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NOSSA LUTA É POR VOCÊ !

Edição especial

A Apevo está em festa
pelos seus 25 anos de
atividades. Confira tudo
nesta edição especial
de aniversário. Pág. 2

Linha do tempo: tudo sobre a
história e os fatos mais marcantes da
Apevo. Págs. 4 e 5

A importância da Apevo em depoi- Dia do Aposentado foi comemoramentos: acompanhe o que dizem os do com missa sertaneja na Apevo,
entrevistados. Págs. 6 a 12
dia 27, no salão social. Pág. 16

2

Palavra do Presidente

Apevo 25 anos: todos estão
inseridos nesse contexto
Olá aposentados, pensionistas, proponentes a
se aposentar, jovens que serão os aposentados
do amanhã e leitores em geral. Mês de fevereiro de 2017, além de muitas alegrias e emoções,
é um mês em que toda a família Apevo está muito feliz e satisfeita, portanto, todos nós juntos,
devemos glorificar a Deus por esse momento
e pelo dom da vida; agradecer por permitir que
chegássemos triunfantes aos vinte e cinco anos
de existência, comemorando as “Bodas de Prata”.
Posso dizer que sou uma pessoa abençoada,
por estar no comando de uma entidade que conseguiu mostrar à sociedade que é possível ajudar o próximo a ter uma qualidade de vida mais
digna, apesar de tudo que está acontecendo no
mundo e principalmente em nosso país! Nossos
governantes e políticos não estão nem um pouco preocupados com o ser humano, contrariando
a Constituição Federal, que é a nossa Lei maior,
isso sem contar que ignoram o fato de que, perante nosso Criador, todos somos iguais e irmãos!
Para que as coisas aconteçam não existe fórmula, basta ter o profissional certo, que tenha um
envolvimento e comprometimento de fato, planejar e ir à luta! Ficar lamentando, ou se escondendo atrás da crise, não leva ninguém a lugar
algum. Um item de grande importância que às
vezes as pessoas não levam muito em consideração são as parcerias, pois ninguém é autossustentável e juntos iremos muito mais longe.
De todos que passaram pela direção da Apevo,
alguns ainda estão conosco, outros já cumpriram
sua missão aqui na terra, mas deixaram seus legados. A Apevo, durante esses vinte e cinco anos, teve
apenas quatro presidentes que foram: O saudoso
Raimundo Nonato dos Santos, Aliomar Baleeiro,
Daniel Sentelhas e atualmente eu, Aristides Vieira
Fernandes, já no terceiro mandato. Quero ressaltar
que todos eles fizeram a sua parte, não cabendo
a ninguém tentar mensurar se este foi melhor que
aquele, até porque a cada época e cada momento,
cada um teve uma situação diferenciada e, na minha concepção, todos deram o seu melhor e tenho
certeza que fizeram o possível pela Apevo, sendo
que foi graças a esse esforço que os sucessores
puderam dar continuidade ao seu crescimento.
Na minha gestão como presidente, consegui
implantar o empreendedorismo, ou seja, trouxe
dos meus anos de trabalho em empresa multinacional a “ferramenta” empresarial, o qual somado
com meus conhecimentos técnicos adquiridos na
teoria e na prática, tive a oportunidade de profissionalizar a entidade, fazendo com que o crescimento fosse bem mais rápido e um dos pontos
de grande relevância foi e continua sendo a filosofia de “Melhorias Contínuas”, que cito sempre
aos nossos diretores e funcionários colaboradores. Não devemos parar, pois se isso acontecer,

Expediente:

fatalmente seremos atropelados; que o nosso norte é o
topo da “pirâmide”, mas digo ainda que, temos que ter
a consciência que jamais a alcançaremos, mas jamais
correremos o risco de sermos atropelados. Apesar de
todo o crescimento da Apevo, faço questão de frisar que
jamais deixamos nossas origens de lado, que é a defesa das causas dos aposentados e pensionistas, pois estamos cada vez mais participativos e envolvidos, sempre
aperfeiçoando nossos conhecimentos e da mesma forma
repassando-os aos aposentados e pensionistas para que
eles não sejam enganados pelos políticos de profissão.
Costumo dizer que em cada país, estado ou cidade, a realidade é diferenciada e temos que nos adaptarmos a ela. Nós aqui da Apevo trabalhamos também
o social para dar mais qualidade de vida aos nossos
associados, principalmente na área da saúde e, apesar de sabermos que, infelizmente, ela está deficitária
no Brasil todo, vimos à necessidade de buscar alternativas junto às parcerias externas. Já há quatro anos temos nossa própria Unidade de Saúde que se tornou
referência em nossa região e também para as outras
associações parceiras nossas no estado de São Paulo.
Ao completarmos 25 anos de existência, tenho muito orgulho de dizer que praticamente tudo que nossos associados
precisam nós temos a oferecer, salientando que não é tudo
em nosso espaço físico, o que seria impossível, mas através dos parceiros que estão conosco para agregar valores.
Portanto, o meu agradecimento a todos os diretores
que comigo compõem a diretoria atual 2016/2019 e aos
diretores que conosco estiveram, aos funcionários colaboradores atuais e os que fizeram parte em algum momento
do quadro de colaboradores, aos nossos parceiros internos e externos, aos prestadores de serviços, aos administradores de nosso município que sempre nos apoiaram
e acreditaram em nosso trabalho, a nossa Confederação
Cobap, a nossa Federação Fapesp e todas as associações
de base do estado de São Paulo, a toda imprensa e principalmente a vocês, associados, que são a razão maior de
nossa existência! Tanta coisa gostaria de dizer, citar particularidades de cada um, mas não teria espaço suficiente
para fazê-lo. No entanto quero que todos os citados saibam que foram de grande relevância nestes vinte e cinco
anos de luta e de sucesso da Apevo. Muito obrigado de
coração e que Deus continue a abençoá-los. Até breve!
Fiquem com Deus e até breve.

Diretoria da Apevo
Quadriênio
Fev/2015 – Fev/2019

Presidente:
Aristides Vieira Fernandes
Vice-Presidente:
Jandir Teixeira
1º Secretário:
Paulo Sebastião Vieira
2º Secretário:
Jair de Lima
Tesoureiro/ Diretor financeiro:
Roberto Massuco
Diretor Administrativo:
Jandir Teixeira
Conselho
Fiscal Presidente:
Eluízio Bueno Rodrigues
Vice-Presidente:
Lauri Tozzi
Secretário:
Antônio Wilson de Campos
Suplentes:
Teresinha de Almeida Cardozo
Evaldo Cabral Gugler
Cargos nomeados pelo presidente
Diretor de Patrimônio:
José Hernandes Quezada
Diretor Jurídico:
Jair de Lima
Diretor de Comunicação:
José Carlos Nogueira
Diretor para assuntos da Saúde:
Orildo David de Oliveira
Diretor de Eventos:
Siléa Benedetti Macedo de Pedroso
Diretor de Publicidade e Marketing:
Ademar Pena
Diretor de Operações Áudio Visual:
José Carlos Balotim

57
Esse é o número de novos associados da Apevo durante o mês de janeiro. A todos, antigos
e novos, damos boas vindas! E a você que ainda não faz parte de nossa família fica o convite para vir nos conhecer.
Para ser associado basta comparecer na Apevo com RG, CPF, comprovante de residência,
título de eleitor e número de benefício (se necessário). Não precisa ser aposentado.

Aristides V. Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Associe-se!
Informações: (15) 3353-8080

Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042) – Textos: Luciane Fogaça e Thaís Fernanda Marques – Diagramação: Guará Art Design – Fotos: Thaís
Jornal da Apevo – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim Fernanda Marques e arquivos
Departamento comercial/artes: Marina Sandroni
e Região – Rua Antônio Fernandes, 50 – Centro – Votorantim – 18110-170
(15) 3243.2410 / 3353.8080 – Facebook.com/ApevoOficial
As reportagens são de responsabilidades dos autores. As colunas, artigos e
Fevereiro 2017 – Ano VIII – nº 115 – Distribuição Gratuita
editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos
Tiragem: 20 mil exemplares
anúncios são de responsabilidades dos anunciantes.
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Valorização dos aposentados
e qualidade de vida aos associados

Fernando de Oliveira Souza
Prefeito de Votorantim

É sempre uma honra, uma grata satisfação, ter a oportunidade de saudar a Apevo,
uma das mais respeitáveis e atuantes instituições de nossa cidade, constantemente
preocupada com a valorização do aposentado e focada em proporcionar mais qualidade de vida aos seus associados.
Neste ano, essa singela saudação torna-se ainda mais festiva e marcante para
mim, pois a faço na condição de prefeito de nossa querida Votorantim. Este momento reveste-se de muito orgulho, pois pude acompanhar de perto, por diversas
vezes, a história da associação em minha vida pública, quando exerci por oito anos
as funções de vereador e também em minha vida pessoal, pois esta entidade sempre esteve de portas abertas para a comunidade.
A Apevo é uma das responsáveis por construir novos caminhos aos nossos aposentados e pensionistas, provocando mudanças sociais em nossa cidade à medida
que busca por melhores condições de vida, de saúde, de convívio social e – o que é
fundamental – trazendo cada vez mais idosos a participarem ativamente da esfera
pública, fortalecendo laços de respeito e de reconhecimento à categoria.
Ao completar 25 anos de fundação, parabenizo a sua atual diretoria e todos os
associados, reforçando os votos de que a Apevo permaneça, permanentemente,
presente e atenta aos assuntos dos aposentados e pensionistas votorantinenses,
seja quanto à orientação de proteção de seus direitos, seja no desenvolvimento de
parcerias e convênios que venham agregar mais atendimento e serviços necessários
ao conforto de cada um, favorecendo o congraçamento entre os cidadãos.

Parabéns Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Votorantim
Meus amigos, ao longo dos 53 anos de vida da nossa cidade, é inegável a
evolução que conhecemos nos diversos campos de atividades da nossa sociedade. As transformações e o progresso que vivemos refletem muito bem
o espírito de luta, a dedicação e a seriedade com que nosso povo assimilou e
incorporou as ideias difundidas quando da luta pela emancipação. O empreendedorismo, as parcerias e os novos investimentos passaram a fazer parte
do nosso dia a dia. A verdade é que não se concebe a Votorantim de hoje sem
levar em conta a atuação de alguns parceiros que tem deixado marcas importantes no nosso desenvolvimento e na nossa história. Dentre essas instituições e parceria digna de todo reconhecimento a Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Votorantim e Região - Apevo. Fundada em 1992, portanto
comemorando 25 anos de existência, se destaca pelo magnífico trabalho desenvolvido em favor dos nossos aposentados.
Com dedicação, competência e coragem, a Apevo é um exemplo que nos
enche de orgulho, tanto pelo trabalho como pela seriedade das pessoas que,
honrosamente, tiveram o privilégio de fazer parte da história dessa instituição ao longo desses vinte e cinco anos de existência e particularmente dos
que estiveram no comando da instituição. Além do acervo patrimonial, os
benefícios sociais extensivos aos mais de cinco mil associados, é sem sombra
de dúvidas motivo suficiente para que toda nossa população seja agradecida
aos componentes, e dirigentes da nossa Apevo.
Quero, nesta oportunidade festiva em que se comemora os 25 anos de
existência da Apevo, externar os meus cumprimentos a todos os integrantes
desta associação, tanto aos associados, como aos colaboradores e dirigentes,
na pessoa do presidente atual, o senhor Aristides Vieira Fernandes, pelo trabalho desenvolvido ao longo desses 25 anos. Parabéns a todos!

Erinaldo Alves da Silva
Professor e ex-prefeito de Votorantim

4

História

Apevo: uma história de amor com os aposentados

1ª residência após reforma

O ano de 2017 tem sabor especial para a Apevo – Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Votorantim e Região, que irá completar 25 anos de
sua fundação, no dia 7 de fevereiro. Durante o ano
todo, a associação irá realizar diversas atividades
comemorativas, entre elas, uma edição especial do
Jornal da Apevo, a estreia de seu programa de tevê
e uma intensa programação de viagens.
De acordo com a sua diretoria, que tem Aristides Vieira Fernandes na presidência até 2019, as
festividades são uma forma de agradecer aos seus
associados pela confiança e a todos os que zelam
por ela durante os anos de funcionamento. No primeiro semestre haverá a estreia do programa de
televisão “Na Apevo com”. O programa de entrevistas será semanal e deverá abordar diferentes
assuntos ligados à cidade de Votorantim e região.
Ao longo do ano, várias viagens inéditas e passeios comemorativos serão realizados pelo Departamento de Turismo. A Apevo promete ainda atividades lúdicas com as turmas de ginástica e dança,
exposições de produtos com preços acessíveis e
manhãs de saúde aos associados.

Raimundo Nonato dos Santos - 1º Presidente da Apevo

Como tudo começou
Em 5 de fevereiro de 1992, Raimundo Nonato dos Santos se reuniu com aposentados votorantinenses para discutirem a criação
de uma associação da categoria
na cidade. Em uma segunda reunião, realizada dois dias depois,
foi aprovado o primeiro estatuto
da associação. Nascia, em 7 de
fevereiro de 1992, a Associação
dos Aposentados e Pensionistas
de Votorantim – Apevo.
Com o objetivo de representar os aposentados nas lutas por
Apevo depois da 3º fase de reformas
seus direitos e oferecer benefícios para melhorar sua qualidade de vida, a Apevo dade comprada na Rua Antônio Fernandes, nº 50,
veio se consolidando ano a ano e tem grande credi- Centro, foi reformada e, com um espaço melhorabilidade junto aos associados de toda a região, com do, passou a ser a nova sede da Apevo. Era o início
representatividade entre as principais associações por de uma nova história para a entidade. Em 2003, a
Apevo buscou parcerias com advogados de São Pautodo o Estado de São Paulo.
A primeira diretoria, eleita por aclamação, no dia lo, com o objetivo de reivindicar as perdas salariais
3 de abril do mesmo ano, foi formada pelo presiden- da URV (Unidade de Referência de Valores) e RMI
te Raimundo Nonato dos Santos e Ianquel Alarcon, (Renda Mensal Inicial). Aristides Vieira Fernandes
como vice-presidente; Osvaldo Ildefonso e João Pinto assumiu como Diretor Administrativo, em maio de
Sobrinho foram 1º e 2º secretários, respectivamente 2004. Com novas visões empresariais, começava
e os tesoureiros foram Ivo Galli e Izidoro do Amaral. uma gestão moderna, com visão ampla do presente
O Conselho Fiscal foi composto por Aroldo Francisco e do futuro. Os atendimentos foram normatizados
Parri, Plácido da Silva Cesar e Bento Caldeira Pedroso por procedimentos e a Apevo passou a trabalhar,
e os suplentes Raul dos Santos, Brasil Cardoso e Láza- após dias atuais, esperando um dia ser certificada com o ISSO 9000, de “Excelência em Qualidaro Nadyr Fogaça.
Para manter a associação em pé, os diretores reali- de”. Logo foi adquirida a propriedade vizinha, de
zavam eventos. A tradicional “Feijoada dos Aposenta- número 60, e um novo prédio foi construído em
dos” se tornou um grande atrativo naquela época. Em três etapas, sendo a primeira conclusão em janeidezembro de 1995, foi comprada uma propriedade na ro de 2006. O atendimento passou a ser naquele
Rua Jaime de Campos, nº 33. Uma reforma, que durou local, com mobílias novas, modernas e aconchegande janeiro a abril do ano seguinte, fez com que a casa tes. A residência do número 50 também foi abaixo. A nova construção deu continuidade ao prédio,
se tornasse a nova sede da associação.
Quatro anos depois, em 1999, Daniel Sente- que, finalizado, ampliou os atendimentos internos.
A terceira fase foi à construção do Salão Social.
lhas assumiu a presidência e com uma nova diretoria, a Apevo passou a oferecer mais par- Inaugurado em fevereiro de 2008, o espaço é locacerias e benefícios aos associados. O espaço do para festas de casamentos, aniversários, palesfísico foi aumentado para suprir os atendimentos. tras, confraternizações e eventos em geral. O saConforme a associação ia crescendo, surgiu a ne- lão é uma das fontes de renda da Apevo e um dos
cessidade de adquirir um espaço maior. A proprie- inúmeros benefícios à disposição dos associados.
O Salão Social da Apevo é um dos locais para

História
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eventos mais procurados de Votorantim. O espaço
tem capacidade para 260 pessoas e uma infraestrutura composta por ar-condicionado, camarim, som
ambiente, pista de dança com sistema completo de
iluminação, caixas de retorno no palco, microfone,
telão com controle remoto e bar e cozinha equipados. Além de uma equipe de apoio composta por
recepcionista, técnico de som, seguranças e pessoal
para limpeza.
Além do salão, a sede passou a contar com serviços jurídicos, correspondente bancário Caixa Econômica Federal, salão de beleza, salas de aulas para os
cursos de Inglês e Informática, um estúdio de tevê,
além de oferecer aulas de ginástica e dança de salão.

Melhorias contínuas: novos tempos
Em 2009, a presidência passava para Aristides
Vieira Fernandes. Com sua diretoria, profissionalizou os atendimentos e buscou novas fontes de renda, tendo como filosofia “Melhorias contínuas”.
Pensando no bem-estar e lazer das pessoas,
foi montado um Departamento de Turismo. Mensalmente são realizadas excursões para variados
destinos, desde o frio de Campos do Jordão até o
calor da praia de Caraguatatuba, podendo participar também aqueles que não fazem parte da associação. Outros serviços para a população são as
manhãs de saúde, que acontecem semanalmente. Em parceria com farmácias da cidade, são realizadas aferições de pressão e testes de glicemia.
Com o objetivo de melhorar os atendimentos e os benefícios oferecidos, a associação arrematou o prédio da Casa do Aposentado, localizado na Rua Brigadeiro Tobias, nº 44, no Centro
de Sorocaba, . Foi feita uma reforma completa e
o prédio está alugado, sendo mais uma das fontes de renda para sobrevivência da entidade
Ainda na Rua Antônio Fernandes, o imóvel do número 148 também foi comprado. E, em 2014, ele foi
demolido, tornando-se uma estrutura com três pavimentos e elevador para locação comercial. Atrás
desse prédio, na Rua Carmen Veiga Lopes, nº 133, o
imóvel é de propriedade da Apevo e está à disposição da mesma para possível ampliação ou para uma
nova construção.

Unidade de Saúde:
uma importante conquista

Unidade I de Saúde Apevo

Uma das grandes aquisições da Apevo foi a
construção da sua própria Unidade de Saúde. O
prédio está em funcionamento desde 20 de setembro de 2013, na Rua Sebastião Lopes, nº 97,
no Centro da cidade. Com mais de 300 m², a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera, banheiros, sala de esterilização e com 11
consultórios com atendimentos de: nutricionista,
psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, podóloga, dermatologista, dentista, ortopedista, fisioterapeuta, pediatra, clínico geral/pneumologista,
vascular, geriatra, ginecologista e cardiologista, todos com consultas com valores abaixo do mercado.
Além da Unidade de Saúde, a Apevo tem parceria
com o convênio Sanamed. Os associados e seus dependentes possuem descontos tanto no pagamento
do convênio quanto nos exames e consultas médicas em sua unidade.

Paulo e, a atual diretoria tem Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo, como secretário geral. Seus
diretores participam ativamente nas lutas das causas
dos aposentados, buscando auxiliar a categoria em
mobilizações pelo país inteiro. Seus representantes
já estiveram presentes em Brasília, São Paulo, Jundiaí e demais cidades, com o intuito de garantir um
futuro melhor para os aposentados e pensionistas.
Apesar de ser uma associação, a administração da
entidade e suas políticas de qualidade seguem o molde de uma empresa, que visa a excelência, qualidade
de vida e melhoria contínua. A Apevo continua crescendo, pensando no futuro e atuando no presente.

Lazer e luta em prol dos aposentados
A associação também possui um prédio na Ilha
Comprida. Localizado na avenida Beira Mar, o imóvel conta com seis apartamentos, que oferecem o
necessário para o descanso dos associados e familiares.
É filiada a Fapesp – Federação das Associações e
Departamentos de Aposentados do Estado de São

AV. 31 DE MARCO, 428 e 536
AV. OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1044
AV. GISELE CONSTANTINO, 1445

Apartamentos na Ilha Comprida
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Juntos desde o início
há 25 anos!

Com 86 anos, sou associado da Apevo desde sua criação. Fui um dos
incentivadores e participei desde a construção da estrutura até o acabamento. Em 1990, já parte da Federação dos Aposentados e Pensionistas do
Estado de São Paulo, administrava a Associação dos Aposentados de Sorocaba. Foi então que surgiu a ideia de desmembrar a associação e construir
uma sede aqui em Votorantim.
Em 1992, com a ajuda do primeiro presidente, o Sr. Raimundo Nonato
dos Santos, erguemos o local. Me tornei o Segundo Tesoureiro daquela diretoria. Na época, não tínhamos muita coisa, muitas máquinas. Para tirarmos uma xerox era necessário tirar dos nossos bolsos.
No começo, os representantes da Federação não concordavam com a
criação da Apevo, devido à concorrência com a associação de Sorocaba.
Com o passar dos anos, a Apevo comprou o próprio prédio da associação do
munícipio vizinho e hoje é uma grande referência na região.
A Apevo representa para mim um lugar que oferece muitos benefícios
para todos os aposentados. Vejo esse local como um cartão de visitas para
a cidade de Votorantim.

Izidoro do Amaral
Associado e co-fundador da Apevo

Parabéns APEVO pelos
25 anos de sucesso.

Perseverança na
realização de um sonho

Parece que foi ontem que se via o saudoso Raimundo pelas ruas centrais
de Votorantim, percorrendo lojas comerciais e lideranças da comunidade,
mostrando uma folha de papel em que relacionava quem contribuía com
qualquer importância para que ele e mais alguns abnegados conseguissem
realizar um sonho: formar a Associação dos Aposentados.
Muitos lhe foram indiferentes; outros deram-lhe um voto de confiança. Será que ele conseguiria? Perseverante, Raimundo Nonato dos Santos
conseguiu. Os que o ajudaram também puderam sentir-se realizados. Colocando um tijolinho por vez, a Associação dos Aposentados de Votorantim
e Região foi crescendo, se tornando realidade. Aliomar Baleeiro, o segundo
presidente, também acrescentou, assim como Daniel Sentelhas. Pode-se
dizer que estas três personalidades formaram o tripé histórico da entidade
de, inserindo-se definitivamente nos seus anais.
A partir dos primeiros anos da primeira década deste século é que a
Apevo começou a ganhar contornos de solidez, pela credibilidade que já
conquistava pelos bons serviços prestados e, principalmente, pelas gestões administrativas que a encaminhavam ao futuro.
Paralelamente, a partir de 2003, seu departamento jurídico, liderado
pelo advogado Jair de Lima, encaminhou uma série de processos de sócios aposentados que reclamavam diferenças previdenciárias surgidas por
meio da URV – Unidade de Referência de Valor. Esta iniciativa resultou uma
expressiva vitória, tanto que o recebimento das ações chegou a mais de R$
6 milhões, beneficiando grande número de aposentados.
Foram muitas conquistas da entidade em serviços prestados e também
na aquisição patrimonial, mas, seguramente, o investimento na área da
saúde, com a implantação de sua unidade na Rua Sebastião Lopes, revelou-se como sendo a marca importante de toda a sua rica história. Se o tríplice alicerce da história da Apevo, formado dos nomes Raimundo, Aliomar
e Daniel se conserva com respeito pelo seu trabalho e pela realização de
um sonho, inquestionavelmente há que se render homenagens à capacidade administrativa iniciada especialmente a partir de 2009, e que incluiu
planejamentos ainda mais ousados, como autores garantidores do avanço sólido conquistado pela entidade, através da diretoria comandada pelo
presidente Aristides Vieira Fernandes.
Hoje, completando seus 25 anos de fundação, além de respeitável patrimônio físico, a Apevo pode se orgulhar de ter cuidado, especialmente,
de seu patrimônio humano, oferecendo uma gama de serviços aos associados, desde cortes de cabelo a
consultas médicas a preços módicos, passando por exames de
laboratório, convênio médico e
até laser.
Seguramente, nos dias atuais,
a Apevo, por meio de seu trabalho determinado, permitiu-lhe
acompanhar o crescimento da
cidade e orgulhosamente inserir-se nela como digna representante de sua gente. Parabéns aos
que a fundaram e, mais que isso,
a todos que a fizeram crescer e
sempre a mantiveram em evoluJosé Antônio Rodrigues “César”
ção e à disposição de tantos que
Diretor da Folha de Votorantim
necessitam de seus préstimos.

Apevo cumpre papel
muito além do social

Educando e promovendo
qualidade de vida
www.poiatorecicla.com.br

Acompanho há muitos anos o crescimento da Apevo e tenho grata satisfação de ter nessa organização muitos amigos e hoje, em virtude do seu
aniversário de 25 anos, posso dizer que essa entidade cumpre seu papel social diante da cidade de Votorantim e muito mais que isso. A Apevo é uma
referência de serviços focada nos aposentados em toda a região e Estado.
Mas por ser grande em sua visão, a Apevo fez e faz muito mais do que se
espera.
Tive a grata satisfação de, no ano passado, desenvolver uma excelente
parceria onde ministramos nove palestras motivacionais aos seus colaboradores e a diretoria da Apevo demonstrou grande generosidade, abrindo
essas palestras para muitas outras pessoas, como
empresários e comerciantes de nossa cidade.
Não posso deixar de
trazer uma pequena palavra de vida em dizer:
seja abençoada, Apevo,
por sua ação; seja abençoada essa equipe de colaboradores comprometidos com o servir; seja
abençoado cada um que
colabora e coopera para
Silvio Fernandes - Diretor Grupo Atitude
seu sucesso. Deus esteja
Consultoria e Treinamento Empresarial
sempre nesse negócio!

Depoimentos
Uma valiosa surpresa
em minha vida

Realmente é de grande importância e valioso eu poder dar meu testemunho. Há quatro anos sou associado da Apevo e surpreendeu-me essa
impecável associação, com esta organização, com a qualidade e seriedade
e todos os princípios que eu venho, evidentemente, vivenciado nesses últimos anos. São 25 anos de existência e que essa situação permaneça por
toda a eternidade.
Conheci a administração agora na presidência do Sr. Aristides, mas quero deixar também minha marca de satisfação e um grande elogio para fundadores e outros que viveram ao longo desses 25 anos. Realmente sempre
tem alguém que plantou, replantou e adubou, para poder colher os frutos
agora. Hoje me sinto extremamente feliz por todos os meios e métodos da
medicina, da qualidade dos médicos e essa estrutura. Todos da Apevo são
muito respeitáveis e agradáveis. Fico muito grato em poder compartilhar
todos os meus momentos aqui na associação. Espero que essa organização
tenha, sem dúvida alguma, mais sucesso com o mesmo brilho e seriedade,
é o que esse país precisa: de pessoas que produzam produtos com caráter
para uma sociedade melhor.
A importância da Apevo para a sociedade está no reflexo da minha própria existência com a associação, como sociedade e cidadão. Aos 70 anos
de idade tenho inúmeras possibilidades de usar outras estruturas e na verdade a Apevo é uma marca indiscutivelmente séria e de grande valia para
uma sociedade, não só de Votorantim como para todos aqueles que se
associam a ela.
Trago a minha mais alta homenagem para todos vocês, que trabalham
com a Apevo, vivem com a Apevo e se doam a Apevo, desde o presidente até o mais simples dos colaboradores. Estou sempre às ordens, não só
como associado, mas como cidadão, pai de família e, de certa forma, como
contribuinte em Votorantim.
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Um brilho para a
cidade de Votorantim

Quero parabenizar os fundadores da Apevo, entre eles o primeiro presidente, Raimundo Nonato dos Santos, e a atual diretoria, comandada por
Aristides Vieira Fernandes, pelos serviços de grande valia e importância
prestados em nossa cidade.
A Apevo, além do atendimento ao idoso e aposentado, possui médicos,
fisioterapeuta, variados cursos profissionalizantes, viagens de turismo, departamento jurídico, tem apartamento na Ilha Comprida e proporciona uma
melhor qualidade de vida aos associados. Além de todo o apoio oferecido
as nossas entidades (APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Votorantim, ONG Pro Mulher e AVLAH – Academia Votorantinense de
Letras, Arte e História), que contam com esta ajuda.
A Apevo veio para abrilhantar nossa cidade e eu, Clara Inês, sou muito
feliz e tenho muito prazer em ser uma das associadas. Também aproveito
para parabenizar todos os funcionários pelo ótimo atendimento prestado e
o carinho e atenção aos que procuram seus serviços.
Parabéns, Apevo, pelos seus 25 anos de fundação e de seus importantes
serviços realizados na cidade de Votorantim!!

Clara Inês Del Moral
Vice-presidente da ONG Pro Mulher

Ruben Camargo Rocha
Empresário

Há dez anos uma relação
de carinho e respeito

A minha relação com a Apevo e de muito carinho, amor e respeito com essa entidade que tenho orgulho de fazer parte. Há 10 anos
comecei a trabalhar na Apevo e descobri como ela é importante
pra sociedade, pois ajuda os aposentados e também os seus familiares, fazendo com que todos tenham acesso a passeios, descontos em farmácias, médicos particulares com preços menores e de
boa qualidade.
Além do trabalho social que todos nós fazemos, que vai além de
ajudar o associado, é também fazer com que ele entre e saia da
Apevo satisfeito e principalmente feliz.
Por meio desse depoimento, gostaria de parabenizar a associação pelos seus 25 anos de fundação. Agradeço por poder fazer parte dessa história e dessa equipe!

Agora você tem
tempo para
Aposentadoria não é sinônimo de parar no tempo.
Pelo contrário, é agora que a sua vida começa.
E com saúde é muito melhor. Vem pra VIVA!
Zumba Pilates Ritmos
Professores Especializados
Unidade Votorantim

Sônia Maria Quintino
Funcionária da Apevo

www.vivaseucorpo.com.br

E muito mais!
Estrutura Completa

Depoimentos
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Orgulho de participar
dessa história!

Queremos parabenizar a Apevo e toda a sua diretoria pelos 25 anos de
trabalho, dedicação e muitas conquistas aos aposentados e pensionistas de
Votorantim e região, não medindo esforços para oferecer sempre a melhor
qualidade dos serviços, proporcionando qualidade de vida aos seus associados.
Nós, da Farmamed, temos muito orgulho em participar dessa história.
Como parceiros da Apevo há muitos anos, acreditamos no trabalho desenvolvido oferecendo nosso apoio nos eventos e cuidados com a saúde dos
associados, reafirmamos nossa parceria, oferecendo descontos especiais e
prestando serviços de aferição de pressão e teste de glicemia, assistência
farmacêutica gratuitamente aos associados Apevo.
Anseio que nos próximos 25 anos a relação Farmamed e Apevo seja mais
estreita e sólida.
Quero registrar minha admiração pelo Sr. Aristides e todos os seus diretores e toda equipe que fizeram da Apevo o que ela é hoje, um baluarte
quando se trata de cuidar
dos seus aposentados. É
sempre bom saber que pessoas engajadas e sérias trabalhando por uma causa na
imensidão deste que muitas
vezes tem os seus direitos
usurpados com tantas limitações que enfrentamos
neste momento.
Queremos ressaltar nossa parceria sempre que precisarem a Farmamed estará
a disposição com as portas
abertas, pois acreditamos
que nosso lema também é o
lema da Apevo, “Sua saúde
em primeiro lugar”.
José A. Cépil- Sócio proprietário da rede Farmamed e
presidente da Associação Comercial de Sorocaba

Uma história de luta
e comprometimento

Ao relembrarmos a história de Votorantim até os dias de hoje nos deparamos dentro de vários de seus capítulos a história de pessoas que se entregaram e lutaram por um ideal assim como a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Votorantim e Região, a Apevo.
Sua história se parece com a da própria cidade, onde um grupo de pessoas determinadas e comprometidas construíram com suas próprias forças
uma organização que é orgulho de todos, um patrimônio e referência em
todo o estado.
E trabalhando com o segmento de idosos não tem poupado esforços
em proporcionar, constantemente, uma série de novos serviços e atividades,
sempre buscando uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, justamente
elas que um dia ajudaram a
construir a história de Votorantim e hoje encontram na
Apevo o acolhimento que
precisam e merecem.
Neste momento de celebração pelos seus 25 anos
de muito trabalho, me sinto
honrado pela oportunidade
de expressar meu respeito e
Jefferson Martinez - Coordenador administrativo da admiração por sua história.
Associação dos Deficientes de Votorantim (ADV)

Saúde em benefício
dos idosos

É com orgulho e alegria que expresso minha satisfação em ser convidada
a participar da comemoração dos 25 anos da Apevo. Iniciei meu trabalho
na Apevo no ano de 2000 como geriatra, na sede da Rua Jaime de Campos,
em um lugar simples e modesto aonde dividia meu espaço com a cabelereira Edna. Desde então a associação continuou crescendo e adquiriu as casas
na Rua Antônio Fernandes, um lugar amplo e moderno, acompanhando o
crescimento do seu quadro de associados.
Durante os anos seguintes, trabalhamos em prol de nossos idosos, nos
tornando a grande família Apevo que é hoje. Foram anos de dedicação que
me enchem de orgulho em fazer parte dessa história. Há 3 anos inauguramos o ambulatório da Apevo em outra casa, um espaço excelente, em que
nos deu a oportunidade de realizarmos um antigo desejo de trazemos mais
especialidades para trabalhar conosco, ampliando
ainda mais a prestação de
serviços aos associados.
Por tudo isso, sou grata
a Deus, pelos 16 anos que
faço parte dessa família chamada Apevo. Ainda assim,
tenho profunda gratidão
aos diretores, funcionários e
pacientes que depositaram
em mim confiança, me tratando sempre com respeito
e carinho.
Parabéns Apevo, pelos 25
anos de luta e dedicação aos
Eliane Ambrósio Ruzzante
nossos associados.
Médica Geriatra da Unidade de Saúde Apevo

Apevo complementa
ações do Poder Público

Como cidadão, vereador – e atual presidente da Câmara Municipal de
Votorantim – acompanho de perto o importante trabalho desenvolvido
pela Apevo (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e
Região) há 25 anos, principalmente em razão de ter familiares associados e
que usam os serviços da entidade, como exemplo minha avó.
Como integrante do Terceiro Setor, a Apevo faz um trabalho que complementa as ações do Poder Público, oferecendo aos associados, convênio
médico e os serviços de vários profissionais, como podologia, assistência
social e jurídica, descontos em estabelecimentos comerciais, entre outros.
Além disso, a Apevo faz uma grande diferença no orçamento dos associados, já que se paga pouco pela quantidade e qualidade dos benefícios e
serviços.
A Apevo e a Câmara Municipal de Votorantim mantêm uma relação institucional excelente. Sempre que o Legislativo aciona a Apevo para alguma
causa público, encontra apoio. Da mesma forma, as portas da Câmara estão
sempre abertas à Apevo.

Bruno Martins
Presidente da Câmara Municipal de Votorantim

Depoimentos
Valorização da Arte
e da Cultura

Quando me perguntam como é ser um artista plástico em minha cidade,
sempre respondo que, tanto aqui em Votorantim como em qualquer outra
cidade ou lugar, só depende de você e de seu trabalho. Por outro lado,
lógico que quando nossos trabalhos são valorizados, somos respeitados
como profissionais e como pessoas, então podemos produzir com prazer e
satisfação sem a necessidade de sermos artistas nas horas vagas.
“Nossa arte é a única coisa que temos a oferecer, a vender para nos
manter”. Existem pessoas que não entendem isto e isso pode até frustrar
um artista e fazer com que ele acredite que a sua arte não dá futuro, desta
forma ele está sendo desvalorizado.
Posso dizer que muitas pessoas, empresas e associações me valorizaram
ao longo de minha carreira e ainda hoje continuam me valorizando. Lembro-me que fui o primeiro a expor no salão social da Apevo, recém-inaugurado, e recebi este convite com muito entusiasmo.
Para mim fui muito gratificante, depois disto muitos outros artistas puderam expor seus trabalhos neste local com todo apoio e respeito, recebi
também inúmeras ligações e convites para divulgar meu trabalho em seus
meios de comunicação, além dos convites amigáveis para tomar um cafezinho e assim me perguntarem como andava meu trabalho.
Percebo que quando uma instituição, seja ela qual for, valoriza a arte e a
cultura de sua cidade e região, esta merece atenção e a Apevo tem a minha.

Adriano Gianolla Bezerra
Artista plástico votorantinense
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Histórias e ideais
semelhantes

O compromisso da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Votorantim e Região e do Grupo São João é idêntico. Oferecer uma prestação de serviço que faça a diferença na vida das pessoas. Valorizam a parceria, já que caminham juntas em favor dos direitos dos aposentados.
A Apevo é uma das entidades mais ativas da Região Metropolitana de
Sorocaba, sem exageros. Tem uma gestão moderna e funcional, feita por
diretores voluntários e um competente time de colaboradores.
Com seu trabalho, busca a integridade e o bem-estar de seus associados.
Oferece uma enorme gama de serviços que vão de cursos diversos a convênio médico, passando por salão de beleza, assistência jurídica, programas
turísticos e sociais, entre muitos outros.
E não precisa ser aposentado ou pensionista para usufruir desses serviços. É por tudo isso que a comunidade é unânime em afirmar o quanto a
entidade é importante no cotidiano de seus associados. São 25 anos de um
trabalho que merece o reconhecimento.
Fundado em 1963, o Grupo São João vem expandindo e se destacando
como uma empresa que oferece a qualidade como principal diferencial no
transporte público e privado do interior paulista.
O Grupo São João sempre investiu em inovações tecnológicas para proporcionar mais conforto e segurança aos seus passageiros, sempre atento a
solicitações e necessidades de seus clientes e colaboradores, tudo para oferecer um sistema de transporte moderno e seguro. Realmente as histórias e
ideais são semelhantes.

Marco Franco
Diretor do Grupo São João

Apevo - Bodas de Prata

Vinte e cinco anos vamos festejar de união e muita ação, assim diz Carlos Galhardo na música “Bodas de Prata” e a letra continua: “Beijando teus lindos
cabelos, que a neve do tempo marcou”. Usando as frases dessa música, inicio esta mensagem de alegria, de jubilo, de parabéns pelos 25 anos da Apevo.
Mas essa pequena e simples homenagem não é apenas pelos 25 anos, que é apenas um número, mas sim, seus 25 anos de muito trabalho, sofrimentos,
dificuldades, muito suor derramado e lágrimas também, mas que gerou muitas e muitas vitórias.
Lembro daquela associação pequenina fundada no ano de 1992, sem recursos financeiros e também humanos, tendo como base apenas o sonho de seus
homens de fibra e de ações que acreditavam na defesa de seus direitos, na dignidade do homem aposentado e idoso e, principalmente, acreditavam que
somente a felicidade seria possível com muita luta e que não bastava ser aposentado, precisava lutar pra manter as suas aposentadorias e a Previdência
Social Pública. Esse sonho, que naquele momento estava tão distante, se transformou em realidade. Hoje é uma das maiores associações de luta do Estado
de São Paulo e até mesmo do Brasil. Um grande exemplo de luta a ser seguido.
Hoje a Apevo é um exemplo de atuação na cidade de Votorantim, possuindo uma série de serviços, como posto de serviços bancários, convênio médico,
serviços de fisioterapia, acupuntura, exames de audiometria em um prédio destinado somente a área de saúde, com uma estrutura incrível , programa de
viagens e passeios, colônia de férias. Além disso, possui o jornal da Apevo com um alcance não só em Votorantim, mas nas cidades vizinhas.
A Apevo é muito mais que uma associação. A Apevo é referência de idoneidade de tal maneira que o poder público realiza parcerias com a associação. Isso é resultado do comprometimento com o bem estar dos
aposentados, idosos, pensionistas e toda a população de Votorantim e região.
Destaco um dos grandes eventos organizados pela entidade que foi a passagem da tocha olímpica no ano
de 2016. Sem dúvida um exemplo de como a Apevo está a serviço da cidade. A idealização deste evento
histórico envolveu a associação, o poder público, estudantes, atletas e mostrou como a Apevo é importante
para cidade. A Apevo tem um papel social de extrema importância na defesa dos direitos conquistados e na
luta permanente para manter a dignidade da pessoa aposentada e idosa, hoje tão sofrida em nosso país,
ainda mais agora diante dessa reforma no previdenciário que acabará com a nossa Previdência Social Pública
e entregará aos bancos. Meus amigos, passamos por momentos difíceis no qual o governo quer massacrar
os aposentados e mais do que nunca precisamos de união e devemos usar toda a nossa experiência e sabedoria para continuar nossa luta contra a reforma da previdência e a redução de direitos. A Apevo é muito
importante ainda mais nesse momento, precisamos mais e mais da garra de lutar pela dignidade dos idosos
e aposentados. Chegamos até aqui e ainda temos muito trabalho pela frente e não podemos parar! Força e
união, aposentados de Votorantim! Parabéns pelos 25 anos de muita luta e vamos em frente Apevo!
Antônio Alves da Silva - Vice-Presidente da Fapesp
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Apevo: uma grata surpresa e uma ótima parceria
Conheci a Apevo em 2016, quando fui fazer uma prospecção para o Oral Card, e fiquei extremamente surpresa com a
associação. Primeiro porque a diretoria nos recebeu muito bem, Seu Aristides me acompanhou por todas as dependências, inclusive pelos consultórios, pelo salão de festas... E a cada novo local, uma nova impressão de como cada pedacinho
é bem cuidado, bem estudado.
Como essa diretoria que hoje gere a casa usa a sua energia de forma bem direcionada e para o bem estar de todos os
associados. Eu não sou aposentada ou pensionista, mas sinto um grande orgulho em fazer parte da família Apevo como
colaboradora. Uma parceria que começou com um benefício de descontos em implantes dentários para os associados
hoje tem um corpo muito maior: a Oral Sin disponibiliza uma profissional para dividir o consultório com a Dra. Luciana
e tentamos fazer a marca presente em outros momentos, como distribuindo brindes para os associados nas excursões
deliciosas que a Apevo promove.
Desejo vida longa e próspera à Apevo e aos seus colaboradores, sucesso e reconhecimento. Falo em nome de toda a
equipe Oral Sin, especialmente dos Doutores Bruno Vieira, Fabiano Guskuma e Caio Guarnieri, que também nutrem um
carinho especial pela associação.

Eu vi essa criança nascer

Há um texto bíblico onde Deus revela ao Profeta: “Te conheço desde que
estavas em formação no útero materno”. Ressalvando-se a onipotência e a
onipresença divina, podemos interpretar esse texto como alguém que conhece um empreendimento desde que ele começou a ser gestado no campo das
ideias. Penso ser esta minha relação com a Apevo, cujos ideais afloravam a
cabeça de alguns aposentados, entre eles meu saudoso pai, Justino José da
Cruz.
Em meados dos anos 70, falava-se muito nas defasagens e perdas que os
aposentados sofriam em seus vencimentos e começou a aflorar na cabeça de
alguns homens a ideia de se organizar, no embalo do refrão que, por aquele
tempo, os esquerdistas da oposição tinham como palavra de ordem “povo
unido jamais será vencido!”, logo isso afunilou-se para as lutas das classes
sociais, entre elas a dos aposentados.
Na Vila Albertina, assim chamada a Rua Antônio Fernandes e adjacências,
entre os sonhadores destacavam-se o meu pai, Justino José da Cruz; o senhor
Lim, nosso saudoso vinho; o Zico Pinto, que morava na esquina e o senhor
Luizinho Galli, um dos mais ferrenhos e que difundia as ideias do senhor Raimundo, que morava no Bairro da Chave. Lembro-me da euforia do meu pai,
que certa manhã chegou em casa e foi dizendo logo na porta: “Assinei o livro
de ouro”, para funda a associação.
Até que um dia esses ilustres sonhadores viram a criança nascer a 25 anos
atrás, tendo sua sede na Rua Jaime de Campos, em uma casa adquirida da
minha saudosa irmã Enedina da Cruz e meu cunhado, também saudoso, o
senhor Calixto. Meu pai estava realizado, viu a Apevo nascer e ainda sediada
na casa que fora da minha irmã. Nos primeiros tempos era um entre e sai de
aposentados só para conhecer a sede. Quanta alegria, brindada com o cafezinho da Apevo.
Meu pai viu a criança nascer, era um crítico ferrenho que sempre queria o
melhor e apoiava os que estavam à frente da associação. Mas ele não viu a
criança tornar-se uma respeitável senhora, celebrando suas Bodas neste mês.
E o mais incrível, a casa de número 148, da Rua Antônio Fernandes, onde ele
acalentou esse belo sonho, tornou-se recentemente patrimônio da Apevo. Lá
nas alturas celestiais ele deve estar rindo, a mais não poder, de tanta alegria!
Parabéns, querida Apevo. Avante nesta luta incansável, que hoje, aquele adolescente dos anos 70, acompanha mais de perto, com muito orgulho de ser
também um associado!

José da Cruz
Diácono da Paróquia Nossa Senhora Consolata

Livia Vendramini
Gerente de marketing da Oral Sin

Apevo e o serviço
do bem comum

Durante os dez anos que estive como pároco na Paróquia Nossa
Senhora Consolata, em Votorantim, procurei ter uma presença ativa em toda a sociedade votorantinense. A partir daí pude perceber
que dentre os organismos, públicos e privados, presentes nesta cidade cativante e que tem feito a diferença é a Apevo, Associação de
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Claro que há
outros órgãos que também merecem destaque pelas suas atuações
marcantes.
Sinto a Apevo uma associação vitoriosa pelo seu caminho percorrido desde o seu início, ao menos desde que a conheci. Uma
associação só pode ser vitoriosa se ela for conduzida por pessoas
competentes, laboriosas e abnegadas. Sinto que é isso que tem feito da Apevo uma referência para Votorantim. Muda-se a diretoria e
a Apevo continua deixando a sua marca de uma associação que procura investir e cuidar do ser humano, de suas necessidades, principalmente, dos aposentados e pessoas mais idosas.
É possível afirmar com tranquilidade e satisfação que a Apevo
não para de crescer porque sempre foi e é conduzida por visionários, pessoas que enxergam por meio dela possibilidades, de promover a dignidade do ser humano. Oferecer oportunidades é manter viva a esperança no coração das pessoas. Em razão disso, é que
a Apevo sempre cresceu e avançou em nossa cidade de Votorantim.
De certa forma, a história da Apevo se coaduna com a história de
nossa amada Votorantim, porque ambas são regadas por lutas, por
desejos de fazer o melhor pelos seus cidadãos. A Apevo tem colaborado tanto com a cidade de Votorantim que não é mais possível
pensar no munícipio sem pensar na Apevo e também em tantos
outros organismos que tem feito a nossa cidade crescer e avançar.
Mais do que realizar obras e fazer convênios a Apevo tem sido
responsável por educar para uma mentalidade tão importante para
o cidadão que é o de procurar fazer o bem comum. A história da
Apevo também tem ensinado a todos nós de que a vocação primária do ser humano e da sociedade é buscar sempre fazer o bem
para o próximo. Por tudo aquilo que a Apevo é e significa para todos
os cidadãos de Votorantim eu desejo que neste ano de 2017 esta
associação consiga avançar ainda mais na sua missão de servir o cidadão. Parabéns e força a todos aqueles que mantêm a Apevo uma
associação vitoriosa!

Padre Carlos Ferreira Borges Meira
Paróquia São José do Cerrado (Sorocaba)

Depoimentos
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Uma associação que vale ouro!

Não poderia de deixar externar minha alegria e, com grande satisfação, testemunhar as conquistas da nossa querida Apevo.
O tempo passou e podemos dizer que não foram de passividade e inércia diante de inúmeras dificuldades e tremendos desafios. O que assistimos ao
longo dos anos foram provações dia após dia, algumas decepções certamente, mas os indicadores são claros e apontam as incontáveis vitórias e, não tenho dúvidas, outras tantas virão. Por que afirmo isso? A Apevo conta com vários departamentos, equipes de profissionais qualificados que atendem com
presteza as mais variadas solicitações de seus associados.
Devo destacar que tudo isso tem sido uma marca da administração da Apevo durante esses 25 anos, quando a
estória nos conta que homens e mulheres abnegados sonharam e acreditaram que era possível mudar, conquistar
e vencer.
Parabenizo a atual administração na pessoa de seu presidente Aristides Vieira Fernandes, juntamente com toda
a sua diretoria, pela gestão impecável, que torna essa instituição sólida e respeitada, orgulho de todos votorantinenses.
“Bodas de Prata, com honras de Ouro!” É possível e precisamos acreditar no Brasil do amanhã, em nossa gente,
nos segmentos gerenciados com seriedade administrativa e respeito ao próximo; que não mudam regras para beneficiar alguns, mas que aplica para o bem de todos. Assim é a Apevo: que cumpre desde sua fundação, rigorosamente
e de acordo com os ditames de seu Estatuto.
Primou ao longo dos anos ter a frente de sua direção pessoas compromissadas com as causas daqueles que
muitas vezes ou em sua grande maioria não tem voz nem vez. Ressalta-se: instituições sérias, administradas com
responsabilidade, conseguem, ainda diante de grandes desafios, extraordinários êxitos. É isto que me leva afirmar:
Osvaldo Belanga Quezada
acredite no Brasil, acredite em gente que faz tudo para que o Brasil dê certo!
Pastor
Quero finalizar parabenizando toda família Apevo! Orar ao Senhor Deus que continue derramando de suas mais
ricas bênçãos. Vida longa, força, paz e muito amor de Jesus a todos.

Uma amizade para toda a vida

Marcos Robles Poiato - Empreendedor social e sócio proprietário da Poiato Recicla Ltda. - ME

Desde que iniciamos nossas atividades na cidade de Votorantim, em 2010; encontramos na
Apevo uma parceira das mais significativas; por sua representatividade, credibilidade, responsabilidade e também pela forma acolhedora com que nos recebe, desde um simples café em
uma visita informal, até em um evento importante recebendo pessoas ilustres em sua sede/
salão de festas.
Foram inúmeras as oportunidades que utilizamos o Jornal da Apevo para levar informações
importantes sobre o meio ambiente a seus leitores.
Podemos afirmar com toda certeza que a Apevo contribuiu e contribui para a projeção da
Poiato Recicla no cenário nacional, tendo participado ativamente de todos os momentos importantes de nossa breve história.
Parabéns a Apevo pelos 25 anos e muito obrigado.
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Uma parceria imprescindível para a AVLAH

A Academia Votorantinense de Letras, Artes e História – AVLAH parabeniza a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim – Apevo, pelo aniversário de 25 anos de sua existência.
No decorrer desses anos, esta instituição, com espírito empreendedor e futurístico, tornou-se exemplo de trabalho e luta, assim como ponto de referência geral, pelo seu dinamismo e determinação.
Em março de 2010, em cerimônia de posse de 24 Acadêmicos, a AVLAH foi acolhida pela Apevo, a qual se tornou
sua sede, grande parceira e apoiadora cultural, requisitos imprescindíveis para que esta Academia pudesse desempenhar suas funções essenciais, voltada a promover e viabilizar ações culturais.
Com o apoio da Apevo, a AVLAH, tem realizado inúmeras ações, dentre as quais podemos destacar:
- O Prêmio João Kruger, entregue a artistas de nossa cidade e região que se destacam pelo seu trabalho e pela
dedicação às artes em geral;
- O Sarau Lítero-Gastronômico-Musical, que tem como objetivo interligar música, dança e poesia, sem se esquecer da gastronomia, com temas diversos e abrangentes; e,
- O Concurso de Contos, que aborda temas que fazem despertar a conscientização e a preservação do meio amMiriam Corrêa Jáki - Presidente da Academia
biente, envolvendo crianças da rede municipal de ensino.
Votorantinense de Letras, Artes e História – AVLAH
A Apevo é, sem dúvida, uma parceira imprescindível da nossa Academia, e uma entidade da qual Votorantim se
orgulha, pois que serve de paradigma para outras entidades congêneres, e não apenas do Estado de São Paulo, mas, seguramente, de todo o Brasil.

Apevo e AVLAH: unidos pela cultura!
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região – Apevo está completando um quarto de século de existência.São 25 anos de atividades contínuas, onde o diferencial da entidade é a qualidade de prestação de serviços a seus associados e, por extensão, à
cidade de Votorantim e Região.
Como apenas mais uma associação de aposentados e pensionistas, a Apevo poderia se limitar a um número restrito de serviços, basicamente na área da saúde, jurídica e entretenimento
(excursões).
Entretanto, sua diretoria tem sido composta por pessoas que enxergam mais longe. E, mais
do que enxergar, sentem que as necessidades de homens e mulheres que doaram a vida toda ao
trabalho vão além das necessidades básicas, alcançando as aspirações humanas mais altas, na
sublime esfera das Letras e das Artes.
E assim, há sete anos, a Apevo agasalha em seu seio a sede da Academia Votorantinense de
Sérgio Diniz da Costa - Escritor, poeta e membro da Academia
Letras, Artes e História – AVLAH, numa parceria de criatividade, de sensibilidade, de amor às
Votorantinense de Letras, Artes e História – AVLAH
Letras e às Artes, contribuindo, desta forma, para a glória da História de Votorantim.
Atualmente, ambas as entidades, capitaneadas, respectivamente, por seus presidentes, Aristides Vieira Fernandes (também Acadêmico!) e Miriam Correa
Jáki, oferecem à população votorantinense eventos culturais de altíssimo nível e reconhecimento a personalidades que têm se destacado na área cultural, a
exemplo dos Saraus Lítero-Gastronômico-Musical, Noite Cultural e entrega do Prêmio João Kruger.

O que seria de nós sem a Apevo?
A busca por um objetivo comum e a determinação de pessoas predestinadas definiram o sucesso de uma das principais
associações e entidades representativas de classe de Votorantim, a Apevo, que agora completa 25 anos.
Entidade que orgulha não somente seus associados, mas a cidade e até a região. Em Brasília, em São Paulo ou nos encontros regionais, é Votorantim que se faz muito bem representada na luta por tantos direitos renegados aos aposentados
e pensionistas.
A preocupação em expor, com transparência, todos os atos dos dirigentes e rumos tomados pela entidade sempre norteou os trabalhos da Apevo. Nunca mediu esforços para divulgar suas ações e buscar, junto à sociedade, apoio em suas
causas.
Essa busca por uma sociedade mais justa, que também norteia os princípios da TV Votorantim, propiciou uma parceria
de sucesso entre ambas as instituições.A emissora de tevê comunitária tem como intuito valorizar o votorantinense e as
questões que lhe são de interesse, e as ações da Apevo encaixam-se perfeitamente nesse objetivo, sendo assim uma das
principais parceiras da emissora.
Não são poucas as atividades da Apevo divulgadas pela TV Votorantim nas suas diversas áreas de atuação, como saúde,
WerintonKermes- diretor da TV Votocultura,
social, jurídica, esportiva, turismo, direitos dos aposentados, entre outras. Nas programações em que se inserem
rantim, Gazeta de Votorantim e secretário de Cultura e Turismo de Sorocaba.
a Apevo, a audiência é sempre grande, com amplo retorno do público, mostrando-se assim que há um grande elo com a
sociedade.
Por outro lado, a TV Votorantim também sempre recebeu muito apoio da Apevo, inclusive em sua criação. As primeiras reuniões para formalização da associação que originaria a TV Votorantim, há oito anos, ocorreram no salão social da Apevo. Desde sempre seus dirigente acreditaram e confiaram em nossos
propósitos. Gratidão inexplicável!
De lá para cá, foram muitas a ações realizadas em conjunto. O programa televisivo “Apevo em destaque” e o novo programa que integrará nossa programação neste ano são provas que estamos de mãos dadas.
Também gostaria de lembrar da participação da Apevo no nascimento da Gazeta de Votorantim, cuja festa de inauguração, há exatos quatros anos, foi
realizada em sua sede social. Local que, inclusive, abrigou os principais e mais importantes eventos da cidade.
Diante da participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região em tantas conquistas e fatos históricos de Votorantim, posso concluir dizendo: O que seríamos de nós sem a Apevo?

Sorteio
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Brindes: um presente da Apevo para seus associados

No mês de fevereiro quem faz aniversário é a Apevo, mas quem ganha
os presentes são seus associados. Buscando sempre oferecer o melhor, os
brindes são uma forma de agradecimento pela parceria.
Confira os ganhadores desse mês:

Carlos Alberto Agostinho
cesta de cosméticos da Farma Ponte

João Carlos Antonelli - livro O Menino Que Brincava
nas Nuvens, de Sérgio Diniz

Jesus Ortiz
cesta de cosmético da Farma Ponte

Agda Vieira
cesta de cosméticos da Farmamed

Emilia Batista
sessão com a podologa Maitê Altéa

Antônia Pereira de Lima
Grill ofertado pela Apevo

Giuliano Cunha
cesta de cosméticos da Farma Ponte

Adolfo Martins - almoço para 2 Tatiane Helena Machado óculos de
sol da Ótica Oliver
no Restaurante Aroma e Sabor

Rosangela Moreni
Kit de sorvete da Natuice

Valdir Pedro da Silva
cesta de cosméticos da Farma Ponte

Madalena Maria de jesus
cesta de cosmético da Farmamed

Rafael Lancia
cesta de cosméticos da Farmamed
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Benefícios

Apevo oferece benefícios para seus associados
Desde 1992 a associação oferece benefícios que
facilitam no dia-a-dia e colaboram com a saúde e lazer das pessoas. Além de serviços internos, a Apevo
conta com uma lista de parcerias externas, que oferecem descontos para os associados e dependentes.
A Apevo busca oferecer o melhor para quem tanto
faz por ela: seus associados.
Os benefícios oferecidos pela Apevo são percebidos logo na entrada da associação. Os correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal oferecem um atendimento rápido. As pessoas realizam
quase todos os serviços que o banco faz, como:
abertura de contas, pagamento de faturas, saque,
depósitos, entre outros. Outro serviço encontrado
são as guias da Sanamed. Qualquer pessoa munida
com a carteirinha do convênio pode retirar as guias
para atendimentos médicos.
O prédio também conta com um departamento
jurídico. Os advogados Jair e Nelson de Lima atendem de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h. Consultas ou orientações são gratuitas aos associados.
Quanto à educação, a Apevo oferece cursos de
Inglês e Informática. O curso de Inglês, com a professora Ivete de Carvalho, é voltado para todas as

Palco com pista de dança no Salão Social da Apevo

Correspondente Bancário Caixa na Apevo

idades e tem oito módulos: Básico 1 e 2, Pré Intermediário 1 e 2, Intermediário 1 e 2, Inglês para
negócios e Inglês Kids. Já o curso de Informática,
ministrado pela professora Carol Omena, habilita
os alunos no nível básico, com conhecimentos em
Windows, Word, Excel e PowerPoint 2010 e Internet. Podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos.
Pensando na prática de exercícios físicos, são colocadas a disposição dos associados e dependentes
aulas de dança de salão e ginástica. O professor Ernesto Januário dá aulas de dança de salão todas às
terças-feiras, no período noturno; já o professor de
ginástica, Márcio Antônio, está na associação de segunda à quinta-feira, das 18h30 às 19h30.
Além das aulas, há bailes e eventos noturnos para
os participantes.
Outro espaço muito procurado é o salão de beleza. Ele dispõe de funcionários prontos para realizarem serviços que vão desde cortes, progressivas,
botox, até manicure e pedicure. O atendimento é
feito de segunda à sexta-feira, a partir das 8h. Aos

Aulas de informática ministradas pela professora Carol Omena

Salão de beleza é um dos benefícios da Apevo

sábados é necessário agendar.
Em relação à saúde, a Apevo tem parceria com o convênio Sanamed. Com valores acessíveis, os associados
podem optar pelo plano e
utilizar alguns serviços sem
carência. Além do convênio,
a Apevo possui uma Unidade
de Saúde própria, com médicos especialistas nas áreas
de fonoaudiologia, podóloga, dermatologista, dentista,
psicóloga, nutricionista, ortopedista,
fisioterapeuta,
pediatra, clínico geral/pneumologista, vascular, geriatra,

ginecologista, cardiologista e psiquiatra.
Os benefícios que mais agradam os associados são aqueles que lhes dá a
oportunidade de descansar o corpo e a mente. O departamento de turismo
busca, anualmente, a programação que mais agrada àqueles que estão a procura de dias de lazer. Entre as cidades que passam, estão: Águas de Lindóia,
Campos do Jordão, praias, Maria Fumaça, entre outros. São diversos passeios
para os mais variados gostos.
Outro local à disposição da população é o Salão Social da Apevo. Inaugurado em 2008, ele é palco de exposições, desfiles, formaturas, casamentos,
aniversários e demais eventos. O espaço tem capacidade para 260 pessoas e a
infraestrutura inclui: ar-condicionado, camarim, som ambiente, pista de dança
com sistema completo de iluminação, caixas de retorno no palco, microfone,
telão com controle remoto e bar e cozinha equipados. Além de uma equipe de
apoio composta por recepcionista, técnico de som, seguranças e pessoas para
limpeza. Os benefícios oferecidos pela Apevo fazem parte da filosofia de “Melhorias contínuas”.
Em 2017, com o aniversário de Bodas de Prata, todos os novos benefícios
e novidades são uma forma de presentear os associados que a acompanham.

Turistas em passeio por Holambra em 2016

Apevo Acontece
Apevo recebe visita
do Padre Fábio
Na manhã do dia 22 de dezembro, o Padre Fábio Ferreira Silva
visitou a Apevo. O pároco está à frente da Igreja Nossa Senhora
da Consolata, no Rio Acima desde o dia 2 de agosto de 2016.
Ele conta que, para o ano de 2017, pretende dar continuidade
aos apostolados, promover o crescimento das comunidades e diz,
ainda, que o ano é marcado por duas datas importantes: que são
os 20 anos de instalação da igreja e o Ano Mariano, devido ao
aniversário de 300 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
A festa em comemoração aos 20 anos da paróquia será celebrada no fim da novena de junho, que vai de 11 a 20 de junho. “É
um tempo para rever a caminhada até aqui”, comenta.
O padre, que é natural de Mauá (SP), já passou por diversas paróquias em seus seis anos de ordenação. Entre elas estão o Santuário de Aparecida, São Carlos Borromeu e São José do Cerrado,
em Sorocaba, e, em Votorantim, ele já ministrou missas na Igreja
São José. E ainda administra a arquidiocese, que envolve mais de
60 paróquias da Região Metropolitana de Sorocaba.
Ele conta que já conhecia
os trabalhos da associação,
mas é a primeira vez que
visita o local. Ele foi recebido pelo vice-presidente da
Apevo, Jandir Teixeira, e pelos diretores José Carlos Nogueira, Roberto Massuco e
Pe. Fábio com os representantes da Apevo
José Hernandes Quezada.
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Visita da
Polishop na
Apevo é sucesso

Desde agosto de 2016, representantes da
empresa Polishop realizam visitas mensais
à Apevo. Essas visitas são um sucesso, pois,
além de mostrar aos interessados os produtos, os representantes fazem degustações de
pães de queijo, batatas fritas, bolos, entre outros, feitos nos produtos da loja.
Em fevereiro a visita continua. No dia 7,
durante a festa de aniversário da Apevo, que
acontece das 8h às 13h, o público tem a chance de conhecer os produtos e serviços de diversas marcas. Associados ganham 20% de
desconto na compra de qualquer item.

Diabetes controlado é sinal de bem estar

A diabetes é uma das doenças crônicas que mais afetam a população mundial. Estima-se que mais de 250 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com a
doença, segundo dados da Federação Internacional do Diabetes. Seu não controle pode trazer situações como cegueira, amputação de membros, insuficiência
renal, derrame, entre outros malefícios.
A Apevo oferece, mensalmente, testes de glicemia e aferições de pressão. O objetivo é ajudar a população a ficar de olho na saúde. Em fevereiro, as manhãs
de saúde acontecem nos dias:
Dias 7 e 16 – Farmamed (das 8h às 14h)
No quinto dia útil, os testes são realizados no Salão Social da Apevo, das 8h às 13h.
Dia 7 – Farma Ponte (das 8h às 13h)
Dia 20 – Drogasil (das 8h às 12h)

Destaque
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Missa aos aposentados
reúne dezenas de fiéis

Padre Carlos celebra missa em
homenagem aos aposentados

Aristides V. lê carta em nome dos aposentados

Cerca de150 pessoas marcaram presença na missa sertaneja aos aposentados,
realizado no dia 27 de janeiro, no salão social da Apevo. É o terceiro ano consecutivo que a associação executa o evento em alusão ao Dia Nacional dos Aposentados.
O Padre Carlos Meira, junto com o Coral Sertanejo da Paróquia Nossa Senhora
da Consolata, transmitiu momentos de fé e emoção, acompanhados de louvores e
cânticos. Entre os presentes, estavam o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes; os diretores, José Carlos Nogueira, Siléa Benedetti, José Hernandes Quezada, Eluízio Bueno e a presidente da Academia Votorantinense de Letras, Artes e
História, Miriam Corrêa Jáki.
O Dia Nacional dos Aposentados é comemorado no dia 24 de janeiro. A data
foi escolhida em homenagem à Lei Eloy Chaves, primeira lei brasileira destinada à
previdência social, criada em 24 de janeiro de 1923 e também àqueles que tanto
fizeram em suas áreas profissionais e que hoje lutam para garantir seus direitos
pelo tempo de serviço.
A noite foi encerrada com uma homenagem da Apevo ao Padre Carlos pelos
anos em que foi pároco na Paróquia Nossa Senhora da Consolata. Aristides ainda leu uma carta dos aposentados às autoridades e população. Entre os assuntos
abordados, pede-se que o governo valorize os aposentados que tanto fizeram pelo
país; que os mesmos não sejam culpados pelo falso rombo nos cofres públicos que
resultaram na reforma da previdência; que os jovens e familiares saibam cuidar
e valorizar daqueles acima de 60 anos; e, que os direitos dos aposentados sejam
mantidos ou ampliados.
Abaixo um trecho do texto:
“Pedimos a defesa da Vida, da Ecologia e de todas as pessoas como integrantes
de um Planeta único e interligado. Que Nossa Senhora Aparecida, neste Jubileu de
300 anos, nos abençoe, nos una e nos fortaleça nessa caminhada”.

Coral Sertanejo da Paróquia Nossa Senhora da Consolata

Cerca de 150 pessoas marcaram presença

Momento de fé e comunhão entre os presentes

Mais de mil pessoas marcaram presença em missa
e protesto pelos aposentados em Aparecida

Pelo 28º ano consecutivo, mais de mil aposentados de todo o Brasil se reuniram, no dia 29 de janeiro, na cidade de Aparecida (SP) para lembrar o Dia
Nacional do Aposentado - que é comemorado no dia 24 de janeiro. O evento é planejado todos os anos pela Cobap – Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas e Fapesp – Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo e outras
federações de outros estados.
A missa foi celebrada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e os fiéis pediram a intercessão da mãe santíssima para que consigam caminhar na luta
pela recuperação das perdas e para que os governantes olhem um pouco mais para eles que ajudaram a construir o país.
Após a missa, os aposentados saíram em passeata da Basílica até a Rodovia Presidente Dutra, parando o tráfego nos dois sentidos por uma hora, com
caminhão de som explicando o motivo do protesto, que entre eles, está a não a Reforma da Previdência, conclamando as pessoas fora do movimento que
a luta é também por eles que ainda estão na ativa.

Fiéis durante a missa em Aparecida

Apevo foi representada em missa e protesto

Aposentados durante passeata na Dutra

Futuro
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Melhorias contínuas:
é a Apevo pensando no futuro

Projeto ilustra a futura frente da Apevo

“Já compramos um terreno que faz fundos com os apartamentos e muito em
breve ele estará se transformando em um amplo estacionamento, com entrada para o prédio atual”, diz o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes.
Além disso, a Apevo pretende construir mais dois apartamentos e reestruturar a entrada e os corredores, facilitando o lazer e a passagem dos locatórios.
Outra mudança deve acontecer na matriz da associação. Segundo Aristides,
falta um local (uma sala de espera) para os que por lá passam. “O local servirá
para as pessoas conversarem, aguardarem e interagirem com outros associados. Também terão a chance de ver os murais e o acervo histórico de Votorantim, tomando um delicioso cafézinho. Nos dias em que o Salão Social sediar
eventos, o local será uma recepção, com local específico para fotos”, completa.
Na área da saúde, o objetivo é ampliar os atendimentos médicos e existem
projetos para atender as empresas da região por meio da prestação de serviços, o que, consequentemente, causa um aumento no quadro de associados.
“Talvez nossos leitores possam estar pensando que somos sonhadores, mas posso afirmar, sem medo de errar, que tudo que fazemos é muito bem pensando, planejado e elaborado por profissionais competentes
na área específica de atuação, lembrando que nossa filosofia é “Melhorias contínuas”. Sabemos que o sonhar poderá torná-lo realidade e temos
plena convicção que não podemos ser aventureiros”, finaliza Aristides.

A filosofia de “Melhorias contínuas”, seguidas pela Apevo, é evidente por
onde o nome da associação passa. Os dirigentes da entidade, que é sem
fins lucrativos, elaborou projetos pensando no futuro da Apevo. De acordo
com as possibilidades financeiras, a prioridade é oferecer um atendimento cada vez melhor para quem usufrui de seus serviços.
Para 2017, um dos planos é dar continuidade nas palestras e promover cursos de capacitação dos funcionários colaboradores, o que resulta em um melhor atendimento aos
associados e pessoas que visitam a Apevo. Além de locar o
prédio da Rua Antônio Fernandes, 148 - Centro - Votorantim, que conta três espaçosos pavimentos e um elevador.
A locação desse e do prédio da Rua Brigadeiro Tobias, Centro de Sorocaba, aumentam a fonte de renda da entidade.
A Apevo está se preparando para o futuro! Os apartamentos na praia de Ilha Comprida, no litoral Sul do Estado de São Paulo, oferecem lazer e um padrão de qualidade que é sempre elogiado por quem passa por lá. Um
dos projetos envolve a construção de um estacionamento para os turistas. Atualmente, o local dispõe de uma
Visão de cima da futura frente da Apevo
vaga por apartamento, o que acaba não sendo suficiente.

Programa “Na Apevo com”
estreia até julho

Café da manhã com diversas atrações
marcam o aniversário da Apevo

Entre as novidades da Apevo para esse ano está o lançamento de um programa semanal de entrevistas que deve ir ao ar até o mês de julho, com data a
ser definida. O programa, que é um antigo sonho da diretoria, está em fase de
definições de pautas e preparo de conteúdo, mas irá ao ar ainda nesse semestre pela TV Votorantim e Rádio Nova Tropical.
De acordo com José Carlos Balotin, diretor técnico, há 3 anos a diretoria
tinha o desejo de criar o programa e, aproveitando o ano festivo, surgiu a oportunidade de colocá-lo em prática. “Estamos em fase de reuniões, pautas e elaboração de conteúdo, mas logo teremos tudo definido”, disse.
Para Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo e um dos mais entusiasmado com o programa, perceber que ele irá sair do papel é uma conquista.
“Queremos levar a Apevo para a casa das pessoas. O jornal mensal tem essa
função e foi a partir da coluna “Na Apevo com” do próprio jornal, que demos o
mesmo nome ao programa. A ideia é trazer para a Apevo sempre alguém interessante para uma entrevista informal”, comentou.
O estúdio da associação está preparado com 3 câmeras, 3 microfones, iluminação, computador, aparelhagem de som, monitores de retorno e teleprompter. Além disso, está com a acústica garantida.
José Carlos Nogueira, diretor de comunicação da Apevo, estará acompanhando a produção do programa e Aristides Fernandes e Siléa Benedetti farão a apresentação. Após a estreia, o programa deverá ir ao ar também pela
Rádio Nova Tropical (FM 105,9), uma vez por semana, em dia a ser definido.

Para marcar os 25 anos da Apevo, no dia 7 de fevereiro haverá um
café da manhã especial, no salão de festas da associação. Das 8h às
13h, diversas atividades serão realizadas, como apresentação de ginástica dos alunos da Apevo e também haverá apresentação musical com
a dupla Tony e Bene.
Para homenagear os associados, a Apevo irá disponibilizar vários estandes com produtos de diversas marcas que são parceiras da associação ao longo do ano. Representantes de marcas como Avon, Natura,
Hinode, Mary Kay, Mongeral, Polishop e Natuice, estarão fazendo demonstrações de seus produtos com preços diferenciados para o público. Também haverá teste de glicemia e aferição de pressão realizados
por profissionais técnicos da Farmaponte e Farmamed.
O dia contará ainda com sorteio de brindes e a palavra do presidente
da Apevo, Aristides Vieira.
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Queda de cabelo:
o que causa?

É normal caírem em
média até 100 fios por
dia, pois quando um
fio de cabelo cai, um
novo fio já está nascendo. Certas pessoas têm
esta queda muito acentuada, sem significar
nenhuma doença. Mas
alguns distúrbios podem desencadear uma
queda de cabelo anormal, tanto em homens
quanto em mulheres.
Entre estes distúrbios estão as alterações
hormonais, menopausa,
oleosidade excessiva dos
cabelos, pós-parto, interrupção do uso de pílulas anticoncepcionais
ou de reposição hormonal, infecções e doenças
acompanhadas de febre
alta, traumas físicos e/
ou emocionais, pós-operatório, anemia, doenças
da tireóide, deficiências
nutricionais (ferro, ferritina, zinco e proteínas)
ou dietas muito restritivas (com ou sem medicamentos). Além disso,
hereditariedade é um
fator importante.
Um dos tipos mais
comuns de queda de
cabelo é o eflúvio telógeno, caracterizado pela
diminuição dos fios em

Exercícios físicos:
saúde e bem-estar

A atividade física na terceira idade tem sido considerada um importante componente de um estilo de vida saudável, devido particularmente a sua associação
com diversos benefícios para a saúde física e mental. Fazer exercícios ao ar livre
é uma ótima opção e cada vez mais reúne adeptos.
A população está crescendo no Brasil e no mundo. Com o aumento da expectativa de vida, houve crescimento da população de pessoas de maior idade que
estão sentindo a necessidade de seguir um programa adequado de atividades
físicas para a manutenção da saúde.
O exercício físico é benéfico em todas as idades, auxiliando sempre na manutenção saúde, bem-estar e qualidade de vida.Com o tempo, tem-se uma perda
significativa, de todas as capacidades motoras, tais como: flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, força, além de uma grande perda da massa muscular
e óssea resultando assim em um aumento da gordura corporal.
A atividade física na terceira idade entra como um elemento indispensável,
para retardar o processo de envelhecimento e seus benefícios são autonomia
e bem-estar; aumento da massa muscular e óssea; redução adiposa; estimulo
ao metabolismo; combate ao processo inflamatório; melhora das capacidades
funcionais;bem-estar físico e psicológico; estimula aspectos cognitivos (atenção,
memoria e percepção);redução de doenças.
A atividade escolhida deverá ser a que lhe de mais prazer e satisfação, e deverá ser incluída em sua rotina diária, e praticada com regularidade, os exercícios
devem ser iniciados após uma avaliação médica e deve ser acompanhado por um
profissional de educação física.
Os movimentos deverão ser praticados com roupas confortáveis, calçados adequados, em academias, clubes, ao ar livre e dentro do limite individual de cada
um.Exemplos de atividade física sugerida para a terceira idade são: alongamentos,dança, aeróbico de baixo impacto (bike, esteira), musculação especializada,
yoga, pilates, caminhada, atividades lúdicas e recreativa, ginástica em geral.

toda a cabeça. A queda pode ser aguda ou crônica
e geralmente é causada por febres altas, dengue,
anemias (causadas por menstruações intensas ou
deficiências nutricionais), dietas radicais, medicamentos e no pós-parto.
Doenças endocrinológicas, como as da tireoide,
e estresses importantes também podem fazer o cabelo cair. Em geral, o distúrbio se resolve espontaneamente ou em até seis meses quando a causa é
corrigida. A alopecia senescente é outra causa caracterizada hoje como uma entidade onde ocorre
afinamento do fio sem influência hormonal, em
pessoas com mais de 60 anos. Ela é confundida com
Importância do alongamento e alimentação
a calvície, principalmente nas mulheres. Por isso, ao
enfrentar a queda de cabelo, a melhor medida a ser
Os alongamentos são de suma importância, para prevenção de lesões, e para
adotada é agendar uma consulta junto ao profissioo
ganho
de amplitudes dos idosos. Devendo ser priorizados durante o programa
nal, que analisará seu caso, identificará a causa do
de exercícios.O alongamento praticado regularmente traz muitos benefícios e
problema e passará o tratamento mais indicado.
bem-estar.
Mudanças fisiológicas provocadas pelo envelhecimento, faz com que os idosos, tenham alterações em seu estado de nutrição, e aliado ao exercício, faz se
necessária uma dieta e nutrição adequada e especifica para esse grupo.
É importante ressaltar a importância da realização de exames, para controles
nutricionais, e de ordem fisiológicas, tais como diabetes, colesterol, triglicérides,
tireóide, hormonais, doenças cardíacas.
A vida longa e saudável é uma conquista que está cada vez sendo alcançada
por pessoas que cuidam da saúde por inteiro.

Dra. Mariel Cristina Moreno Patto
Dermatologia – CRM. 115423/SP
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O bem estar do povo votorantinense
A Apevo tem um trabalho em nossa região voltado a dar respaldo aos seus associados na parte social, especificamente na parte da saúde, tendo a felicidade de poder oferecer diversos benefícios e um
leque de opções para seus associados, auxiliando-os a viver com dignidade e lutando principalmente
pelos direitos dos aposentados e pensionistas.
Ainda frisando que a Unopar e Apevo tem tudo
em comum: o bem estar do povo votorantinense.
Somos a primeira universidade na cidade de Votorantim que oferece mais de 30 cursos de graduação e 40 cursos de pós-graduação (todos reconhecidos pelo MEC – Ministério da Educação).
Estamos a nove anos ofertando o ensino superior. Atualmente, temos mais de 1200 alunos e formamos mais de 700.
Acredito ainda em uma ideia de negócio que
para empreender não precisa ficar perguntando se
“nasceram empreendedores ou não”. A questão é
definir características e habilidades que precisam
ser desenvolvidas para o negócio dar certo.

Marco Aurélio Mesadri
Diretor da Unopar Votorantim

A Unopar está localizada na Rua Paula Ney, 1230 – Parque Bela Vista. O prédio é composto por 14
salas de aula, laboratório de informática, biblioteca com mais de mil livros, coordenadora pedagógica de
plantação, acesso a PNE – Pessoas com Necessidades Especiais. Tudo conforme regras do MEC e com mensalidades a partir de R$ 159.
Entendo que a influência do professor vai além da sala de aula e o fato de evidenciar o potencial das
pessoas me motivaram a acreditar que o empreendimento poderia ser bem sucedido. Mas, mais do que a
vontade de se tornar uma iniciativa, foi preciso paixão pela cidade e querer crescer e influenciar pessoas
a terem um futuro melhor todos os dias.

