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Palavra do Presidente

No país da corrupção a união é a solução

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar,
jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em
geral. O nosso país chegou ao fundo do abismo. Aqueles que
foram eleitos para defender o povo os estão massacrando.
Todos nós, brasileiros, estamos chocados com tudo que está
acontecendo, estamos vivenciando o maior circo do mundo
e, evidentemente os palhaços somos nós. O Presidente da
República tem rejeição de mais de 90%, sendo essa a
explicação para o país estar dando marcha à ré. A pergunta é:
Se somos a maioria, como se explica não vencermos a
minoria? A resposta é que quem decide são os parlamentares
e a grande maioria deles não tem caráter, comprometimento
e sequer estão preocupados com os eleitores que os
elegeram, até por que, vivemos em um país capitalista aonde

impera o dinheiro que somando a corrupção e quem paga
mais leva.
A descrença é total e mesmo o povo indo às ruas não temos
os resultados desejados, pois nossos governantes e a
“corriola” que o ladeiam são os que votam; é a minoria que
decide pela maioria e todos estão recebendo sua propina,
seus cargos, e que se dane o povo. Antes tudo era feito de
forma escondida ou discretamente, mas hoje ocorre diante
dos olhos de todos, mostrados para visualizações do mundo
inteiro através da mídia e ninguém faz nada para impedir ou
mudar o cenário.
O nosso judiciário, com raras exceções, está do lado errado.
Trocam-se parlamentares como se trocam ﬁgurinhas, aliás, é
o adjetivo certo, pois é exatamente isso que eles são.
No dia 11 de julho, constatamos mais uma injustiça com o
trabalhador brasileiro que, apesar de toda nossa luta para que
não acontecesse, foi aprovado no Senado a reforma
trabalhista, a qual altera mais de 100 pontos da CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho. A reforma teve a
aprovação de 50 senadores e apenas 26 votaram contra.
Nós, eleitores, temos que ﬁcar atentos aos políticos que
foram os traidores e riscarmos de nossa lista na próxima
eleição.
Segundo a Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, a reforma trará prejuízos irreparáveis
ao país e incontestáveis retrocessos sociais. Aqueles que
achavam que a reforma trabalhista viria para melhorar

acertaram em cheio, pois irá melhorar sim para nossos
governantes, políticos e para os empresários que não terão
compromissos algum com os trabalhadores, podendo
descartá-los como se faz com qualquer objeto. Mais uma vez
constatamos a inversão de valores praticados por quem
deveria defendê-lo, pois se tira do trabalhador em favor da
burguesia. Não vou elencar aqui os direitos perdidos pelo
trabalhador, pois a imprensa já o fez, mas quero deixar claro
que os aposentados de todo o Brasil ﬁzeram sua parte para
impedir que a catástrofe acontecesse e, só resta agora,
continuar na luta contra a reforma da Previdência, que na
verdade é o ‘’Desmonte total da Previdência Social’’. Nada
espere desse governo corrupto que não cumpre seu papel
fundamental que é servir o seu povo, mas se beneﬁciam de
seus interesses e daqueles que fazem parte de sua quadrilha.
Portanto, enquanto tivermos fôlego, vamos lutar contra a
reforma que irá retirar direitos adquiridos ao longo da
história, vamos levantar nossa bandeira e dizer não ao
‘’Desmonte da Previdência’’, e juntos vamos construir um
país melhor através da união, pois somos capazes, acredite.
Fiquem com Deus e até breve.

Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Opinião

Tempos bem difíceis
Por José Veiga de Oliveira
Passamos por um tempo em que nos questionamos para
qual destino estamos indo. Tempos bem difíceis e nebulosos,
no qual devemos ter muita força e ver nessa tormenta a
oportunidade da mudança. Antes de tudo, já digo, não
desanimemos! Lutamos e muito para conquistar nossos
direitos e, agora com essas reformas, a nossa luta não pode
parar, pelo contrário, devemos nos fortalecer. Somos fortes,
somos resistência e não passarão! Nenhum direito a menos!
A descrença está cada vez maior em nossas instituições e
naqueles que acreditávamos trabalhar para o povo brasileiro.
É triste ver que quase todos que ali estão compactuam com a
retirada de direitos e estão envolvidos em esquemas de
corrupção, tratando o povo apenas como vitrine para
investidores.
Nesse momento parece que a única instituição no qual
poderíamos acreditar é o Judiciário, mas infelizmente temos
juízes que se vendem aos discursos políticos e rasgam a
Constituição, fazendo prevalecer à política. Um senhor que
recebe propina de R$ 2 milhões de reais pode voltar a legislar
no Senado sem sequer ser preso; um homem que saiu com
uma mala de meio milhão de reais de propina é liberado; um
presidente acusado de corrupção mantem-se no poder. Até
que ponto nossa justiça é cega e injusta? Ela é justa a quem
melhor lhes convém.
Toda essa injustiça reete em como o povo paga a amarga
conta. Diariamente somos bombardeados de impostos e
insegurança nas ruas por estas reformas, que farão todos
trabalharem até morrer sem se aposentar ou morrer
aposentado sem o mínimo para uma vida digna. Temos
claramente o empobrecimento do nosso povo.
Os microempresários sofrem com a crise e não conseguem
créditos para aumentarem seu comércio, indústria ou

empresa, enquanto nos noticiários ﬁca escancarado que para
a JBS e outras grandes empresas, dinheiro do BNDES –
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
nunca faltou. Nosso dinheiro serviu para enriquecer grandes
empresas que enriqueciam mais ainda os políticos. Eles
trabalham por causa própria e isso ﬁca cada vez mais claro, na
maior cara de pau.
O senhor Henrique Meirelles, mesmo com as acusações
contra o presidente Michel Temer, já disse que vai articular a
aprovação da reforma da Previdência. Também aﬁrmou que
custe o que custar o Brasil não ﬁcará com o PIB – Produto
Interno Bruto negativo, nem que para isso seja necessário
aumentar os impostos. É uma palhaçada sem ﬁm! Querem
maquiar nossa economia, repito, com o povo pagando a
conta. Será que o senhor Meirelles não tem o mínimo de
peso na consciência? Parece uma máquina de maldades sem
o mínimo de respeito com o próximo.
Falar nas reformas da Previdência e trabalhista quando estão
no alto de seus palanques, com assessores e toda mordomia
paga é fácil. Mas o que falta nos nossos políticos é se colocar
no lugar do outro. Olhar ao seu redor e ver que a moça de
serviços gerais, o senhor da manutenção, a estagiária e tantos
outros milhares de trabalhadores terão que trabalhar uma
vida inteira e ainda não se aposentarão. O que eles desejam
para o povo não é o que eles gostariam de ter em troca. Eles
não pensam no povo, pensam é no bolso deles.
Hoje eles podem estar com o poder nas mãos, com o botão
“Sim ou Não” para aprovar estes projetos, mas se esquecem
que o povo tem o poder do voto e o do botão “Conﬁrmar”.
Sem esse botão eles não entram mais lá. Lugar de traidor do
povo é bem longe do Congresso Nacional.
Nossa luta é difícil, mas estamos resistindo. Podem tentar nos
derrubar, nos calar, mas são eles que no ﬁnal cairão. Ainda
temos pessoas que não sabem ou ainda acreditam no que a
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grande mídia fala a respeito das reformas. Por isso, cabe a nós
mostrarmos a verdade e conscientizar o maior número de
pessoas, seja pela internet ou falando com seus vizinhos,
comunidade ou familiares. É o seu futuro e o futuro dos seus
entes queridos que estão em jogo. Quanto mais pessoas
souberem do absurdo que estão querendo aprovar, mais
pressão poderemos fazer.
O desmonte da Previdência é realidade. Os bancos estão
comemorando estas reformas porque estão negociando a
privatização da nossa Previdência Social e cabe a nós impedir
que isso aconteça. O governo, a justiça, a mídia podem estar
contra o seu povo, mas a voz do povo sempre prevaleceu.
Amigos aposentados e idosos, à luta, sempre!

José V. de Oliveira é presidente da Federação das Associações e
Departamentos de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo
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Saúde

Benefícios da massagem para a saúde corporal e mental
e combater germes, infecções e outras substâncias
estranhas.
A drenagem linfática manual é um método de massagem
com pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes. Seu
objetivo é a redução de edemas, celulite, retenção hídrica,
pré e pós-operatório de cirurgias estéticas, melhoramento
da tensão pré-menstrual (TPM), eliminação de líquidos no
pós-menstrual, entre outros. O processo é contraindicado
em casos de: neoplastia, infecção, inamação aguda ou
ebite, hipertireoidismo, pressão arterial baixa e doenças do
coração.

O poder da massagem relaxante
Drenagem linfática é um dos procedimentos realizados na Unidade de Saúde Apevo

Algumas pessoas ainda associam a massagem à estética, mas
o tratamento tem muitos benefícios terapêuticos que
aprimoram a saúde corporal e mental do paciente. Na
Unidade de Saúde da Apevo, são oferecidos três tipos de
massagens: drenagem linfática, relaxante e terapêutica.

Benefícios da drenagem linfática para a saúde
A drenagem linfática é uma técnica de massagem que tem
por objetivo estimular o sistema linfático, que é uma rede
complexa de vasos que movem uídos pelo corpo para
trabalhar de forma mais acelerada. Entre os principais
benefícios estão: a redução da retenção de líquidos; ativação
da circulação sanguínea; combate à celulite e relaxamento
corporal.
Esse sistema trabalha como uma terceira circulação. A linfa é
um líquido rico em proteínas, glóbulos brancos,
microrganismos e toxinas e, assim como o sangue, realiza
trocas metabólicas com as células que são recolhidas pelos
vasos, retornando aos gânglios. Os gânglios, ou linfonodos,
são encontrados em todo o corpo. Eles ajudam a reconhecer

A massagem relaxante é indicada em casos de estresse. O
problema nada mais é que uma exaustão física ou mental,
provocada por várias e distintas razões, sendo deﬁnida pela
perturbação da homeostasia e do equilíbrio que levam o
organismo a se adaptar por meio do aumento da secreção de
adrenalina.
O estresse pode afetar vários sistemas e órgãos do nosso
corpo. Quando estamos estressados, os músculos ﬁcam
tensos. Se eles continuarem dessa forma por muito tempo,
as regiões passam a ﬁcar doloridas e, muitas vezes, geram um
grande desconforto. Os ombros doloridos são sintomas
comuns no grupo dos estressados e para este tipo de
problema a melhor solução são as massagens relaxantes.
A massagem promove um profundo estado de relaxamento,
resultando na diminuição das dores musculares e câimbras, já
que aumenta a circulação sanguínea e oxigenação das células.
Um tipo de massagem relaxante é a terapêutica. Além de
benéﬁco contra o estresse, pode ajudar também no:
combate a depressão; hidrata a pele, diminuindo o
envelhecimento precoce; estimula a circulação sanguínea e
linfática; elimina toxinas e resíduos metabólicos e melhora a
resposta imunológica.

Formas de aliviar a dor no ponto gatilho
O ponto gatilho está localizado no músculo e é um local
tenso e doloroso. A área onde se localiza é muito sensível à
pressão e pode desencadear episódios de dor em outras
partes do corpo. Ele pode ser provocado pelo excesso de
atividades repetitivas, de trabalho, posições viciosas, entre
outros fatores.
As massagens terapêuticas revertem momentaneamente o
quadro álgico, oxigenando o músculo e deixando-o mais
exível. O método tende a ser dolorido, mas muito eﬁcaz.
Entretanto, não há tratamento melhor para evitar a recidiva
dos pontos do que a mudança nos hábitos de vida que
proporcionam sobrecarga ou mau uso do sistema muscular.
É importante o tratamento regular do corpo com massagens,
alongamentos e exercícios físicos.

Jéssica Adrieli Santos de Souza
Fisioterapeuta na Unidade de Saúde Apevo
Agendamentos pelo telefone (15) 3353-9800

A importância da vacinação na Terceira Idade

Vacinação é de extrema importância na Terceira Idade

A prevenção de doenças signiﬁca melhoria na qualidade de
vida da população e a vacinação está diretamente relacionada
a esse fator, além de proporcionar maior expectativa de vida.
No Brasil, a idade média da população ultrapassa 74 anos,
portanto há a necessidade de prevenir ou amenizar as
doenças que impactam a vida dos idosos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIm, é
recomendado que seja feita a prevenção de doenças
imunopreveníveis por meio de vacinas com atenção especial
para doenças pneumocócicas (DP), hepatite B e a gripe
(inuenza), principalmente para pessoas acima de 50 anos.
As doenças pneumocócicas (DP), que incluem as
pneumonias, são a causa número 1 de mortes que podem
ser evitadas por meio da vacinação. Ainda segundo o SBIm,
são doenças complexas e o risco de contrai-la aumenta de

acordo com a idade, devido ao declínio do sistema
imunológico e aumento dos problemas de saúde.
A hepatite B oferece grandes riscos para os sexualmente
ativos e, apesar dos avanços na prevenção da doença, ela
tem o poder de infecção maior que o do vírus da Aids. Só no
Brasil, mais de 800 mil pessoas são infectadas pela doença,
que é transmitida pelo sangue, secreções e objetos cortantes
contaminados.
Segundo a geriatra da Unidade de Saúde Apevo, Eliane
Ambrósio Ruzzante, é necessário que os idosos sigam o
calendário de vacinação. Sendo que a vacina contra a gripe
deve ser aplicada apenas uma dose por ano; já a
pneumocócica de ser iniciada com uma dose de VPC13, de
seis a doze meses deve ser aplicada uma dose de VPP23,
sendo necessário um reforço após cinco anos,
principalmente em pacientes com problemas respiratórios e
idosos institucionalizados.
A tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que protege
contra difteria, tétano e coqueluche (dTpa ou dTpa-VIP)
deve ser aplicada a cada dez anos. A vacina contra hepatite A
é recomendada após uma avaliação sorológica ou em
situações de exposição ou surtos, sendo aplicadas duas doses
com intervalo de seis meses entre elas. Contra a hepatite B
ou A+B, são três doses, sendo a segunda um mês após a
primeira aplicação e a terceira, depois de seis meses.
A imunização contra a febre amarela e a meningocócica
conjugada ACWY são indicadas para residentes das áreas em
que há a campanha de vacinação ou surtos ou para idosos
que forem viajar para as áreas de risco.
A tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e

rubéola é indicada para situações de risco. O paciente é
considerado protegido se tomou duas doses da vacina nos
primeiros anos de vida e com intervalo mínimo de um mês
entre elas. A vacina contra herpes zoster é aplicada uma dose
única, sendo de rotina. Aqueles que já apresentam a doença
devem aguardar um ano entre o quadro agudo e sua
aplicação.

Quem não pode ser imunizado?
A médica ressalta que indivíduos com imunodeﬁciência ou
realizando terapias imunossupressoras não devem tomar as
vacinas. Esse grupo pode sentir alguma reação, como febre,
cansaço, dor e vermelhidão local. Isso ocorre porque a
vacina está estimulando a produção de anticorpos e a defesa
do organismo. As reações
são transitórias e, apesar
de serem incômodas,
não fazem mal.
“Sendo assim, é de
extrema importância se
imunizar, principalmente
nessa faixa etária, com o
objetivo de proteger
contra doenças
infecciosas graves,
gerando uma melhoria na
qualidade e expectativa
de vida”, ﬁnaliza Eliane.
Eliane de Ambrósio Ruzzante - Geriatra
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Turismo

Fazenda Angolana é destino dos turistas em agosto

Mini zoo tem mais de 150 espécies de animais

Cabritinho é um dos animais que podem ser vistos na fazenda

Localizada em São Roque, há pouco mais de 40 km de
Votorantim, a Fazenda Angolana é uma ótima opção para
aqueles que querem fugir da correria e agitação do dia-a-dia.
Em comemoração aos 25 anos de fundação, a Apevo incluiu
essa excursão na programação do Departamento de
Turismo. O passeio, que acontece no dia 12 de agosto,
promete momentos de diversão e lazer.
Diferente do cenário das grandes cidades, a Fazenda
Angolana é rodeada por animais exóticos e de estimação,
vegetação nativa e ar puro. O espaço, de 157 mil m², passou
por algumas mudanças e atualmente é dedicada ao turismo e
comercialização de animais. Os turistas terão a possibilidade
de caminhar ao lado de pavões, coelhos, pôneis, galinhas e
conhecer mais de 150 espécies de animais expostos no mini
zoológico.
No pacote da Apevo também estão inclusas as refeições,
como café da manhã, almoço e café da tarde. As comidas

típicas são preparadas no fogão à lenha e o grupo se deliciará
com pratos saborosos, como chuleta bovina, bisteca suína e
diversas opções de saladas, pratos quentes e doces caseiros.
Na cafeteria da fazenda se encontra o café típico da região,
café expresso ou coado e o famoso shake de cappuccino
gelado. Além de bolos, chás, doces e demais bebidas.
Durante o passeio, os turistas degustarão queijos e vinhos e
se divertirão com o bingo, baile com música ao vivo e muitas
brincadeiras.
Os amantes da natureza também poderão caminhar ao ar
livre na trilha ecológica. Com mais de mil metros de
extensão, o caminho é composto por árvores, sabiás,
tucanos, garças e outras aves.
Os pacotes estão esgotados, mas os interessados em viajar
com a Apevo pode conferir a lista de passeios programados
até dezembro. Reservas e informações pelo telefone (15)
3353-8080.

Para as crianças, um playground com várias atrações

Funcionários da fazenda estão à espera dos turistas
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Eventos

“Domingo é Dia de Teatro” soma mais de 22 mil espectadores
de 2013 e, a cada mês, traz uma história infantil diferente. As
apresentações acontecem todos os domingos, de março a
outubro, na ala norte, piso Sorocaba, em frente a Ri Happy.
Segundo a assessoria de imprensa responsável pelo
shopping, Vergili Comunicação, durante o mês de julho foi
apresentada a peça “As férias inesquecíveis na oresta”. A
história falou sobre as férias dos animais que, por decreto da
Dona Joaninha, se tornaram eterna. Os bichinhos não
precisariam mais trabalhar ou estudar, podendo curtir a
sombra e água fresca, mas nem todos ﬁcaram felizes com a
decisão e o Macaco Maciel decidiu fazer uma reunião geral
para discutir os prós e contras desse decreto.
Em agosto, será encenada a peça “O Pequeno Príncipe”,
inspirada
no livro de Antoine de Saint-Exupéry, que conta a
Atração de julho foi a peça Férias na Floresta
história de um pequeno príncipe que viaja por vários planetas
Cerca de 22 mil pessoas já assistiram às apresentações e conhece alguns amigos que o faz questionar a essência da
teatrais do “Domingo é Dia de Teatro”, realizado no vida. Em setembro, será a vez de “O soldadinho e a bailarina”
Shopping Iguatemi Esplanada. O projeto teve início em maio

animarem o público. O projeto se encerra em outubro, com
a peça “O sítio do Seu Lobato”.
Para assistir a peça é muito simples: basta se dirigir ao local
onde ocorrem as apresentações e aproveitar. O espetáculo é
gratuito, sem necessidade de senhas nem ingressos. Mais
informações pelo telefone (15) 3219.9900 ou pelo site do
shopping: www.iguatemiesplanada.com.br.

Encenação do Pequeno Príncipe em 2016

Coletivo Cê encena peça teatral “1989” em Votorantim

Coletivo Cê apresenta peça 1989 - Foto Cau Peracio

Durante os meses de julho e agosto, o conjunto Coletivo Cê
encena a peça teatral “1989”. A obra faz parte da
programação de Ação Cultural, da Secretaria de Estado da
Cultura e, durante o mês, a encenação foi realizada no
Auditório Municipal Francisco Beranger, atraindo mais de mil
pessoas.
A história é sobre o ano de 1989 e, durante 60 minutos, o
público é envolto em uma sensação que combina nostalgia

com reexão acerca dos acontecimentos daquele ano. “Após
uma pesquisa sobre os principais acontecimentos políticos da
história do país, chegamos ao ano de 1989. Um ano difícil de
passar despercebido por nossos olhos, em que víamos um
Brasil e um mundo esperançosos por mudanças. Foi o ano
em que voltamos a ser um país “democrático”. Após 21 anos
de ditatura e 8 anos de voto indireto, o brasileiro escolheria o
novo presidente da República”, relata o diretor do
espetáculo, Júlio Mello.
A pesquisa para a peça teve início em outubro de 2016, no
bairro da Chave, em Votorantim. Durante a busca, o grupo
percebeu que a televisão era o único objeto presente nas
casas e, o mais curioso, é que na maioria delas a mesma ﬁcava
de frente para a rua. Por ser a principal fonte de informação
na década de 80 e 90, a televisão é a personagem principal
do espetáculo. A proposta cenográﬁca é fazer com que o
espectador se sinta dentro de uma casa de família e foi
executado pelo cenógrafo Jaime Pinheiro. O bailarino e
crítico de dança, Thiago Alixandre, integrante do Coletivo
O12, foi quem assinou a “Gramática Gestual” – como gosta

de chamar – do espetáculo.
Mais de dez pessoas estão envolvidas no projeto “1989” e,
segundo Júlio, a organização e produção tem sido tranquila.
“Temos percebido um grande avanço em cada produção
artística que promovemos e um amadurecimento em
relação à organização e disciplina. O retorno do público com
relação ao espetáculo tem disso muito positivo. Estamos
empolgados com a continuidade da temporada”, diz.
Em agosto, as apresentações acontecem nos dias 5, 6,
12,13, 19 e 20, no Centro de Pesquisa e Prática Teatral, sede
do Coletivo, localizado na av. Vereador Newton Vieira
Soares, 325 – Centro. Os ingressos devem ser retirados
com uma hora de antecedência. As entradas são no formato
“pague quanto puder”, onde o público opina sobre o valor da
arte.
Nos próximos meses, o Coletivo Cê pretende retomar as
apresentações do espetáculo “Para que (eu) possa existir nos
próximos segundos” e iniciar núcleos de formação teatral
para jovens e adultos em sua própria sede. Informações pelo
telefone (15) 99118-4694.

Cidade em Foco
Campanha das Escolas do Bem troca lacres de alumínio por cadeiras de rodas

Com o intuito de ajudar pessoas que necessitam de cadeiras
de roda e preservar o meio ambiente, o Instituto
Noa/Escolas do Bem em parceria com a CCR Rodovias
ViaOeste realizam a campanha “Lacre Solidário”. A ação

consiste na arrecadação de lacres de latinhas de alumínio
que, posteriormente, serão trocadas por cadeiras de roda.
A arrecadação segue até o dia 30 de novembro de 2017 e
envolve escolas particulares que participam do Programa
Escolas do Bem, nas cidades de Votorantim, São Roque, Itu,
Araçoiaba da Serra e Sorocaba. Será viabilizada uma cadeira
de rodas a cada 140 garrafas pets de 2 litros cheias de lacres.
Em Votorantim, as escolas que participam da campanha são:
Escola Pássaros, Colégio Dimensão e Pedacinho do Céu. Os
alunos dessas instituições terão garrafas pets disponíveis pela
instituição e poderão acompanhar os resultados da
campanha no site www.escolasdobem.com.br. Instituições
situadas em outras cidades podem entregar as doações na
sede do Instituto Noa, na rua Braz Laino, 305 – Jardim Emília,
em Sorocaba.
Outras organizações ou empresas que queiram participar
desta ação podem entrar com contato com o instituto pelos

telefones (15) 3211-0999 ou 3221-1987.

Instituto Noa e o projeto Escolas do Bem
O Instituto Noa surgiu em abril de 2014, em Sorocaba, com
o objetivo de promover e garantir os direitos da criança e do
adolescente, a partir do fortalecimento familiar e da melhora
do nível de informação sobre o desenvolvimento infantil.
Com o intuito de mobilizar as escolas públicas e privadas em
uma grande rede do bem, o instituto criou o projeto Escolas
do Bem. Os princípios do projeto são: orientar e
conscientizar os pais e adultos sobre o importante papel que
cada um possui na formação dos cidadãos do futuro,
preparando as crianças para viver e atuar em uma cidade
melhor e mais sustentável.

Sanamed encerra as atividades e usuários devem fazer portabilidade até 9 de agosto
Após a mudança da razão social para Fenix Medical, o
convênio de saúde Sanamed informou, em junho, o
encerramento de suas atividades. Por Resolução
Operacional, datada de fevereiro deste ano, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) concedeu um prazo
para que os usuários da operadora exerçam a portabilidade,
se encerrando no dia 9 de agosto, ou seja, mudem para
outros planos de sua escolha sem ter que cumprir carência.
O procedimento não é necessário para aqueles que já
possuem a carteirinha da Fenix Medical, como é o caso dos
associados da Apevo.

Segundo a ANS, a medida foi tomada em razão de
“anormalidades econômico-ﬁnanceiras e administrativas
graves” apuradas em processo administrativo aberto pelo
órgão.
O plano de saúde, que tem mais de 15 mil beneﬁciários,
divulgou uma nota na qual aﬁrma que “os que ainda
permaneceram na Sanamed (agora como Fenix Medical)
terão o atendimento assegurado com a qualidade, o respeito
e dedicação de sempre”.
A nota ainda informa que “o processo de portabilidade
extraordinária, conforme a resolução prevê a transferência

das carências já cumpridas – parcial ou totalmente – na
Sanamed para outra operadora à escolha do beneﬁciário,
seja ele de plano individual, familiar ou coletivo por adesão,
sem prejuízo algum no atendimento. O conveniado pode
optar por um plano compatível com o seu, de acordo com a
cobertura e faixa de preço, ou contratar um diferente, ao seu
critério”. Somente depois que os usuários forem
devidamente realocados em outros convênios é que a
empresa encerrará as atividades. (Fonte: Jornal Cruzeiro do
Sul)
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Apevo investe na capacitação de seus associados

Curso de Informática teve início há mais de 10 anos

Há mais de 10 anos, a Apevo investe na educação e
capacitação de seus associados, oferecendo cursos de
Informática e Inglês para que seus alunos estejam preparados
para comunicarem-se e fazerem uso das tecnologias.
á mais de 10 anos, a Apevo investe na educação e
capacitação de seus associados, oferecendo cursos de
Informática e Inglês para que seus alunos estejam preparados
para comunicarem-se e fazerem uso das tecnologias.
Há 4 anos, a professora Caroline Omena ministra aulas de
Informática na Apevo. Ela aﬁrma que a tecnologia está
presente em tudo que fazemos no dia-a-dia: quando
acessamos os mais variados meios de redes sociais, como
Facebook e WhatsApp; na digitação e navegação em sites de
compra e venda ou pesquisas; e no meio acadêmico, como a
realização de um TCC – Trabalho de Conclusão de Curso e
na pesquisa de aulas online, por exemplo. “A Informática tem
se tornado muito importante em nossas vidas. Por meio dela,
pessoas de diferentes faixas etárias estão encontrando uma
nova forma de enxergar o mundo”, disse.
Para o grupo da Terceira Idade, o aprendizado não deixa de

ser menos importante. A professora diz que o estudo não
pode ﬁcar em segundo plano na vida desse público, pois toda
essa tecnologia tem o objetivo de torná-los capazes de
interagir e competir igualitariamente com qualquer outra
pessoa.
A maior diﬁculdade inicialmente apresentada pelos alunos da
Apevo está em não saberem como utilizar aplicativos nos
celulares, acessar a rede de internet pelo computador, fazer
compras online, etc. Eles acreditam que a Informática é uma
ferramenta necessária para que não necessitem da ajuda de
terceiros e isso faz com que a procura pelas aulas se torne
ainda maior. O aprendizado adquirido resulta em mais
autonomia para realização de uma pesquisa, acesso das
redes sociais, digitação de um texto, entre outros recursos.
A professora Carol procura facilitar o processo de
aprendizagem também no que se refere aos termos em
Inglês. “A primeira diﬁculdade transmitida pela Informática é
pelo fato de utilizar muitos termos em Inglês, como, por
exemplo, o teclado. Isso exige que eu procure a tradução
para que ﬁque mais clara a explicação de como o aluno deve
prosseguir. Passo na lousa a palavra e peço para que anotem
no caderno”, descreve. Além das aulas práticas, os alunos
possuem uma apostila que complementam os estudos.

mudaram, como a evolução do Windows 7, que passou para
o 8 e, agora, está no 10. “Sendo assim, há a necessidade de
manter os computadores sempre atualizados. A Informática
está em evolução ano após ano”, relata. Nesses quatro anos,
a Apevo formou 18 turmas, com um total de 128 alunos.
Durante o primeiro semestre desse ano, a associação conta
com 4 turmas, com 28 alunos.
O curso oferecido pela Apevo é de nível básico e tem
duração de 8 meses. Os interessados podem se matricular
durante o ano todo, deixando seu nome e contato na
recepção da associação. Quando há abertura de novas
turmas, a professora entra em contato. As aulas vão de
fevereiro a outubro.
Para o futuro, Carol espera que o curso cada vez mais atenda
aos ideais dos associados, com modernização na estrutura e
no material didático. “Aqueles que têm a oportunidade e o
interesse em aprender, devem fazer um curso de
Informática. Todos os associados tem a chance de adquirir o
conhecimento e, com certeza, o aprendizado será para
benefício”, conclui.

A Terceira Idade e o avanço tecnológico
A Terceira Idade se mostra cada vez mais interessada em se
atualizar por meio de cursos. A professora acredita que é
preciso preparar esse público para o avanço tecnológico.
Segundo ela, o que faz com que o aluno esteja pronto é a sua
constante atualização por meio do estudo. “A tecnologia vai
evoluindo e as pessoas devem estar caminhando junto com
essa evolução”, aﬁrma a professora.
Desde que entrou na Apevo, Carol diz que algumas coisas

Busca por capacitação atrai associados

Aulas de Inglês também são oferecidas na associação
A Apevo também oferece aos
associados e dependentes o
curso de Inglês, ministrado
pela professora Ivete de
Carvalho, há 11 anos. A
professora acredita que a
importância da língua inglesa
se deve à revolução
promovida pela tecnologia, já
que passamos a viver em um
mundo globalizado e plano.
“Por meio das redes sociais
podemos nos comunicar com
Há mais de 10 anos, Ivete
ministra as aulas de Inglês
pessoas do mundo todo. Isso
sem falarmos nos vídeos games, em que a comunicação é
feita em Inglês. Se você não fala essa língua, você está limitado
a viver somente no Brasil. Um exemplo é a Índia, cujo idioma
oﬁcial é o Inglês. Muitos hospitais americanos enviam seus
arquivos de raio-x para médicos na Índia e esses proﬁssionais
executam o trabalho de análise e devolvem aos Estados
Unidos. O custo da mão de obra de um médico indiano é
dez vezes inferior ao de um médico americano. Existem mais
possibilidades de trabalho para os indianos porque eles falam
Inglês”, diz. Ela ainda acrescenta que no Brasil um diploma
universitário não tem grande valor se o proﬁssional não falar
um segundo idioma. Com outra língua, a pessoa se destaca e
ainda tem a chance de fazer cursos no exterior, viajar pela
empresa, entre outros. O Inglês se torna importante e
necessário no mundo de hoje.
Segundo Ivete, a vida é um eterno aprendizado e, mesmo
após os 55 anos, as pessoas continuam evoluindo. “Mente
ativa retarda o envelhecimento”, diz. No curso de idiomas o
mais exercitado é a memória, fazendo com o cérebro
continue em constante atividade e resultando em um
envelhecimento mais saudável. Estudos comprovam que os
idosos que falam mais que um idioma tem mais facilidade em
alternar de uma tarefa cognitiva para outra do que aqueles
que falam apenas uma língua. É comum ver idosos viajam ao
exterior e já existem até agências de turismo que oferecem
intercâmbio para esse grupo.
Um dos alunos do curso de Inglês da Apevo, de 63 anos, fez
um intercâmbio no Canadá. Uma aluna de 58 anos obteve a
melhor nota da turma, provando que a idade não é um
obstáculo. Segundo Ivete, a diﬁculdade varia de pessoa para
pessoa, e não com relação a idade. Atualmente, tem um

aluno de 66 anos que é destaque pelo seu empenho e
dedicação. “Ele pretende visitar sua irmã, que mora no
Canadá. Seja qual for o objetivo ﬁnal, aprender uma segunda
língua em qualquer idade abre os horizontes e cria novas
expectativas”, aﬁrma Ivete.
No início, a maior diﬁculdade enfrentada pelos alunos é a
pronúncia, seguida pelo desaﬁo de formar frases e da
tradução do Português para o Inglês. “Às vezes vejo aquele
ponto de interrogação na cabeça dos alunos e, então,
voltamos, repetimos a dúvida e os alunos fazem os exercícios
na lousa”.

Interesse pelo Inglês
As pessoas estão cada vez mais interessadas e abertas para
aprender um novo idioma. Além de estarem conscientes
sobre a necessidade e importância do Inglês. Ivete destaca
que 85% do aproveitamento dependem do aluno e 15% do
professor, sendo assim, é necessário que estudem em casa e
se dediquem.
Para ensinar, a professora utilizada um livro digitalizado e
também faz uso da internet para auxiliar nos exercícios de
pronúncia. “O livro que adotamos possui um código de
acesso à web. Ao adquiri-lo, o aluno baixa o programo e
ouve em seu computador todo o áudio da aula, assiste aos
vídeos, faz os exercícios e o próprio programa corrige”, diz.
Desde que passou a dar aulas na Apevo, Ivete diz que muita
coisa mudou. No começo, as aulas eram apenas para adultos
e apenas dois anos depois foi introduzido para as crianças,
seguindo do Inglês para negócios. Segundo ela, o curso era
básico e com o aumento da demanda, passou a oferecer o
pré-intermediário, formando novas turmas conforme as
necessidades dos alunos. Crianças que concluíram os 4 anos
do nível kids também ingressaram para o curso de adultos.
Nesse período, já passaram mais de 1500 alunos e,
atualmente, o curso é formado por um grupo de 25 pessoas
e, para concluir todos os níveis, a duração é de 4 anos.
Ivete espera que, para os próximos anos, mais alunos
evoluam do básico para os níveis superiores e também
espera obter mais interessados, para que possa orientá-los
de forma positiva. Para aqueles que pretendem aprender
uma nova língua, ela deixa um recado: “Dedique-se e busque
ouvir rádio, assistir televisão, ouvir música sempre no idioma
que pretende aprender. A audição é o fundamento número
um no aprendizado de qualquer língua”, ﬁnaliza.

Cerca de 1500 alunos já se formaram no curso da Apevo

Os alunos Jair Lopes e Karolina Dezyrre recebem o certiﬁcado pela conclusão do módulo

Aluna elogia aprendizado
Há dez meses frequentando o curso de Inglês na Apevo, a
aluna Karolina Dezyrre Domingues de Sales, diz que o que a
levou a aprender uma nova língua foi o sonho por participar
de um intercâmbio. “O curso vem aprimorando muito meu
conhecimento, estou em contato com um idioma
totalmente diferente do meu, descobrindo novas palavras.
Os resultados já estão surgindo e, aos poucos, vejo que
consigo entender uma frase, uma música ou ler um texto em
Inglês”, diz.
Para ela, o curso pode ajudar na vida proﬁssional, além de ser
fundamental para o sonhado intercâmbio. Ela diz também o
conteúdo é excelente e a professora tem conhecimento e
ótimas experiências para compartilhar.

7

Especial / Educação

Presidente da Apevo valoriza a educação

Apevo já ofereceu curso de alfabetização

O presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes, destaca a
importância dos cursos para seus associados e o público em
geral. Segundo ele, as aulas de Informática começaram em
2005 com apenas 4 máquinas usadas, que foram doadas a
instituição e, o de Inglês, teve início em 2006.
“Acredito que seja de extrema importância os cursos de
Inglês e Informática, tendo em vista que os associados são,
em grande maioria, aposentados e idosos que ainda
exercem a vida laboral. Sem o aprendizado e as
capacitações, as pessoas estão fora do mercado de trabalho.

Mesmo aqueles que querem uma nova colocação, devem
saber pelo menos o básico para utilizarem, por exemplo, um
caixa eletrônico”, comenta. Aristides diz ainda que os cursos
oferecidos pela Apevo são de qualidade e tem preços
acessíveis aos associados e dependentes.
Para a Apevo, a aprendizagem oferece a oportunidade de
novos conhecimentos aos interessados, deixando-os
preparados para o futuro, em especial ao grupo da Terceira
Idade, que pode caminhar de igual para igual e resgatar sua
autoestima.
Preocupada com a educação de modo geral, a associação
mantinha, em 2003, o curso de alfabetização para adultos,
que abrangia da segunda a oitava série do Ensino
Fundamental. “Muitos alunos que passaram pelo curso
tiveram a oportunidade de dar sequência aos estudos do
Ensino Médio em outra escola”, relata Aristides. A Apevo
também ofereceu por alguns anos cursos de Espanhol,
Alemão e Mandarim.
A associação planeja investir em novos cursos, mas isso vai
depender da necessidade e interesse dos associados e
dependentes. Enquanto isso investe, desde 2006, em
palestras de capacitação para os funcionários colaboradores,
objetivando melhor atender ao público alvo. Aristides
destaca que, quando existe procura de cursos que a

associação não oferece, os casos são encaminhados aos
projetos da Prefeitura de Votorantim. “Também temos
parcerias com iniciativas privadas, que oferecerem inúmeros
cursos com valores acessíveis aos associados e dependentes
da Apevo”, ressalta.
Do passado ao presente, Aristides relata que foi gratiﬁcante
ver a evolução dos alunos. Antigamente, alguns dependiam
da ajuda de terceiros para subir em um ônibus e, depois de
frequentar as aulas na associação, choravam de satisfação ao
dizer que já não dependiam de mais ninguém para tal tarefa.
Uma das alunas do curso de alfabetização, após ter concluído
o Ensino Médio, voltou à Apevo e tornou-se professora.
O diferencial da associação é o acolhimento àqueles que
optam pelos cursos. “Faz parte da minha ﬁlosoﬁa dizer que,
independente da área de atuação, jamais devemos ser mais
um e sim fazer a diferença em tudo que nos propomos a
fazer. Destaco o acolhimento às pessoas que adentram a
Apevo, os funcionários colaboradores e o ambiente familiar
estão preparados para melhor atende-los. Não visamos
lucro nos serviços oferecidos, mas o bem estar dos
associados, que são tratados como seres humanos, não
meros números. Aqui todos fazem a diferença!”, conclui o
presidente.

Sesi de Votorantim incentiva a capacitação para a Terceira Idade

Entre os cursos está o de Francês - Foto Assecoms-Uniso

O Sesi de Votorantim aposta na capacitação dos idosos e
disponibiliza um micro-ônibus para levar os alunos que
fazem parte do Grupo da Terceira Idade até a Universidade
de Sorocaba – Uniso. Com o objetivo de proporcionar a
educação ao longo da vida, dirigida a pessoas com 50 anos ou
mais, o Departamento de Educação da instituição criou a
Universidade da Terceira Idade. Desde 1994, a instituição
realiza atividades voltadas a esse público, que está cada vez

mais em busca de atualização de seus conhecimentos,
redimensionando os projetos de vida e ampliando sua rede
de relações sociais.
A universidade considera que pessoas com mais de 50 anos
têm condições de manter uma série de atividades
proﬁssionais, educacionais e sociais, podendo exercer
plenamente sua cidadania. Os cursos são semestrais e, em
média, 600 alunos se formam por semestre.
Para o segundo semestre de 2017, estão sendo ofertados 23
cursos distribuídos em 46 turmas. Eles abrangem as áreas de:
Artes (cinema e fotograﬁa digital); atividade de corpo (dança e
alongamento; ginástica da saúde; pilates e ritmos e
alongamentos); idiomas (Inglês, Espanhol, Francês e Italiano);
Programação Neolinguística; Psicologia e Teologia. As
novidades são os cursos voltados para a Tecnologia e
Informação.
Os cursos custam R$ 537 e podem ser parcelados. É
concedido um desconto de 10% para pagamentos até o
vencimento, para aqueles que fazem mais de um curso ou
para quem tem cônjuge matriculado.
As inscrições vão até o dia 10 de agosto, com vagas limitadas,
p e l o
s i t e
d a
U n i s o :

www.uniso.br/extensão/cursos/terceira_idade ou na
Coordenação da Terceira Idade, com cópia do RG, CPF,
comprovante de endereço e certidão de casamento – caso o
cônjuge também esteja matriculado, de segunda a sextafeira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na av. Eugênio Salerno,
100 – Centro de Sorocaba. Informações pelo telefone (15)
2101-4060 ou 2104-4061, 3idade@uniso.br ou pelo
Facebook: Universidade da Terceira Idade – Uniso. (Fonte:
Uniso.br e Assecoms/Uniso)

Alunas durante curso de Fotograﬁa - Foto Assecoms-Uniso

A importância de estudar com mais de 60 anos
O fator idade não deve ser visto como empecilho para quem
quer aprender. A Terceira Idade é vista como uma extensão
de uma vida ativa e saudável para o corpo e para a mente.
Um bom exemplo disso é que o número de idosos inscritos
para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem cresce
anualmente.
A neurocientista, Carla Tieppo, diz que estudar nessa fase da
vida trás impactos positivos no cérebro. “O maior impacto é
o bem-estar socioemocional, em que o indivíduo se permite
criar novas associações. Continuar aprendendo na Terceira
Idade também pode reduzir a ansiedade e aprimorar a
atenção. Sendo que está habilidade é a porta de entrada para
a memória”, aﬁrma em entrevista ao site Método Supera.
Com o aumento da expectativa de vida, os idosos não só têm
estudado mais, como também viajado, comprado e ocupado

espaços públicos e virtuais. Entre os motivos de estudar na desaﬁado estimula e melhora as funções do cérebro,
Terceira Idade, estão: a aposentadoria deve ser vista como resultando no retardamento dos sintomas de doenças
uma oportunidade e não como um sinal de parar no tempo e degenerativas, como o Alzheimer. (Fonte: Método Supera)
ﬁcar em casa. O tempo que era destinado ao trabalho, pode
ser aplicado aos livros didáticos. É a chance de aprender um
novo idioma ou iniciar o tão sonhado curso de graduação.
Adquirir novos conhecimentos, compartilhar experiências e
fazer amizades são outros fatores motivacionais que levam as
pessoas a buscarem as salas de aula. O contato com novas
pessoas permite a conectividade com a contemporaneidade
e manutenção dos papéis sociais, como o exercício da
cidadania, autonomia e permite também o acesso a uma
sociedade dinâmica e complexa.
Estudar mantém a mente ativa. Exercitar a leitura e o
aprendizado funciona como uma ginástica cerebral. Ser Idade não é empecilho para quem quer estudar

Apevo apoia abaixo assinado da Fapesp e colhe assinaturas
A Federação das Associações e Departamentos de
Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo
(Fapesp), com apoio da Apevo e demais associações do
Estado de São Paulo, está organizando um abaixo assinado
de rejeição da proposta de emenda constitucional 287/2016
(PEC 287/16) do Governo Federal. Para a federação, essa
reforma é política e só visa a retirada de direitos. Os

representantes dos idosos pedem a participação dos
associados da Apevo e da população em geral na assinatura
do documento.
O abaixo assinado aﬁrma que objetivo do Governo Federal é
colocar o superávit previdenciário na ciranda ﬁnanceira para
pagar juros de dívidas públicas e viabilizar a privatização da
Previdência Social. O documento será enviado para Brasília,

para deputados e senadores.
Para participar do abaixo assinado, os interessados devem
comparecer na Apevo durante o mês de agosto e fazer sua
assinatura. A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50.
Informações 3243-2410.
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Sorteio

Apevo sorteia mais de 80 prêmios
no primeiro semestre de 2017
De janeiro a junho desse ano, a Apevo sorteou mais de 80 brindes e fez a alegria dos associados que acompanham a sua trajetória. Para concorrer é fácil, basta
estar em dia com as mensalidades e colocar os cupons recebidos no ato do pagamento nas urnas localizadas na Apevo, Farma Ponte e Farmamed. Em julho, os
ganhadores foram:

Nelson Bueno - cesta de cosméticos da Farmamed

Julia Germano - cesta de cosméticos Farmamed

Sônia Ap. Silva - cesta de cosméticos da Farmamed

Maria Angela Marconi - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

José Agnaldo Alves - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Márcia Tozzi - sessão com a podóloga

411

Esse é o número de novos associados da Apevo de
janeiro a julho. A todos, antigos e novos, damos boas
vindas! E a você que ainda não faz parte da nossa família
ﬁca o convite para vir nos conhecer.
para ser associado basta comparecer na Apevo com
RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço e
número do benefício (se aposentado). Todos podem se
associar.
Associe-se!
Informações: (15) 3353-8080

Da mala preta para a mala branca
Antes de qualquer coisa, gostaria de citar duas passagens de
um livro muito bom, no qual podemos entender muito bem o
que acontecerá na política brasileira:
“No curso da história, os reinos têm sido governados de duas
formas: por um príncipe e seus assistentes, que, na qualidade
de ministros, o ajudam a administrar o país, agindo por sua
graça e licença; ou por um príncipe e vários barões, cuja
posição não se explica por uma mercê do soberano, mas pela
antiguidade da própria linhagem. Esses barões têm súditos e
territórios próprios, onde são reconhecidos como senhores, e
aos quais estão ligados por laços de natural afeição”.
Agora, o que falar do grande país do futebol? Em meados de
2009 e 2010, começamos a nos acostumar a escutar os
termos “mala preta” e “mala branca” no futebol brasileiro.

Edivane Leme da Costa - óculos de sol da Ótica Oliver

A “mala preta” é o ato de prometer algum ganho financeiro
para determinada equipe deixar o adversário vencer
(“entregar o jogo”), para que esta seja favorecida pelo
resultado negativo. Já a “mala branca” é o ato de oferecer
ganho financeiro, desde que a equipe vença o adversário,
favorecendo, de forma indireta, àquela equipe que ofereceu a
“mala branca”, ambos são considerados crimes descritos no
Estatuto do Torcedor, alterando pela lei 12.299/2010.
Para exemplificar os acontecimentos na política brasileira,
passamos a analisar e equiparar politicamente as “malas” com
as compras de votos de parlamentares, fatos que estão
acontecendo. Conclui que o grande princípio da harmonia dos
poderes, entre o Legislativo e o Executivo, está na barganha do
poder e troca de malas brancas e pretas.
Existem muitos benificiários das chamadas “malas”, mas o
único e maior problema é que não existe um ganhador nesse
jogo.

Capitão do 40° BPM/I visita a Apevo

Aristides Vieira recebe o Capitão Divaldil e a
presidente da Conseg, Sileia Benedetti

No dia 28 de julho, a Apevo recebeu a visita do capitão do
40º Batalhão da Polícia Militar do Interior – BPM/I, Divaldil
de Souza Rocha Segundo. Ele esteve acompanhado da
presidente do Conselho Comunitário de Segurança
(Conseg), Siléa Benedetti. Os visitantes foram recebidos
por Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo.
Segundo Aristides, a parceria entre a Apevo e a PM existe
há muitos anos, e a visita foi uma oportunidade para que o
capitão conhecesse mais de perto os trabalhos realizados
pela associação, percorrendo suas instalações.

M.SANDRONI

Elilde Bonifácio Leme - liquidificador ofertado pela Apevo

Apevo recebe homenagem do vereador Zelão

Visitas e Parcerias
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Prefeitura promove a VI Conferência
Municipal de Assistência Social

Sandra Pinesso, Fernando de Oliveira Souza e Jefferson Martinez

A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de
Cidadania e Geração de Renda – Seci promoveu, no dia 12
de julho, a VI Conferência de Assistência Social, no salão da
Apevo. O tema abordado foi “Garantia de direitos no
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social –
Suas”.
Mais de 150 pessoas, entre representantes do Poder Público
municipal, organizações que incrementam a Política de
Assistência Social, usuários e trabalhadores do setor,
discutiram e apontaram os eixos para promover avanços e
melhorias para o Suas em Votorantim.
A mesa solene da conferência teve a participação da
secretária da Cidadania, Sandra Pinesso Cianfari; do prefeito
Fernando de Oliveira Souza e do presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS, Jefferson Martinez.
“Esse evento vem ao encontro do que preconizamos, que é
melhorar cada vez mais a política de assistência social da
nossa cidade”, enfatizou o prefeito. Segundo Sandra, o
evento foi pensado desde o seu primeiro dia nesse governo.
“O espaço democrático de discussão que foi realizado na
conferência faz com que a importância das políticas
socioassistenciais sejam ainda maiores e melhores para o

município”, ressaltou.
A abertura do evento foi realizada com apresentações
musicais do coral do Programa de Amparo ao Menor –
Proame dos bairros Vila Garcia e Promorar e do grupo de
dança sênior da Associação dos Deﬁcientes de Votorantim –
ADV Viva Legal. Também houve palestra do assistente social
e professor, José Gonçalves Nunes Júnior e plenária
deliberativa na qual foram escolhidos os delegados que
participarão da Conferência Estadual.
Foram discutidos: a proteção social não-contributiva e o
princípio da equidade como paradigma para a gestão dos
direitos socioassistenciais; gestão democrática e controle
social; acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação
entre serviços, benefícios e transferência de renda como
garantias de direitos socioassistenciais; e a legislação como
instrumento para uma gestão de compromissos e
corresponsabilidades dos entes federativos para garantia dos
direitos socioassistenciais.
Também marcaram presença o vice-prefeito, Lê Baeza; o
secretário de Governo, Eric Romero; o de Planejamento e
Desenvolvimento, Carlos Laino; o de Educação, Tiago
Araújo, o de Meio Ambiente, Wilson Miramontes; o
presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes; o diretor de
comunicação, José Carlos Nogueira; e os vereadores José
Claudio Pereira (Zelão) e Heber Martins.

Público lotou o salão da Apevo

Apevo e ADV: atendimento em hidroterapia

Representantes da associação acompanhadas de funcionárias da ADV

A Apevo e a ADV Viva Legal – Associação dos Deﬁcientes de
Votorantim ﬁrmaram uma parceira, na qual os associados e
dependentes da associação terão descontos exclusivos nas
atividades de hidroterapia.
A atividade é uma terapia dentro da água aquecida que, por

meio de um programa de reabilitação, busca reduzir dores,
promover melhorias no fortalecimento muscular, na
coordenação e equilíbrio, além de estimular o relaxamento e
o bem-estar. Diferente da hidroginástica, o atendimento é
feito de forma individual com o auxílio de um ﬁsioterapeuta,
possibilitando horários mais exíveis e um plano de
reabilitação exclusivo direcionado às necessidades de cada
pessoa.
Segundo a ADV Viva Legal, até 2016 não havia esse tipo de
terapia na cidade de Votorantim. A instituição oferece uma
estrutura nova e moderna, com piscina aquecida e coberta,
vestiários, rampa de acesso à piscina e elevador. Os valores
são acessíveis e a arrecadação é direcionada à manutenção
de outras terapias gratuitas que a instituição oferece há mais
de 20 anos às pessoas com deﬁciência.
Informações sobre o atendimento pelo telefone (15) 33431233. A ADV Viva Legal está localizada na rua Monte Alegra,
470 – Centro de Votorantim.

Conselho Municipal do Idoso toma posse
O Conselho Municipal do Idoso, instituído pelo prefeito de
Votorantim Fernando de Oliveira Souza, tomou posse no dia
7 de julho, na Secretaria de Cidadania e Geração de Renda –
Seci.
Segundo a titular da secretaria, Sandra Pinesso Cianfarani, a
proposta do novo conselho é ﬁscalizar e efetivar a política do
idoso, inclusive com as entidades que prestam serviço de
atendimento a esse público. “Esse conselho será responsável
por acolher e averiguar as denúncias de maus tratos contra a
pessoa idosa, também mantendo o Ministério Público
informado”, ressalta.

Após a posse, foi escolhida a nova diretoria e deﬁnida as datas
dos próximos encontros. O presidente do conselho é Daniel
Sentelhas; Dirce Tonche foi escolhida como vice-presidente
e o secretário é João Adão Zonta.
Durante a reunião, Dirce Tonche, que há anos desenvolve
trabalhos sociais na cidade, destacou a importância de
integrar o conselho. “Estamos fazendo algo não para nós,
mas para aqueles que virão. Faremos o esforço para realizar
um trabalho que seja contínuo”, disse.

Diretor da Apevo será
ordenado Diácono

Padre Dirceu Sudário e Paulo Sebastião Vieira

O 1º secretário da Apevo, Paulo Sebastião Vieira, será
ordenado Diácono Permanente da Arquidiocese de
Sorocaba, no dia 12 de novembro. A Celebração Eucarística
deverá acontecer na Matriz Nossa Senhora da Anunciação e
Arcanjos, a partir das 9h. O Arcebispo Dom Julio Endi
Akamine é quem irá conferir o primeiro grau do Sacramento
da Ordem.
“Nunca havia pensado na possibilidade de ser Diácono, mas
sempre servi a comunidade realizando diversos trabalhos,
principalmente no Ministério da Palavra e em movimentos
com as equipes de paróquia de Nossa Senhora e do ECC
(Encontros de Casais com Cristo). O chamado de Deus veio
por meio do pároco Dirceu Sudário de Freitas, que viu em
mim a possibilidade de ocupar essa função”, diz Paulo.
O processo de indicação do seu nome vinha acontecendo há
alguns meses. Após sua indicação, Paulo foi submetido à
aprovação das lideranças da Paróquia, Padres e Diáconos da
cidade que reiteraram seu nome.
A expectativa do candidato à Diácono é grande. “É uma
expectativa de enfrentar uma situação na qual me considero
imerecido. É um desejo e temor servir a Deus”, ressalta.
Paulo será o 46º Diácono Permanente da arquidiocese.

Apevo firma parceria com a Unopar

Jandir Teixeira, Aristides Vieira e Fernando Biazi

A ﬁm de promover a capacitação de seus associados e
dependentes, a Apevo ﬁrmou parceria com a faculdade à
distância Unopar. O gerente comercial da instituição,
Fernando Biazi Batista, esteve com o presidente Aristides
Vieira Fernandes e o vice-presidente, Jandir Teixeira, no dia
26 de julho.
Há mais de 9 anos instalada em Votorantim, a Unopar
oferece cerca de 40 cursos reconhecidos pelo Ministério da
Educação (MEC), que abrangem as áreas de Exatas,
Humanas, Biológicas e Saúde. Os cursos tem duração de 2 a
5 anos e os alunos recebem diploma de conclusão, igual ao
presencial.
Os associados, dependentes e funcionários da Apevo
ganham 10% de desconto na matrícula nos cursos de
graduação oferecidos pela faculdade. Fernando acredita que
a parceria será uma via de mão dupla, gerando mais inscritos
para a Unopar e novos associados para a Apevo. Ele conta
também que em breve novos cursos serão adicionados a
grande curricular da faculdade.
A Unopar está localizada na rua Paula Ney, 1230 – Parque
Bela Vista, em Votorantim. Mais informações pelo telefone
da Apevo (15) 3353-8080 ou da faculdade, (15) 3035-8500.

Talento
Irineu: a história de um nordestino talentoso e pai amoroso

Por mais de 30 anos, ele exerceu a proﬁssão
de operador de cartucheira

Em comemoração
ao mês do Dia dos
Pais, o Jornal da
Apevo conta a
história de um pai
talentoso: o sapateiro
Irineu Odilon de
Lima, de 67 anos,
que vive há mais de
50 anos, em
Sorocaba.
Nascido em
Pernambuco, teve
uma vida difícil no
sertão, onde morava
com seus pais e mais
três irmãos em um
casebre e trabalhava

na lavoura para ajudar a família. “A falta de água era o maior
desaﬁo. Nos mudamos para o estado de São Paulo
quando eu tinha 15 anos e, assim como tantos outros
nordestinos, viemos em busca de uma vida melhor”,
relata.
Irineu passou por várias empresas em Sorocaba e por
mais de 30 anos exerceu a função de operador de
máquina gráﬁca corte e vinco – cartucheira. Após sua
aposentadoria, passou a trabalhar como autônomo,
realizando serviços de sapateiro. “Foram muitos anos
trabalhando, não aguentei ﬁcar parado sem fazer nada. E
o serviço veio para complementar a renda da família”, diz.
A família gerada por Irineu é grande. Pai Eliane e Carlos,
frutos de um primeiro relacionamento; ele também é pai
de Adriano e Andreza, do atual casamento com Nair dos
Santos, e avô de Alice e Melissa. Ele conta que sua relação
com os ﬁlhos e netos é muito boa e, apesar do jeito sério
de ser, o amor é mútuo entre eles.

Apesar de sempre
trabalhar fora, ele
soube conciliar a
proﬁssão com os
cuidados com os
ﬁlhos e se sente um
pai orgulhoso e
realizado. Da
mesma forma,
acredita ter sido um
bom ﬁlho para seu
pai.
O
relacionamento
entre eles eram de
muito amor e
companheirismo.
Irineu com sua ﬁlha Andreza e as netas, Alice e Melissa
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Comemorações

Dia dos Pais: homenagens começaram há mais um século

Os advogados da Apevo, pai e ﬁlho, Nelson e Jair Lima

Comemorado no segundo domingo do mês de agosto, no
Brasil, o Dia dos Pais é uma das datas mais prestigiadas pelo
mundo todo. A comemoração passou a ser repercutida
mundialmente no início do século XX, quando foi
institucionalizada nos Estados Unidos, que a celebraram pela
primeira vez no dia 19 de junho de 1910. A data foi escolhida
a partir da sugestão de Sonora Louis Dodd, que quis
homenagear seu pai, William Jackson Smart.
Smart era veterano da Guerra Civil Americana e, após a
morte de sua esposa, criou sozinho Sonora e os outros
ﬁlhos. A homenagem da moça começou um ano antes, em

sua cidade, Spoke, em Washington. O dia 19 de junho era a
data de nascimento de seu pai. Seu gesto mobilizou muitas
pessoas na cidade a fazerem o mesmo tipo de homenagem,
alastrando-se aos outros estados do país.
Em 1966, houve uma alteração na comemoração e a data
passou a ser celebrada no terceiro domingo de junho. Em
1972, o então presidente, Richard Nixon, declarou o
terceiro domingo de junho como dia oﬁcial da
comemoração do Dia dos Pais.
No Brasil, a data foi comemorada pela primeira vez em
1953, no dia 16 de agosto. Ao contrário dos americanos, a
data não foi pensada como homenagem e sim, pelo
publicitário Sylvio Bhering, que na época era diretor do jornal
“O Globo”.
Bhering tinha o objetivo de associar a data ao dia de São
Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus, comemorada no dia 16
de agosto. Entretanto, nos anos seguintes, a data foi
deslocada para um domingo – o segundo domingo do mês
de agosto, e permanece assim até hoje.
Nos Estados Unidos e em vários países, a data é celebrada no
terceiro domingo de junho; em Portugal e Espanha, no dia
19 de março; na Rússia, no dia 23 de fevereiro. Esse ano, a
data será celebrada no dia 13 de agosto, no Brasil. (Fonte:
Brasil Escola)

Tiradas do Nogueira
A mãe pergunta para a filha de sete anos:
- O que gostaria de ganhar no Natal?
- Um preservativo.
- Preservativo?
- Sim, mamãe. É que eu já tenho cinco bonecas e não quero ter
mais nenhuma.
Um homem tinha quatro filhos. Um belo dia, ele ouviu o anúncio
de que o Governo iria ajudar casais que tivessem 5 filhos com dois
mil reais por mês, um espécie de Bolsa Família. O homem disse
imediatamente para a mulher:
- Amor, devo admitir: tenho um filho com a minha amante e vou
buscá-lo.
A mulher ficou meio chateada, mas aceitou. Quando o marido
voltou, ficou surpreso ao ver apenas dois de seus filhos e
perguntou a mulher onde estavam os outros dois. A mulher
respondeu:
- Você acha que foi o único a ouvir o anúncio? O pai deles veio
buscá-los.
- Alô... Alô... É da polícia?
- Sim, sim. Em que podemos te ajudar?
- Vem cá. Aqui tem muita gente morta.
- Estamos indo. Onde você está?
- No cemitério.

Água na boca:
Canelone de queijo

História da Sorocaba vai além dos seus 363 anos de fundação
No dia 15 de agosto, a cidade de Sorocaba completa 363 anos
de fundação. No entanto, a história fala que seu surgimento se
deu bem antes de 1654. Antes do descobrimento do Brasil, a
região do rio Sorocaba já era povoada pelos Tupiniquins –
grupo indígena. Por volta de 1958, Afonso Sardinha, seu ﬁlho e
o técnico em Mina, Clemente Álvares, estiveram no morro
Araçoiaba à procura de ouro. Tendo encontrado minério de
ferro, eles comunicaram ao governador-geral do Brasil, Dom
Francisco de Souza.
Passado dez anos, o governador, visitou a região, acreditando
que havia ouro no local. Ele levantou um Pelourinho, símbolo
do poder real, na nova Vila de Nossa Senhora de Monte Serrat
e mandou os mineiros explorarem os córregos, rios e
montanhas atrás do ouro. Ao contrário do que se esperava, foi
encontrado metal e, após seis meses, o governador retornou à
corte.
Os paulistanos percorriam a região à caça de índios, para
escraviza-los. Entre os caçados, estava o Capitão Baltazar
Fernandes. Em 1654, Baltazar e seu genro, o Capitão André de
Zunéga Y Leon, mudaram-se para a região, tornando-se a
primeira família a morar no local. O povoado que se
estabeleceu foi fundado com o nome de Sorocaba, que em
Tupi-Guarani signiﬁca “Terra Rasgada”.
Não se tem uma data registrada sobre a chegada oﬁcial de
Baltazar e sua família, o primeiro documento oﬁcial de que se
tem notícia é o testamento de Isabel de Proença, segunda
esposa de Baltazar, de 28 de novembro de 1654, quando
aparece o nome da “Fazenda de Sorocaba”.
Até o início dos anos 50, do século passado, o aniversário de
Sorocaba era comemorado no dia 3 de março. Até então, era a

única data plausível e aceita historicamente, já que se refere à lei
assinada no dia 3 de março de 1661, em São Paulo, pelo
governador-geral do Rio de Janeiro e das Capitanias do Sul,
Salvador Corrêa de Sá Y Benevides, atendendo alguns pedidos
de Baltazar, entre eles a elevação à categoria de Vila do povoado
que residia naquelas terras.
Esse pedido intrigou a todos, já que para um Povoado ser
elevado a condição de Vila, ele já deveria existir. Coube ao
historiador e ex-prefeito, José Crespo Gonzales, estudar os
acontecimentos daquele período. Isso levou a cidade a
escolher, às vésperas do terceiro centenário, a data de 15 de
agosto para celebrar o aniversário.
A ﬁxação do dia 15 de agosto como data oﬁcial da fundação de
Sorocaba também levou em conta a proclamação pelo Papa Pio
XII, em 1º de novembro de 1950, do dogma da Assunção de
Maria Santíssima aos Céus em Corpo e alma. (Fontes: Câmara
Municipal de Sorocaba e Diário de Sorocaba)

Prefeitura de Sorocaba

Que tal aproveitar essa data especial para os pais e preparar um
almoço caprichado? Anote essa receita de canelone de queijo,
que rende 10 porções.
Ingredientes:
1 pote de ricota amassada;
4 colheres (sopa) de queijo mussarela ralado
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
5 folhas de manjericão picadas
10 massas pré-cozidas para lasanha
2 latas de molho de tomate pronto
½ xícara (chá) de leite desnatado
Margarina para untar
Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo:
Misture todos os queijos e os tempere com sal, pimenta, nozmoscada e manjericão. Recheie as massas de lasanha com os
queijos, enrolando-os para que forme os canelones.
Arrume-os em um refratário untado e despeje o molho de
tomate por cima. Tempere o leite com uma pitada de sal e regue
os canelones. Leve ao forno médio até borbulhar e os sirva
decorados com folhas de manjericão. (Fonte: Vix)

Aposentados e pensionistas podem solicitar isenção do IPTU 2018
A Secretaria de Finanças de Votorantim – Sef está recebendo
o cadastro e atualização de dados de aposentados e
pensionistas para a isenção do pagamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU de 2018. Os interessados
têm até o dia 31 de outubro para fazer a solicitação junto ao
setor de Cadastro Imobiliário, na Prefeitura.
Para a isenção, é necessário apresentar o rendimento vigente
de até três salários mínimos, somados aos rendimentos dos
cônjuges; possuir um único imóvel e residir nele, sendo que a
área total, somadas as do terreno e construída (coberta), não

deve ultrapassar 475m².
Quem solicitar pela primeira vez, deve apresentar cópias dos
seguintes documentos: RG, CPF ou CNH do proprietário;
demonstrativo de valores (carnê IPTU, folha dois);
comprovante de endereço recente; matrícula atualizada,
contrato, escrituras; demonstrativo de crédito de benefício
ou holerite, no caso de aposentados e pensionistas
servidores públicos e certidão de casamento.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro
Social – INSS devem apresentar as informações de

benefícios – Infben (solicitar no INSS) ou demonstrativo de
crédito do benefício. Já os aposentados e pensionistas
servidores públicos precisam apresentar cópia do holerite.
Aqueles que já usufruem o direito deverão comparecer ao
balcão de atendimento, portando o documento de
identiﬁcação, o informativo de benefícios e assinar o
requerimento do pedido de isenção.
O setor de Cadastro Imobiliário atende de segunda a sextafeira, das 9h às 16h. (Fonte: Secom)

Cirurgias de catarata: secretaria municipal realiza mutirão
A Secretaria de Saúde de
Votorantim – Sesa iniciou,
no mês de julho, um
mutirão de cirurgias de
catarata com o intuito de
realizar
200
procedimentos até o ﬁnal
do ano. Assim como o
mutirão oftalmológico
Mutirão da catarata tem início em Votorantim
realizado em maio, a ação
conta com a parceria do Banco de Olhos de Sorocaba (Bos).
O objetivo é atender os pacientes que já passaram pelo

atendimento especializado, foram encaminhados para as
cirurgias e seguem na espera via sistema Cross (Central de
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).
“Temos um compromisso muito sério com a saúde em nossa
cidade. Estamos minimizando as ﬁlas das cirurgias eletivas,
além de realizarmos o mutirão da oftalmologia, com 1.000
atendimentos, e agora tratando da catarata”, ressalta o
prefeito Fernando de Oliveira Souza.
De acordo com o secretário da Saúde, José Luiz
Barasnevícius, os procedimentos serão realizados no
Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Ele também explica
que os pacientes que compõem a lista de espera serão

chamados para avaliação e realização de exames préoperatórios.

Cirurgias eletivas
A Secretaria de Saúde, em parceria com o Grupo Bos, está
realizando o mutirão com cerca de 120 cirurgias eletivas,
feitas no Hospital Municipal “Dr. Lauro Roberto Fogaça”.
Entre as cirurgias, estão: hérnia, vesícula e histerectomia,
entre outras de média complexidade e cirurgias pediátricas.
Todas seguem a ordem cronológica dos pacientes que estão
na lista de espera. (Fonte: Secom)

Secretaria de Saúde recebe mais de R$ 2 milhões em recursos
Por meio de emendas parlamentares, o Ministério da Saúde
repassou R$ 2.303.480,00 para a Secretaria de Saúde de
Votorantim – Sesa. A verba será revertida a compras de
mobiliários, equipamentos médicos e de informática e
manutenção de estrutura funcional para as Unidades Básicas
de Saúde e o Hospital Municipal “Dr. Lauro Roberto Fogaça”.
O prefeito Fernando de Oliveira Souza destacou a
importância dos recursos para a melhoria da estrutura de
uma das áreas prioritárias na gestão municipal. “Assumimos

um compromisso com a população para melhoria na área da
saúde e estamos trabalhando para isso”, ressalta.
Do valor total, R$ 948.730,00 referem-se a duas emendas
do deputado federal Roberto de Lucena e serão destinados
para a compra de equipamentos do centro cirúrgico e na ala
de obstetrícia do Hospital Municipal, como incubadora de
transporte neonatal, aparelhos de ultrassonograﬁa e
eletrocardiógrafo, entre outros.
A emenda parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim,

no valor de R$ 300 mil, conforme publicação do Diário
Oﬁcial da União, é referente ao incremento temporário do
Piso de Atenção Básica (PAB), do Ministério da Saúde.
As demais emendas foram dos deputados Vitor Lippi e
Marcelo Aguiar para a aquisição de equipamentos médicos e
mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde da cidade,
como aparelhos de Raio X, ultrassom odontológicos,
balanças antropométrica infantil e adulto, cadeiras
especíﬁcas, entre outros equipamentos.
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Arte Naïf 1 – Henri Rousseau
O desejo espontâneo de desenhar e pintar existe desde os
primórdios da civilização humana, sendo o seu mais No ﬁnal do século XIX, alguns de seus quadros começaram a
chamar a atenção, graças aos esforços do escritor Alfred Jarry
reconhecido exemplo as 'pinturas rupestres'.
(1873-1907).
O termo Arte Naïf – Arte Ingênua
foi pela primeira vez utilizado no Considerado o pai da Arte Naïf, Rousseau goza desse prestígio
v i r a r d o s é c u l o X I X , p a r a não apenas por ser autodidata, não seguir as normas acadêmicas
identiﬁcar a obra de Henri e se utilizar da desproporção e de cores vivas muitas vezes
Rousseau, pintor nascido em 21 irreais; mas também pela forma ingênua com que encarou a
de maio de 1844 numa torre própria vida.
medieval da cidade francesa
chamada Laval – noroeste da Mesmo tendo tido um bom reconhecimento artístico entre
França. Seu nome completo era vários pintores e admiradores, os que criticavam a obra de Henri
Henri Rousseau
Henri- Julien-Félix Rousseau. Rousseau estavam em maior quantidade, fazendo assim com
Além de pintor Henri, também era conhecido por que suas pinturas nunca fossem expostas no salão oﬁcial de Paris.
ter trabalhado como inspetor da alfândega.
Henri Rousseau teve suas obras expostas em alguns salões de
O estilo artístico em que Henri Rousseau mais se destacou, foi pintores amadores e obras rejeitadas, e foi dessa forma que
no pós-impressionismo moderno, porém, foi um pintor muito alcançou a sua fama na sua carreira artística.
criticado por suas obras, pois não teve nenhuma instrução
acadêmica, assim, muitos o descreviam como um artista infantil. Este genial autodidata, conhecido como 'Le Douanier', foi o
único pintor de estilo naïf que conseguiu exercer inuência
Sua estreia artística ocorreu em 1885 quando enviou dois sobre estilos posteriores, como o surrealismo e o simbolismo.
quadros ao Salão dos Artistas Independentes, os quais foram
Rousseau morreu em 2 de setembro de 1910, sendo enterrado
recebidos com grande ironia.
numa vala comum do
cemitério de Bagneaux, em
Conﬁante em seu próprio talento, Rousseau enfrentou o
Pa r i s . S o m e n t e u m m ê s
desprezo daqueles que consideravam sua arte 'muito infantil'.
depois, os obituários dos
Sua obra só foi valorizada pelas vanguardas de Paris ao ﬁnal de
jornais noticiaram a morte,
sua vida.
comparando sua obra com a
de Uccello, um dos mestres da
Por volta de 1890, começou a pintar quadros com pequenas
Renascença. Em 1947, seus
ores, destacando as cores de cada uma delas em composições
restos mortais foram
arrojadas para os padrões da época.
removidos para Laval.
Este foi um ótimo exercício para melhorar suas paisagens, nas
Com esta gênese, a Arte Naïf
quais costumava ampliar as plantas que conhecia em suas visitas
começou a aﬁrmar-se como
ao Jardim Botânico.

uma corrente
que aborda os
contextos
artísticos de
m o d o
espontâneo e
com plena
liberdade
estética e de
expressão e
o s s e u s
seguidores deﬁnem-na hoje como 'a arte livre de convenções'.
A Arte Naïf é concebida e produzida por artistas sem preparação
acadêmica especíﬁca e sem a 'obrigação' de terem de utilizar
técnicas elaboradas e abordagens temáticas e cromáticas
convencionais nos trabalhos que executam. Isto não signiﬁca
que não estudem e aperfeiçoem de modo auto didático e
experimental o desenvolvimento das suas obras, e não implica
que a exigência de qualidade das mesmas seja inferior.
A Arte Naïf não se enquadra também na designação de Arte
Popular, diferindo dela na medida em que se trata de um
trabalho de criação individual que apresenta peças artísticas
únicas e originais.
Caracteriza-se em termos gerais por uma aparente simplicidade
e pela liberdade que o autor tem para relacionar ou desagregar,
a seu belo prazer, determinados elementos considerados
formais; a inexistência de perspectiva, a desregulação da
composição, a irrealidade dos fatos ou a aplicação de paletas de
cores chocantes. A Arte Naïf exprime ainda, de um modo geral,
alegria, felicidade, espontaneidade e imaginários complexos,
resultando, às vezes, todo este conjunto numa beleza
aparentemente desequilibrada, mas sempre muito sugestiva.

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

Apevo Acontece
Testes de glicemia: entenda os resultados
ocasião; valores acima de 126 mg/dL são casos suspeitos de
diabetes, mas devem ser repetidos: dois valores maiores ou
iguais a 126 com no mínimo 8 horas de jejum é considerado
diabetes; valores acima de 200 mg/dL também são
considerados diabetes; e valores abaixo de 65mg/dL podem
indicar hipoglicemia e também devem ser repetidos.
Por isso, é indicado que o paciente ﬁque em jejum por, no
mínimo, 8 horas, sendo permitida apenas ingestão de água;
crianças até três anos podem fazer jejum de 3 horas; crianças
de três a nove anos, devem ﬁcar de 4 a 5 horas apenas. Se o
paciente estiver em tratamento para o diabetes, o jejum não
é necessário e o exame pode ser feito antes da próxima dose
Aferição realizada pela Farma Conde, dia 7 de julho
de insulina. É necessário evitar a ingestão de qualquer
A Apevo oferece, mensalmente, manhãs de saúde com medicamento durante o jejum. (Fonte: Minha vida)
aferições de pressão e testes de glicemia, realizados por
proﬁssionais das farmácias que são suas parceiras. Além dos Atendimento em agosto:
testes, os proﬁssionais tiram dúvidas das pessoas quanto aos Farmamed – 7 e 25 de agosto, das 8h às 14h
Farma Conde – 11 de agosto, das 8h às 11h
resultados apresentados.
O resultado do teste de glicemia é considerado normal se os Farma Ponte – 17 de agosto, das 8h às 11h
valores de referência ﬁcam entre 65 a 99 miligramas de Drogasil – 28 de agosto, das 8h às 12h
glicose por decilitro de sangue (mg/dL). Resultados entre Farmasil – 31 de agosto, das 8h às 10h
100 mg/dL e 125 mg/dL são considerados anormais No quinto dia útil, o atendimento é feito na Unidade de
próximos ao limite e devem ser repetidos em uma outra Saúde da Apevo.

Consulta com
nutricionista tem reajuste
A Unidade de Saúde da Apevo informa que as consultas com
a nutricionista Carina de Souza sofreram um reajuste. Para se
consultarem com a especialista, os valores são R$ 50 para
associados e R$ 80 não associados.
Agendamentos e informações pelo telefone (15) 33538080.

Aulas de ginástica demonstrativas
No dia 17 de agosto, o professor de ginástica da Apevo,
Márcio Garcia e suas alunas realizarão atividades físicas em
frente à associação. As aulas demonstrativas acontecerão em
três horários: das 8h10 às 8h40; 9h10 às 9h40 e 10h10 às
10h40.
O professor também irá tirar dúvidas dos interessados, além
de efetuar a matrícula para quem quiser participar das aulas,
das 8h às 11h. As demonstrações são gratuitas e abertas ao
público.
A associação ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim.

Apevo Responde
Atendimento e vagas prioritárias em estabelecimentos e estacionamentos
mulheres com criança no colo, em alguns lugares, a prioridade
ﬁca a critério do comerciante.
O estabelecimento que não cumprir a legislação está
infringindo a Lei nº 10.048/00, além de ir de encontro com o
artigo 76, inciso IV, alínea b, do Código de Defesa e Proteção
ao Consumidor que diz o seguinte: “São circunstâncias
agravantes quando cometidas em detrimento de operário ou
rurícola; de menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas
portadoras de deﬁciência”.
No entanto, as regras não se aplicam aos serviços sujeitos a
agendamento prévio; hospitais e unidades de saúde, onde a
ordem no atendimento é em função a avaliação clínica.
(Fonte:
Deco Proteste)
A coluna “Apevo Responde” dessa edição traz respostas para
dúvidas relacionadas ao atendimento prioritário em
estabelecimentos públicos e particulares e vagas prioritárias 2. Como exercer esse direito?
Para as pessoas deﬁcientes, idosas ou gestantes que estiverem
nos estacionamentos.
na ﬁla devem procurar o gerente do local ou se informar com
1. Quem tem direito a atendimento prioritário em algum funcionário sobre o local onde é o atendimento
especial. No caso de deﬁcientes temporários (pessoas com
estabelecimentos públicos e particulares? Onde a regra
gesso, muletas ou pinos), os direitos são iguais aos do
não se aplica?
deﬁciente permanente. (Fonte: Inadec – Instituto Nacional de
Mulheres com crianças no colo com idade igual ou inferior a 2
Defesa do Consumidor)
anos, grávidas, deﬁcientes físicos e idosos com idade superior
a 60 anos ou com limitações perceptíveis têm prioridade e
3. Tenho direito à vaga preferencial nos estacionamentos?
preferência em todas as ﬁlas e direito a caixas especiais em
Segundo o artigo 41 da lei nº 10.741, de 1 de outubro de
bancos, supermercados e serviços públicos. No caso de
2003: “é assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da

lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e
privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a
garantir a melhor comodidade do idoso”. Para utilizar essa
vaga, o carro deve estar devidamente identiﬁcado com o
cartão de estacionamento para idoso. (Fonte: Jusbrasil)

4. Como requerer a credencial obrigatória para uso das
vagas de estacionamento?
Em Votorantim, é necessário agendar a solicitação na
Secretaria de Mobilidade Urbana e Guarda Patrimonial –
Semu, pelo telefone (15) 3243-1126. A emissão da
credencial é gratuita e demora cerca de dez minutos para
estar pronta. A secretaria ﬁca na rua Eduardo Prado, 198 –
Centro, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às
16h.
Em Sorocaba, a Urbes – Trânsito e Transportes faz o
cadastramento de idosos para obter a credencial obrigatória
para uso das vagas de estacionamento regulamentado nas vias
de Sorocaba. É necessário solicitá-lo na empresa ou nas
unidades da Casa do Cidadão, apresentando uma cópia da
carteira de identidade e de um documento que comprove o
local de sua residência. Outra pessoa, desde que comprove
sua ligação com o requerente, poderá fazer o cadastramento.
O atendimento é feito das 9h às 16h. Informações pelo
telefone (15) 3331-5000 e pelo site da Urbes. (Fonte: site
Prefeitura de Votorantim e Urbes)
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Educação

Ensino à distância com qualidade e tradição
Há mais de 45 anos no mercado, a Unopar é referência no
ensino à distância – EAD. Em Votorantim, o polo máster
oferece cerca de 40 cursos, todos reconhecidos pelo
Ministério da Educação (MEC), que abrangem as áreas de
Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde.
A metodologia de ensino da Unopar vai além do EAD. A
instituição investe na realização de atividades práticas para
que o aluno esteja preparado para o mercado de trabalho e
ainda ajude em ações sociais. Com o auxilio de tutores, os
estudantes participaram de alguns eventos durante o ano e
ﬁzeram a diferença.

Formatura: encerramento de um ciclo

Unopar realizou o 1º Congresso de Educação Inclusiva,
com foco nos estudos realizados no Brasil. Foram cinco
noites de eventos, que proporcionaram muita
aprendizagem e teve a presença de professores,
especialistas e mestres na área da inclusão.
Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar de forma
prática e participativa tudo o que aprenderam em sala de
aula.

Feira de Ciências

participaram da 1ª edição da Feira de Saúde e Bem Estar,
realizada na Praça de Eventos Lecy de Campos. O evento
contou com a presença de mais de 3 mil pessoas.
Os alunos do curso de Embelezamento e Imagem Pessoal
aplicaram o protocolo de massagem relaxante, quick
massagem e SPA das mãos aos participantes. Os alunos de
Pedagogia participaram com a contação de histórias para os
pequenos e demais interessados. Já os alunos de Educação
Física agitaram a multidão com uma deliciosa aula de zumba.
Durante o evento também foram realizados exames
clínicos preventivos, como aferição de pressão arterial e
teste de glicemia. Segundo os organizadores, o objetivo é
que a ação tenha continuidade em 2018 com a participação
da Unopar.

Noite Inclusiva

Em março, aproximadamente 200 estudantes da Unopar se
formaram em seus respectivos cursos. O evento foi
realizado na Prada Eventos, em Votorantim e contou
também com a presença de amigos e familiares dos
formandos, que prestigiaram a conclusão de uma etapa
importante em suas vidas.

1º Congresso de Educação Inclusiva

Pensada pelo professor Murilo Henrique e com o apoio da
Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba, os alunos do 5º
e 6º semestre de Pedagogia realizaram uma feira de ciências
como forma de encerramento do semestre.
O evento, que atraiu cerca de 500 pessoas, foi apresentado
no Jardim Botânico e a manhã foi de grande aprendizado
aos alunos, que preparam experiências e trabalhos a ﬁm de Mais de mil pessoas prestigiaram a 2ª edição da “Noite
obter nota ﬁnal na disciplina de Ciências na Educação Infantil. Inclusiva”. O evento foi pensado como uma atividade
prática de encerramento do semestre letivo e seu principal
objetivo
foi promover uma conscientização responsável aos
1ª edição da Feira de Saúde e Bem Estar
alunos sobre a Educação Inclusiva, levando-os para uma
educação participativa e interativa da disciplina.
Organizado pelo professor Murilo Henrique juntamente
com os alunos do curso de Pedagogia e com os gestores do
polo presencial, o diretor Marco Aurélio e a coordenadora
Mara Silvia Tonche, o evento teve o apoio e patrocínio do
Sorocaba Shopping e da empresa Assim Eventos.

Faça parte dessa história. Matricule-se para o vestibular
do segundo semestre de 2017. A Unopar ﬁca na rua
Paula Ney, 1230 – Parque Bela Vista, em Votorantim.
Alunos do curso de Educação Física, Embelezamento e Telefone (15) 3035-8500.
Com o apoio da Secretaria de Cultura de Votorantim, a Imagem Pessoal e Pedagogia da Unopar Votorantim

