outras instituições, os encontros
consistem no debate de assuntos atuais sobre diversos
temas, alguns deles abordados pelos veículos de
comunicação.
Os encontros acontecem uma vez por mês, sempre às
segundas-feiras, das 9h às 10h. O primeiro tema abordado
será na área da saúde e acontece no dia 9 de abril. O segundo
debate será realizado no dia 4 de junho, com o tema
nutrição; seguido por tecnologia, que será discutido em 30
de julho. O projeto se encerra em 25 de setembro, com o
tema saúde. Os encontros são gratuitos e as inscrições limitadas em 25 pessoas, devem ser feitas diretamente na
Apevo, rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
Informações pelos telefones (15) 3353-8080 ou 32432410.

Pink Run Solidária lança
campanha de doação de sangue

Apevo recebe visita de representantes da Farmamed

Representantes da Farmamed visitam à Apevo

A Apevo recebeu, em fevereiro, a visita das representantes
da Farmamed, Josiane Menck e Daniela Depman,
Coordenadora de Marketing e Supervisora de Vendas,
respectivamente. Elas reaﬁrmaram a parceria que dura há
mais de dez anos.
A rede de farmácias Farmamed oferece descontos em
medicamentos, perfumaria, beleza e higiene pessoal para
associados e dependentes Apevo. Apesar dos descontos

concedidos pela farmácia, os ﬁliados da associação possuem
dedução ainda maior no valor dos produtos adquiridos em
qualquer unidade da rede.
Segundo o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
é importante que os associados apresentem a carteirinha da
entidade ou o CPF no ato da compra para usufruir desse
benefício.
A Farmamed também faz parte do programa “Farmácia
Popular”, que disponibiliza medicamentos com até 90% de
desconto ou gratuitos, no caso de asma, hipertensão e
diabetes. Josiane e Daniela frisam que, além das manhãs de
saúde realizadas na Apevo, os associados podem fazer as
aferições de pressão e testes de glicemia em qualquer
unidade e que os farmacêuticos estarão à disposição para
tirar possíveis dúvidas.
A farmácia possui também um disk entrega gratuito, que
atende pelo telefone (15) 3232-7771 e WhatsApp, (15)
99789-1713. Em Votorantim, a Farmamed está na av. 31 de
março, 476 e 709 – Centro e no Parque Jataí, dentro do
Malucho Supermercado, na rua Levante Santucci, 590.

Campanha mobiliza atletas para doarem sangue

A Pink Run Solidária lançou uma campanha de doação de
sangue que visa unir famílias e atletas em mais uma ação social.
A campanha segue até o dia 3 de março.
“Procuramos mobilizar atletas e toda a população a
participarem de ações que, além de animarem e contribuírem
com sua saúde e autoestima, também colaboram com pessoas
que estejam precisando e contando com a nossa ajuda”,
comenta Claudia Silva, fotógrafa e idealizadora da Pink Run.
Para participar, é necessário se cadastrar no aplicativo “Time de
Sangue”, escolhendo o Hemonúcleo de Sorocaba, o dia e o
horário. Na data escolhida, é necessário vestir uma camiseta
pink e fazer uma selﬁe durante a sua doação, postando nas
redes sociais com a hashtag #EUSOUATLETASOLIDARIO.
Todos que participam dessa ação estão concorrendo a uma
inscrição de corrida para a 4ª edição da Pink Run Solidária, que
acontece em outubro deste ano.
Informações com a organizadora do evento, Claudia Silva,
pelo telefone (15) 99782-1474 ou
pinkrunsolidariaoﬁcial@hotmail.com.

Turismo
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Mais de 40 turistas participam da primeira excursão da Apevo em 2018

Passeio de trenzinho foi uma das atrações

Monitor realizou diversas atividades e brincadeiras interativas com o grupo

Mais de 40 pessoas participaram da excursão para o Hotel
Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz. Brincadeiras e atividades
recreativas marcaram o primeiro passeio do Turismo da
Apevo, realizado no dia 17 de fevereiro.
A responsável pelo departamento, Graziele Gomes da Silva,
acompanhou o grupo. Segundo ela, além do lugar ser bonito
e aconchegante, também oferece comidas boas e fartas e os
turistas foram muito bem recepcionados pelo monitor.
O grupo foi recebido com um delicioso café da manhã e
depois seguiram para um passeio pela Casa Velha. Segundo o
monitor, a casa foi construída para representar as antigas
casas que existiam na fazenda e que foram demolidas por
causa da estrutura estar daniﬁcada. Outro ponto visitado pelo
grupo foi à igreja, construída antigamente dentro das
fazendas para que os funcionários não perdessem hora de
serviço para irem até o local mais próximo, que era muito
longe das fazendas.
Antes do almoço, os turistas andaram de pedalinho, charrete

e aproveitaram as piscinas do hotel fazenda. À tarde foi rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
realizado um bingo e baile, além de um passeio de trem pelas
imediações do local.
O hotel irá passar por uma reforma e deve reabrir daqui três
meses com novidades para os turistas.

Destino é ótima opção para curtir com a família

Águas de Lindoia e Barra Bonita são os
próximos destinos
De 2 a 4 de março, os turistas da Apevo embarcam rumo à
cidade de Águas de Lindoia, um dos destinos mais
procurados na associação. A programação do ﬁnal de
semana inclui: compras em Serra Negra (SP) e Monte Sião
(MG), visita aos pontos turísticos da cidade, bailes temáticos,
entre outros.
Em abril, o destino é Barra Bonita. O passeio de navio
acontece no dia 15 e tem como atração a visita à capela do
santo Frei Galvão. A viagem deve ser reservada na Apevo, na

Sábado foi de diversão no Hotel Fazenda Casa Velha

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

Conﬁra o que a associação oferece:

Barra Bonita

Cambuquira
(Sul de Minas Gerais)

Embarque: 15 de abril

Embarque: 19 a 22 de julho

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

Passeio para as cidades de Campanha e São Tomé das Letras; todo lazer completo no
Grande Hotel Trilogia; programação artística, turística e terapêutica; ingresso para o
Parque das Águas Minerais e para espetáculo de circo com pipoca.
Valores: Associados R$ 930, não associados R$ 980, crianças de 0 a 5 anos não pagam e
crianças 6 a 10 anos R$ 465 (pensão completa).

São Lourenço
(Minas Gerais)

Maria Fumaça
Embarque: 12 de maio

Embarque: 23 a 26 de agosto
Passeio na locomotiva a vapor Maria Fumaça, visita às cidades de Jaguariúna e
Pedreiras, tarde livre para compras.
Incluso: almoço em uma churrascaria
Valores: Associados R$ 185 e não associados R$ 210.

Campos de Jordão

Passeio na cidade de Caxambu (MG); festas temáticas: “Festival do Chopp e Petiscos”, de
“Queijos e Vinhos” e a tradicional “Festa Junina” – todas com música ao vivo e incluso os
petiscos e bebidas; hospedagem, parque aquático e piscinas aquecidas no Hotel
Guanabara.
Valores: Associados R$ 1.135, não associados R$ 1.185, crianças de 0 a 5 anos não pagam
e crianças 6 a 12 anos R$ 648 (pensão completa).

Holambra

Embarque: 26 de maio

Embarque: 15 de setembro

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

Caldas Novas (Goiás)

Passeio turístico pela cidade de Holambra e visita à Expoflora, maior exposição de flores
ornamentais da América Latina.
Incluso: Almoço em churrascaria (bebidas e sobremesas a parte)
Valores: Associados R$ 150 e não associados R$ 180.

Ubatuba

Embarque: 21 a 24 de junho

Embarque: 19 a 21 de outubro

Hotel Di Roma Exclusive - Passeios : cachaçaria , serra verde chocolates , bingo ,
baile , entrada para park aquático.
Incluso: café, almoço e jantar
Valores: Associados R$ 1.180, não associados R$ 1.280 e crianças de 06 a 10 anos
R$500.

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

Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim
Informações pelo telefone: (15) 3353-8080
* NOVIDADE: A Apevo disponibiliza assistência médica em todas as suas viagens pela empresa Unidos Assistance.
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Literatura, Artes & Curiosidades

Escritores Contemporâneos Brasileiros I
Verônica Stigger e Bernardo Carvalho
Paulo (2007),O Filho da Mãe (2009), Reprodução (2013),
Simpatia pelo demônio (2016)

Verônica Stigger (1973) nasceu em Porto Alegre e é
jornalista, professora e crítica de arte brasileira. Formou-se
em Jornalismo, mas deixou as redações para dedicar-se à
pesquisa universitária. Entre suas obras estão O trágico e
outras comédias (2003), Gran cabaret demenzial (2007), Os
anões (2010), Opisanie swiata (2013) e Sul (2016). Opisanie
swiata, seu primeiro romance, é uma espécie de relato de
viagens que essa novela se constitui. A história central do livro
é a de Opalka, um polonês de cerca de sessenta anos que,
em sua terra natal, recebe uma carta por meio da qual
descobre que tem um ﬁlho no Brasil – mais especiﬁcamente,
na Amazônia -, internado num hospital em estado grave.
Bernardo Teixeira de Carvalho (1960) é escritor e tradutor.
Bernardo Carvalho teve o seu livro Mongólia distinguido
com o Prêmio APCA da Associação Paulista dos Críticos de
Arte, edição 2003, bem como o Prêmio Jabuti de 2004,
ambos na categoria romance. Mais tarde, em 2014,
receberia novamente o Jabuti por Reprodução, também na
categoria romance. Antes, ele recebeu, a meias com Dalton
Trevisan (Pico na Veia), o Prêmio Portugal Telecom de
Literatura Brasileira, com o romance Nove Noites. Entre
suas obras estão: Mongólia (2003), O Sol se Põe em São

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

Programa de TV
Programa “Na Apevo com” apresenta entrevistas inéditas em março
professor Ernesto. Dia 22, o entrevistado será Nelson
Toledo, professor, pesquisador e fã da história do cinema. No
dia 29 será a vez de Sidnei Ferreira dos Santos, policial da
reserva, mestre nas artes marciais e líder religioso. Desde a
sua estreia, em setembro de 2017, a cada semana o
programa recebe um novo convidado, sempre com
assuntos diferenciados. O programa tem duração de 50
minutos, divididos em três blocos. É apresentado por
Aristides Fernandes. Vai ao ar também pelo canal 3 da Super
Mídia e pelo canal 6 da Net. Pode ser assistido também pelo
site da Apevo www. apevo.com.br

Durante o mês de março os telespectadores poderão
acompanhar novas entrevistas do programa “No Apevo
com”, produzido pela Apevo e exibido pela TV Votorantim às
quintas-feiras, às 20h, com reprise no sábado, às 9h30min. A
primeira entrevista a ser exibida será no dia 1 de março, com
a dentista e empresária Renata Marins, que faz um belo
trabalho voltado à terceira idade com a empresa
“DesenvolveMente”. No dia 8 de março será a vez do
médico votorantinense que estudou em Cuba, Edson
Medeiros. Na sequência, no dia 15 de março, será a vez do
professor de dança Wellington Henrique Machado da Silva,
que assumiu as aulas da Apevo desde o falecimento do
Entrevista com Sônia Quintino vai ao ar no dia 29 de março

Foto Assessoria Fapesp

29ª Romaria dos Aposentados reúne mais de 3 mil pessoas

Diretoria da Apevo participa de 29ª Romaria dos Aposentados em Aparecida

Celebração foi em comemoração ao Dia Nacional do Aposentado

Mais de 3 mil ﬁeis participaram das 29ª Romaria dos
Aposentados na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A
missa, realizada no dia 28 de janeiro, contou com a presença
da diretoria da Apevo, representada pelo presidente,
Aristides Vieira Fernandes; pelo vice-presidente, Jandir
Teixeira e os diretores Roberto Massuco, José Hernandes
Quezada e Ademar Pena.
A celebração foi organizada pela Cobap – Confederação
Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, a Fapesp –
Federação das Associações e Departamentos de
Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo e
demais associações da categoria de São Paulo, Minas Gerais,

Rio de Janeiro e Espirito Santo.
A missa foi celebrada pelo Arcebispo Dom Orlando Brandes,
que reforçou a importância da luta pela manutenção dos
direitos dos aposentados e da escolha dos políticos neste ano
eleitoral. Durante a celebração, o secretário geral da Cobap,
Luis Legñani, representando todos da categoria, leu uma
carta na qual pedia dignidade, justiça e mudança na vida dos
aposentados, principalmente no cenário de desmonte dos
direitos fundamentais e da PEC da Previdência.
Após a cerimônia, foi realizado um debate no auditório da
Basílica. Os presidentes das associações e lideranças de
diversos estados discursaram e trocar experiências, além de

Precisa-se de manicure
O salão de beleza da Apevo está contratando
manicure com experiência. Interessados falar
com Edna, pelo telefone (15) 99668-6220.

Após a missa, representantes de associações dos aposentados
participaram de um debate

organizarem a agenda de lutas para 2018 e reforçar a união
do movimento.
A mesa solene foi composta pelo presidente da Cobap,
Warley Martins; Deputado Federal, Arnaldo Faria de Sá; o
ex-ministro da Previdência, Eduardo Carlos Gabas; o ﬁlho do
ex-presidente João Goulart, João Vicente Goulart; o
presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta; o senhor
Plínio Sarti, representando a Sindinapi (Sindicato Nacional
dos Aposentados) e o vice-presidente da Fapesp, Antônio
Alves da Silva.

Eventos
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Café da manhã marca os 26 anos da Apevo
Mais de cem pessoas passaram pela Unidade de Saúde da da associação.
Farmamed, uma das parceiras da Apevo. Conﬁra alguns
Apevo e degustaram um café da manhã especial, no dia 7 de Além do café da manhã, no local também foram realizadas cliques desse dia especial!
fevereiro. A data festiva comemorou os 26 anos de fundação aferições de pressão e testes de glicemia pela farmácia

Lourdes de Moraes Leme e Francisca Batista Ferreira

Antes de degustarem o café, público passou por atendimento de saúde

Waldir Ribeiro, Demetrio Pedroso, Luis Carlos Mendes,
Deisi da Silva Almeida e Elza Souza Silva

Mais de cem pessoas passaram pela Unidade de Saúde da Apevo na manhã festiva

Maria Vanilda Picoli e Jair Cruzeiro

Antônio Alves de Lima, Tereza Pontes da Silva e Waldir F. da Cruz

Marcinhas abriram oﬁcialmente a programação do Carnaval Sambadeiro

Foto Sectur

Crianças se divertiram com o Carnaval no bairro Vila Nova

Carnaval da inclusão fez a alegria do público no dia 9

CarnaRock agitou os roqueiros da cidade
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Foto Sectur

Foto Sectur

Foto Secom Votorantim

De 7 a 13 de fevereiro, os moradores de Votorantim se
divertiram com as atrações carnavalescas do projeto
“Sambadeiro 2018”. A programação teve início com a
apresentação de marchinhas carnavalescas acompanhadas
pela Banda Marcial de Votorantim – Bamavo, que
percorreram as ruas do Centro da cidade.
Os festejos continuaram com o Carnaval da Inclusão, no dia
9; Carnaval no bairro Jardim Tatiana e CarnaRock, no dia 10.
No dia 11, aconteceu uma matinê na Praça de Eventos Lecy
de Campos. Já no dia 12, véspera de Carnaval, foram
promovidas atividades no bairro Vila Nova, batalhas de dança
na Praça de Eventos e o desﬁle da Escola de Samba “Unidos
da Vila”. Para encerrar a programação, no dia 13, aconteceu
uma oﬁcina no CEU das Artes, carnaval no bairro Itapeva e
samba de roda, com o grupo Pego de Surpresa.

Foto Sectur

Programação de Carnaval anima votorantinenses

Escolas desﬁlaram pela av. 31 de março
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Sorteados

Show de prêmios da Apevo apresenta novidades
O show de prêmios da Apevo traz novidades: os ganhadores
dos prêmios da Farmamed serão contemplados com valesbrindes no valor de R$ 30. Em fevereiro, mais dez associados
foram sorteados. Além da associação e da farmácia, parceiros
como Farma Ponte, o jornalista César Silva, a Óticas Oliver e
o Restaurante Aroma e Sabor p resenteiam os
contemplados.
Para participar, o associado deve estar em dia com as
mensalidades da Apevo e depositar os cupons recebidos no
ato do pagamento nas urnas dispostas na associação e na
Farmamed e Farma Ponte da av. 31 de março, Centro de
Votorantim.
Conﬁra os sorteados do mês:
Sirlene de Lurdes do Carmo - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Irene de Oliveira dos Reis - grill ofertado pela Apevo

Maria Ap. Soler Valini - vale compras da Farmamed

Zulmiro Beoni - vale compras da Farmamed

Odail Galvão - vale compras da Farmamed

Waleska Vieira - cesta de produtos da Farma Ponte

João Batista Machado - cesta de produtos da Farma Ponte

Neusa Ap. da Silva - sessão com a podóloga da Apevo

97
Esse é o número de novos associados da Apevo nos meses de
janeiro e fevereiro. 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
Aguinaldo Bernardi - coleção ''Nossa história, nossa gente'', de César Silva

Vivian Arantes - óculos de sol da Ótica Oliver

Apevo investe na capacitação de seus funcionários
Com o objetivo de oferecer capacitação para seus
funcionários colaboradores, a Apevo ﬁrmou mais uma
parceria com o Grupo Atitude – Consultoria e Treinamento
Empresarial. Dessa vez, Silvio Fernandes, consultor do
grupo, irá implantar um programa de DHO –
Desenvolvimento Humano Organizacional na associação.
No programa, serão veriﬁcadas as principais necessidades de
todos os funcionários da Apevo. Segundo Silvio, serão
implantadas ferramentas de avaliação para, posteriormente,
ser proposta ação de melhoria, como: treinamentos gerais
ou especíﬁcos diante das necessidades levantadas. O

O consultor Silvio Fernandes

programa tem início em março e deve durar de três a quatro
meses. “O objetivo deste programa é capacitar ainda mais
essa equipe que já é de grande competência, por isso gosto
de usar a expressão: "Sintonia ﬁna". A equipe da Apevo tem
desenvolvido um trabalho de excelência, mas como dentro
da ﬁlosoﬁa que queremos implementar, Kaizen – Melhoria
Contínua, acreditamos que todos podemos melhorar a cada
dia como pessoa e como proﬁssional. Para mim será um
grande prazer trazer para o seguimento de serviços essas
metodologias que a muito tenho usado em diversas
empresas nacionais e multinacional”, ﬁnaliza.

Jovem poetiza e escritora lança 4º livro em abril

Poetisa Ana Cristina durante entrevista
para o programa Na Apevo com

A jovem poetisa e
escritora, Ana
Cristina Henrique
Rodrigues, se
prepara para lançar
seu 4º livro,
intitulado “Vivendo
no Automático”. O
lançamento está
previsto para abril,
no Cantinho

Girassol, em Sorocaba.
Segundo Ana, a intenção é fazer com que os leitores reitam
sobre o quanto as pessoas estão viciadas, dependentes de
um celular ou computador e acabam se esquecendo de que
são humanas e necessitam de um abraço, um carinho e
tentem mudar isso. “A ideia é mostrar de maneira imparcial,
os pontos positivos e negativos da tecnologia, mais
especiﬁcamente, da internet. Eu mostro o quanto é
importante, mas que o uso exagerado, em qualquer
situação, é ruim, a questão dos limites”, acrescenta.
A escritora pretende lançar um livro por ano. Ela conta que a

nova narrativa trouxe uma experiência diferente e seu
incentivo vem da família, amigos, professores, escritos,
artistas e eventos no qual participa.
Em 2017, Ana venceu dois prêmios: o 33º Festival Poético de
Cornélio Procópio, no Sesc do Paraná, com a poesia “Somos
mais que concreto”, e o XXV Prêmio Moutonnée de Poesia,
de Salto, com “O poeta”.
Sobre o novo livro, ela espera que seja bem aceito, assim
como os outros. “E os leitores entendam a mensagem que
desejo passar. Faço meus livros com o que sinto, vejo e vivo,
então ele é muito real e retrata nosso cotidiano”, ﬁnaliza.

Comemorações
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Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher?

Uma das homenagens da Apevo às associadas

As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da
Mulher giram em torno do incêndio em um fábrica têxtil de
Nova York, em 1911, quando cerca de 130 operárias
morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente marcou a
trajetória das lutas feministas ao longo do século 20, mas os
eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a
este acontecimento.
Desde o ﬁnal do século 19, organizações femininas oriundas
de movimentos operários protestavam em vários países da
Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de

aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres
introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a
greves para reivindicar melhorias.
O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio
de 1908, nos Estados Unidos, quando mais de mil mulheres
aderiram a uma manifestação em prol da igualdade
econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido
Socialista dos EUA oﬁcializou a data como sendo 28 de
fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas
no centro de Nova York e culminou, em novembro de 1909,
em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas
americanas.
Em 1910, durante a II Conferência Internacional de
Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a
criação de uma data anual para a celebração dos direitos da
mulher foi aprovada por mais de cem representantes de 17
países.
Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), eclodiram
ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de
março de 1917, quando aproximadamente 90 mil operárias
manifestaram-se contra o Czar Nicolau II, protesto
conhecido como “Pão e Paz”, que a data se consagrou,
apesar de ter sido oﬁcializada apenas em 1921.
Somente em 1945, a Organização das Nações Unidas
(ONU) assinou o primeiro acordo internacional que

Outono tem início no dia 20
O outono, uma das quatro estações do ano, tem seu início
no hemisfério Sul no dia 20 de março e termina no dia 20 de
junho. A estação representa a transição entre o verão e o
inverno, por isso suas características se assemelham a essas
estações.
O equinócio de outono é responsável pelo início da estação.
Nesse período, a Terra encontra-se totalmente iluminada
pelos raios solares entre os hemisférios Norte e Sul,
resultando em dias e noites com durações iguais.
No Brasil, as mudanças de temperatura e na umidade relativa
do ar ocorrem devido sua localização entre a zona do
Trópico de Capricórnio ao sul e pela Linha do Equador, ao
Norte. Isso faz com que a estação não seja sentida em todas
as regiões do país. As principais características são percebidas
nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Em regiões
serranas e no Sul, as temperaturas caem de modo
acentuado, sendo possível até nevar.

Faça você mesmo

Água na boca

Guirlanda de Páscoa

Delícia de Páscoa: aprenda a fazer

A época mais doce do ano chegou: a celebração da Páscoa
acontece no dia 1 de abril. Muitas pessoas já começam a
preparar deliciosos doces para vender ou presentear algum
ente querido.
Nessa edição, a Água na Boca traz uma receita que vai fazer o
maior sucesso na sua casa: casquinha de chocolate recheada.
Conﬁra!
Ingredientes:
6 casquinhas de sorvete
500g. de chocolate fracionado derretido

aﬁrmava princípios de igualdade entre homens e mulheres.
Nos anos 60, o movimento feminista ganhou corpo; em
1975 comemorou-se oﬁcialmente o Ano Internacional da
Mulher e em 1977, o 8 de março foi reconhecido
oﬁcialmente pelas Nações Unidas. (Fonte: Nova Escola)

180g. de bolo simples esfarelado
400g. de brigadeiro mole
chocolate granulado para decorar
Para o brigadeiro:
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
½ colher (sopa) de manteiga
Modo de preparo:
Besunte a parte interior de cada casquinha com o chocolate
fracionado derretido. Escorra o excesso de chocolate e vire
as casquinhas sobre uma grade. Deixe escorrer e secar por
mais ou menos 5 minutos.
Dica: coloque embaixo da grande uma folha de papel ﬁlme
para reaproveitar o chocolate que escorrer.
Enquanto isso, numa panela em fogo médio coloque 1 lata
de leite condensado, 4 colheres (sopa) de chocolate em pó e
½ colher (sopa) de margarina e vá mexendo por 10 minutos
até que engrosse a ponte de ﬁcar um brigadeiro mole.
Depois que as casquinhas estiverem secas, molhe a borda de
cada uma no chocolate derretido, passe no chocolate
granulado e espere secar. Depois, recheie cada casquinha
intercalando camadas de brigadeiro mole e bolo esfarelado.
Termine a cobertura da casquinha com o brigadeiro e decore
com o chocolate granulado. (receita: GShow.com)

Que tal aproveitar a
chegada da Páscoa para
deixar sua casa ainda
mais bonita? A coluna
“Faça você mesmo”
dessa edição traz o
passo a passo de uma
guirlanda fácil de fazer.
Materiais:
- papéis para scrapbook
(com estampas e
coloridos) ou cartolina
- tesoura
- molde (disponível no site:
www.revistaartesanato.com.br/guirlanda-de-pascoa/)
- cola branca ou cola bastão
- ﬁta de cetim para decorar
- pratinho de papel
Passo a passo:
Recorte o centro do pratinho de papel deixando apenas as
laterais, essa peça será a base da guirlanda. Usando um
molde, corte vários ovinhos nos papéis coloridos. Cole-os
até tampar toda a base de papel.
Para ﬁnalizar a guirlanda, passe a ﬁta por um dos ovinhos e dê
um laço para arrematar. Além de enfeitar, essa ﬁta servirá de
suporte para pendurar a pessoa. (Fonte: Revista Artesanato)

Tiradinhas do Nogueira

Nosso quinto poder
Com mais de 30 anos ocorrendo inúmeros casos de
corrupção, a Polícia Federal tornou-se o nosso 5º poder –
ou ainda está para se tornar. Além dos elencados no nosso
ordenamento Jurídico, sendo Legislativo, Executivo,
Judiciário e o 4º Ministério Público, desde 2009 colocou-se
em discussão a matéria, respeitando o princípio da
transparência do poder público.
Cada um dos três primeiros citados tem um capítulo
exclusivo na constituição, têm autonomia, é titular de
obrigações, é independente ﬁnanceiramente, convivem
entre si e em vários momentos um depende do outro,
mantém um estado forte no qual não apenas um indivíduo,
seja o presidente ou o presidente do congresso nacional ou
a ﬁgura do ministro, tenha para si funções que dizem
respeito a todas as áreas do poder.
Nossa Polícia Federal e o Ministério Público estão inseridos
por toda responsabilidade, apesar da autonomia,
descentralização organizacional de cada entidade, hoje as
responsabilidades políticas estão equivalentes. Segundo a
constituição:
Art. 127 O Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. (Brasil, 1988).
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
Muitas são as diferenças, mas no tocante de efeitos políticos
e responsabilidade política, têm os mesmos fatores.
Atualmente estão discutindo sobre o assunto com a PEC
412. E quem não se lembra da PEC 37 em 2013, vetada só
depois de muitos questionamentos?
Não irá ser diferente nesta outra PEC 412 referente à
autonomia da Polícia Federal. A última notícia que temos
desta emenda é que está no CCJC (Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania).
Não esperamos muita coisa, pois a repercussão de
segurança no país está e em ênfase por causa dos problemas
do Estado do Rio de Janeiro e as iniciativas do presidente
quanto a Sistemático Reforma Previdenciária estão em
primordiais para o argumento de melhoria econômica do
país.

Um palestrante fazendo uma explanação contra o
alcoolismo fez uma ilustração:
- Se colocarmos diante de um burro sedente um balde de
água e outro de cerveja, o que ele vai beber?
Um assistente fala:
- Ele vai beber água.
- Por que ele vai beber água?
Uma voz na multidão grita:
- Porque ele é burro?
Mulheres no céu
Chegaram no céu cem mulheres e disse Deus:
- Quem já mexeu no celular do marido escondido
chegue mais perto.
Noventa e nove se aproximaram, só ﬁcou uma e Deus
disse:
- Traga a surdinha também.
Conversinha atrapalhada
Uma doméstica liga para outra e diz:
- Menina, aqui é tudo fachada dos patrões. A roupa que o
patrão usa é de um tal de Hugo Boss, a gravata de um tal
Pierre Cardim e o carro é de uma tal de Mercedes. Pois é,
menina, outra dia o patrão tava no telefone dizendo que
tem um Picasso de mentira, é pequenininho de dá dó, eu
já vi algumas vezes.
Tomô, curioso
Um vizinho pergunta para o outro:
- Que festa aquela que teve ontem?
- Foi um casamento.
- Que bom. E os noivos estão bem?
- O noivo está no cemitério e a noiva no hospital.
- Que horror. Muita bebida?
- Não, o noivo é coveiro e a noiva é enfermeira.
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Apevo Acontece

Salão de beleza da Apevo oferece
serviços com descontos para associados
Há mais de quinze anos, o salão de beleza da Apevo
oferece diversos serviços com descontos para os
associados e dependentes. No espaço, Edna Mendes e
Bryan Mendes prestam atendimentos para deixar
homens, mulheres e crianças de qualquer idade ainda
mais bonitos.
O salão de beleza oferece serviços de corte, coloração,
selagem, progressiva, botox, escova, luzes, hidratação,
cauterização, depilação de sobrancelha, buço e de rosto e
sobrancelha de henna.
O atendimento é feito de terça a sexta-feira, das 8h às 17h.
Mais informações pelos telefones (15) 3353-8080 ou
diretamente com a cabeleireira Edna, (15) 99668-6220.
Associada Elza Rodrigues é cliente ﬁel do salão de beleza Apevo

Polishop realiza exposição de produtos na associação
No dia 20 de março, proﬁssionais da empresa Polishop irão
realizar uma exposição de produtos na sede da Apevo. A
mostra acontece das 8h às 13h, com degustações de
alimentos preparados em eletrodomésticos, como Airfryer.
Os associados e dependentes da Apevo ganham descontos
na compra dos produtos, sendo 10% no pagamento
parcelado e 15% à vista.
A exposição é aberta à população. A Apevo ﬁca na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
Produtos da Polishop serão expostos na Apevo no dia 20 de março

Aula de dança proporciona benefícios para o corpo e a mente na terceira idade
A Apevo sabe que com a chegada da terceira idade, corpo e
mente passam por grandes mudanças, dando origem a
algumas limitações físicas. Para tornar essa fase mais
agradável, a associação oferece aulas de dança semanais,
com o professor Wellington (Wally) Henry.
Entre os ritmos, o professor ensina passos de dança de salão,
forró, pagode, samba e black. A atividade acontece às terçasfeiras, das 20h às 22h, no Salão Social da Apevo.
A dança é um fator que vem assumindo um papel importante
na vida dos idosos. Entre os principais benefícios da atividade,

destacam-se o bem-estar físico e emocional; exercício de
vários grupos musculares; ganhos de agilidade e
coordenação motora; melhorias à atividade
cardiorrespiratória; estímulo à atenção e a memória;
incentivo a concentração e melhora no equilíbrio; ajuda no
combate à depressão e melhora a autoestima.
As aulas de dança na Apevo custam R$ 15 por associado ou
dependente. Mais informações pelos telefones (15) 33538080, 3243-2410 ou 99605-3037.

Departamento Jurídico
atende causas Previdenciárias,
Cíveis e outras

Advogados Jair e Nelson Lima atendem no Departamento Jurídico da Apevo

Associados e dependentes da Apevo que buscam
orientações sobre causas da área do Direito Previdenciário,
Cível, Inventário, Direto do Consumidor e Direito
Trabalhista contam com o Departamento Jurídico da
associação. O diretor, Jair de Lima, está à frente do
departamento desde 1996 e conta com o auxílio do bacharel
em Direito, Nelson de Lima Neto.
Eles realizam revisões de aposentadoria, pedido de
aposentadoria, consultoria, casos de divórcio, análise de
contratos, acompanhamento de processos junto ao Procon
(Proteção e Defesa do Consumidor), entre outros serviços.
Na Apevo, o atendimento é realizado de segunda a quintafeira, das 9h às 12h. Os não associados, por liberalidade da
Apevo, é permitido o primeiro atendimento e, caso tenha
que dar continuidade, será necessário se associar. Mais
informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 33538080.

Manhãs de saúde
Farmamed: 7 e 20 de março, das 8h às 14h
Farma Conde: 12 de março, das 8h às 12h
Farma Ponte: 15 de março, das 8h às 11h
Drogasil: 26 de março, das 8h às 12h
No quinto dia útil (7), o atendimento é na Unidade de
Saúde da Apevo, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim.

Apevo Responde
Dia da Mulher: brasileiras conquistam direitos
A mulher trava uma luta diária com a sociedade para usufruir
e conquistar seus direitos. Por isso, e em homenagem ao Dia
da Mulher, celebrado no dia 8 de março, a coluna “Apevo
Responde” dessa edição traz alguns dos direitos adquiridos
pelas mulheres ao longo dos anos. Conﬁra!

1. Direito ao trabalho fora de casa
Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar fora de
casa se o marido permitisse. Isso foi uma limitação imposta
pelo Código Civil de 1916. Ele substitui a legislação
portuguesa até então vigente e, assim, alinhou o país num
quadro liberal. Após anos de luta, as advogadas Romi
Medeiros da Fonseca e Orminda Ribeiro Bastos criaram um
texto preliminar da lei do senador Mozart Lado, apresentado
em 1952, e relativo à incapacidade jurídica das mulheres
casadas.
O projeto entrou no Congresso em 1951, mas só foi
aprovado em 1962, com sanção pelo Presidente João
Goulart em 27 de agosto do mesmo ano (Lei nº 4.121).
Assim, o Código Civil brasileiro foi modiﬁcado, ampliando os
direitos da mulher casada. A principal alteração se referia ao
direito ao trabalho fora de casa que, até então, dependia da
autorização do marido. (Fonte: site do Governo do Brasil)

2. Lei Maria da Penha
Em 2006, entrou em vigor a Lei nº 11.340, conhecida como
Lei Maria da Penha, que visa proteger a mulher da violência
doméstica e familiar. A lei ganhou esse nome devido à luta da
farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor
condenado.
A lei serve para todas as pessoas que se identiﬁquem com o
sexo feminino, hetero e homossexuais. Mulheres trans
também estão incluídas. As agressões não precisam ser
necessariamente vindas do marido ou companheira, pode
ser qualquer pessoa.
A lei também comtempla casos de violência psicológica,
como afastamento dos amigos e familiares, ofensas,
destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia.
(Fonte: Toda Matéria)

3. Licença-maternidade
A mulher conquistou vários direitos no âmbito proﬁssional,
entre eles a licença-maternidade por ﬁlho natural ou adotivo.
A partir do oitavo mês de gestação, a gestante tem direito ao
auxílio sem prejuízo de seu emprego e salários, que devem
ser pagos integralmente durante os 120 dias de licença.
Empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadão
(Lei nº 11.770/08) podem ampliar o período da licença-

maternidade por mais 60 dias.
Mães que adotam também têm direito ao auxílio,
respaldadas pela Lei nº 12.873. Nesse caso, apenas o
período da licença pode ser variável: adoção de criança de
até 1 ano de idade – licença de 120 dias; criança entre 1 a 4
anos – licença de 60 dias; e, criança acima de 4 anos
completos até 8 anos – licença de 30 dias. (Fonte:
Metadados)

4. Direito de votar
O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da
mulher brasileira. No Código Eleitoral Provisório (Decreto
21.076), durante o governo de Getúlio Vargas, o voto
feminino no Brasil foi assegurado. Após anos de
reivindicações e discussões, o direito foi conquistado e as
mulheres também passaram a ser eleitas para cargos no
executivo e legislativo. Inicialmente, o direito era válido
apenas para mulheres casadas, com autorização dos
maridos, e às viúvas e solteiras que tivessem renda própria.
As barreiras foram totalmente eliminadas somente em 1934.
Em 1946, uma nova lei passou a prever a obrigatoriedade do
voto também para as mulheres, que até então era um
direito, mas não um dever. (Fonte: Guia do Estudante)

