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Acompanhe, mês a mês, os acontecimentos que foram notícias no Jornal da Apevo em 2017

O verão chegou e alguns cuidados
com a saúde são importantes. Pág 3

O Turismo da Apevo encerra a
programação de 2017. Pág 3

Exposição ao sol tem horário restrito

Passageiros da Apevo passaram 3 dias em Águas de Lindoia

 Bons fluidos para a chegada do Ano Novo. Acompanhe o artigo de Beth Michepud na pág 2
 Os perigos do alcoolismo na terceira idade. Confira o artigo da gerontóloga Paola Campos na pág 2
 Dia 26 de janeiro acontece a missa em homenagem aos aposentados no salão da Apevo. Pág 10
 No mês de férias escolares a cidade oferece várias opções de passeios. Confira na pág 11

Palavra do Presidente
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Melhorias contínuas: 2017 foi bom. Em 2018 trabalharemos para ser melhor!

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar,
jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em
geral. Iniciando um novo ano, não poderia deixar de falar
sobre o anterior, ressaltando que devemos sempre ter
esperança de que este será melhor, desde que cada um faça a
sua parte.
O ano que passou, a Apevo completou “Bodas de Prata”, e
mesmo com todas as crises que enfrentamos temos que dar
graças a Deus pelos 25 anos de existência. Lutamos muito,
juntamente com nossa federação e confederação pelas
causas dos aposentados e mesmo com todas as injustiças,
corrupções, falcatruas e mentiras que vemos diariamente

através da mídia praticadas por aqueles que deveriam ser
nossos defensores, os quais nós eleitores delegamos a eles
para nos representarem, são exatamente esses que estão
nos oprimindo.
Saibam que, nós da diretoria da Apevo não nos escondemos
atrás da suposta crise esperando de camarote o barco
afundar, levando todos àqueles que em nós conﬁaram para o
fundo do mar, muito pelo contrário; arregaçamos as mangas
e fomos à luta e, graças a Deus e a conﬁabilidade de vocês
sobrevivemos e conseguimos crescer aumentando os
benefícios para propiciar uma qualidade de vida digna para
todos que em nós conﬁaram.
Infelizmente, o nosso presidente lançou um grande pacote
de maldade que não conseguimos segurar algumas
aprovações, os quais irão piorar ainda mais para os
trabalhadores em favor dos empresários da elite da burguesia
como, por exemplo, a “suposta” reforma trabalhista, a
terceirização, a extinção do Ministério da Previdência Social,
tornando-a uma simples secretária do Ministério da Fazenda,
ou seja, todo o dinheiro arrecadado pela previdência vai para
o mesmo local e assim sendo entra em um mesmo caixa
facilitando o desvio maior ainda do que já acontecia.
A luta continua, podemos salvar ainda a reforma da
previdência, tendo em vista ser 2018 um ano de eleição e é
justamente nessa época que os políticos precisam de nós,
pois todos eles dependem de nosso voto. É justamente a

hora de separar “o joio do trigo”.
Para esse ano de 2018, vamos levar adiante os projetos de
ampliação dos apartamentos em Ilha Comprida para atender
melhor a demanda dos associados; pretendemos também
ampliar os atendimentos da nossa unidade de saúde, a
ampliação da frente da sede matriz, assim como estamos
estudando e planejando um local de fácil acesso para uma
área de lazer, a qual queremos entre outras, ter no local a
prática de ginástica e possivelmente uma academia para
todas as idades, mas especiﬁcamente para os idosos.
Para que tudo isso aconteça, depende de cada um de vocês
associados aposentados e pensionistas continuar a ter em
2018 a conﬁança e a credibilidade que essa diretoria
demonstrou ao longo dos anos e, juntos chegaremos mais
longe.
Em meu nome e de todos da Apevo, desejo a todos um Ano
Novo repleto de realizações e principalmente com muita
saúde!
“Unir-se é um começo, manter a união é um progresso,
trabalhar em conjunto é a vitória”.
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigo
Uma lenda de Ano Novo…

(foto - Pinterest)

Lenda Nihohonjin-Kasajisou

Mais um ano está chegando ao ﬁnal. Uns vão dizer que o
viveram… Outros dirão que sobreviveram a ele… O fato é
que todos chegamos até aqui e, com esperança, seguimos
em frente. Paulo Coelho disse “imagine uma história na sua
vida e acredite nela”. Este é um bom ponto de partida para a
concretização de nossos desejos. Penso que a pureza da
alma (tal como a inocência de uma criança) seja a mola
propulsora para um caminho feliz. A lenda de Ano Novo que
segue trata da beleza do sentimento puro…

Lenda Nihohonjin-Kasajisou
“Era uma vez, um lugar distante onde moravam um velhinho
e uma velhinha. O velhinho fazia chapéus. Eles eram muito
pobres, tanto que certo ano, na véspera do Ano Novo eles

não tinham dinheiro nem para comprar os tradicionais
bolinhos de arroz. Por isso, o velhinho foi para a cidade a ﬁm
de vender os chapéus. Ele pegou cinco chapéus e saiu. A
cidade ﬁcava muito longe e o velhinho caminhou por um
campo muito extenso. Enﬁm, o velhinho chegou à cidade:
– Olha o chapéu! Chapéus ﬁnos! – Dizia o velhinho
enquanto caminhava.
A cidade estava muito movimentada, com muitas pessoas
fazendo os preparativos para o Ano Novo. Todos voltavam
para casa após comprarem peixe, sakê e bolinhos de arroz.
Mas ninguém comprou chapéu. No Ano Novo, ninguém sai
para caminhar, por isso não há necessidade de chapéu.
O velhinho andou a cidade o dia todo, gritando, mas não
conseguiu vender um só chapéu. E vendo que não tinha
jeito, não comprou os bolinhos de arroz e resolveu ir
embora.
Quando o velhinho saía da cidade, começou a nevar. O
cansado velhinho, apesar do frio, continuou a caminhar pelo
campo no meio da neve, foi quando ele viu a imagem dos
Jizos (estátuas feitas de pedra). Estavam alinhados seis Jizos e
sobre suas cabeças havia bastante neve que respingava em
seus rostos. O velhinho de bom coração pensou: “Os Jizos
devem estar com frio”. Ele passou a mão na cabeça dos Jizos
e tirou a neve que estava acumulada. Depois, cobriu-os com
os chapéus que não conseguira vender.
– É um chapéu que não teve saída, mas cubram-se com ele. disse o velhinho. Mas só tinha cinco chapéus e os Jizos eram
seis. Como faltava um chapéu, o velhinho pegou o chapéu

que ele usava e cobriu o Jizo.
– É um chapéu velho e sujo, mas cubra-se com ele. - disse o
velhinho. Voltou a caminhar na neve e foi para casa.
Quando o velhinho chegou, como não estava com chapéu,
ﬁcou branco, todo coberto de neve. A velhinha viu e
perguntou o que havia ocorrido. E o velhinho disse:
– Na verdade, não consegui vender nenhum chapéu. No
caminho de volta, vi os Jizos e imaginei que estivessem com
frio, cobri-os com os chapéus e como faltou um, cobri com o
meu.
Ouvindo essa conversa a velhinha ﬁcou emocionada e disse:
– Que gesto nobre!
O velhinho e a velhinha comeram apenas arroz com
conservas e entraram nas cobertas. A noite chegou… Já
estavam deitados, quando ouviram vozes:
“– Entrega de Ano Novo! Onde é a casa do vendedor dos
chapéus? Abra a porta vendedor!”
Eles abriram a porta e ﬁcaram assustados. Na frente da casa,
havia muitas mercadorias: arroz, sakê, bolinhos de arroz,
peixe, adornos de Ano Novo, cobertores quentes, etc. Os
velhinhos olharam em volta e viram seis Jizos de chapéu indo
embora. Os Jizos vieram retribuir um Feliz Ano Novo ao
bondoso velhinho.”
Um Salve à Vida!!!
Beth Michepud
Fonte: Site Sabedoria Universal

Opinião
Alcoolismo na terceira idade
Cresce cada vez mais o
número de pessoas idosas no
Brasil. Com a longevidade e
expectativa de vida elevada, o
povo brasileiro vive com mais
qualidade de vida devido ao
acesso a informação, a saúde,
medicamentos, vacinas,
procedimentos e novas
tecnologias.
Proporcionalmente ao
Paola de Campos - gerontóloga
aumento de idosos no Brasil,
vemos crescer também o alcoolismo entre as pessoas de 60
anos ou mais. Infelizmente, o alcoolismo é um problema de
saúde pública muito comum em nossa população e na
velhice merece atenção especial.
Considera-se alcoolismo quando o uso do álcool traz
problemas clínicos e atrapalha a vida social, familiar, e
ﬁnanceira do indivíduo. É considerada uma doença da família

pois afeta o indivíduo e sua família em vários aspectos e
ambos necessitam de um suporte e apoio de uma equipe
multidisciplinar.
Pesquisadores referem que o alcoolismo entre os idosos está
bastante relacionado à perdas: perda do trabalho (início da
aposentadoria), perda dos ﬁlhos (quando os mesmos saem
de casa por exemplo, a chamada síndrome do ninho vazio),
perda de familiares e amigos. Muitos idosos se sentem
desmotivados nesta fase da vida ou abandonados e bebem
para aliviar as tensões e mágoas.
Alcoolismo causa desgaste físico e mental na pessoa idosa e
pode piorar doenças crônicas (diabetes, hipertensão,
cardiopatias) já instaladas. Pode causar também depressão,
quedas, irritabilidade, esquecimentos, confusão mental,
alterações hepáticas e ainda, álcool em excesso é um fator de
risco para o desenvolvimento do câncer de boca, faringe,
fígado entre outros.
O alcoolismo deve ser tratado e levado a sério, cabe ao idoso
e sua família procurar apoio em grupos, clínicas e centros

especializados, pois a vasta ingestão de álcool pelos idosos
pode provocar efeitos mais acentuados comparativamente
aos indivíduos mais jovens devido às alterações ﬁsiológicas
comuns do processo de envelhecimento. É necessário que
informações sobre o alcoolismo sejam amplamente
difundidas para que o idoso possa ter o tratamento adequado
para que tenha uma velhice mais saudável, e com qualidade
de vida.
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O verão chegou: saiba como cuidar da saúde nessa estação
Entre os cuidados é importante manter-se hidratado durante os dias de calor

(foto - Bontempo)

É importante manter-se hidratado

O verão chegou e com isso, aumenta a temperatura do ar e
do corpo. É nesse momento em que o corpo elimina o suor,
com o intuito de manter a temperatura adequada do
organismo. O corpo humano é composto por 60% de água,
por isso deve-se manter hidratado. Todos os órgãos
necessitam dessa hidratação, principalmente a pele.
A nutricionista da Unidade de Saúde Apevo, Carina Claudino
S. Agulha, ressalta a importância de beber água,
principalmente nos dias quentes. “A água é de extrema
importância porque ajuda na manutenção e no
funcionamento do corpo humano”. Segundo ela, é

recomendo a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia. A
quantidade varia de acordo com as características de cada
um, além das condições climáticas, prática de atividades
físicas, entre outros.
Além da água pura, outros alimentos e bebidas podem
contribuir com a hidratação, como água de coco, chás e
sucos, mas nenhum pode ser comparado a água, sendo que
ela é insubstituível. O consumo de frutas e vegetais também é
importante para auxiliar na hidratação, pois são compostos
de água. Ao consumir esse tipo de alimento, o organismo
consegue adquirir 18% do consumo diário de líquidos, além
de nutrientes, vitaminas e proteínas fundamentais para a
saúde. Há também pessoas que aderem à água aromatizada.
Carina explica que, apesar de ser refrescante e fonte de
hidratação, seu consumo exagerado não é bom para o
organismo, principalmente se o indivíduo tiver algum tipo de
doença.
Mas o consumo de água não deve ser exagerado. “Como já é
dito: tudo em excesso faz mal. Pode-se dizer o mesmo da
água. Beber água demais pode fazer mal à saúde, no qual o
excesso de líquido pode levar a um quadro de confusão
mental e hiponatremia (baixa concentração de sódio no
sangue), mas isso só acontece quando se bebe mais de 7
litros de água, por isso o recomendado são de 2 a 3 litros por
dia”, informa a nutricionista.

Muitas pessoas dizem não tomar água por não sentirem
sede, mas esse é o grande erro. Quando o indivíduo sente
sede, é porque já está desidratando e o organismo está
mandando um sinal. Se o sinal não for respondido, o corpo
aprende a trabalhar com menos água e diminui o seu
metabolismo. “Tente incluir o hábito de levar uma garrafa de
água consigo em todos os lugares ou até mesmo tenha
aplicativos como forma de lembrete”, orienta Carina.

Carina Claudino de Souza, nutricionista da Unidade de Saúde

Cuidados com o sol devem ser redobrados no verão

(foto - Abrale)

Filtro solar e muita água: médicos recomendam

Os cuidados com o sol devem ser redobrados durante o
verão, principalmente no Brasil, que possui um clima tropical
e de altas temperaturas. É possível presenciar temperaturas
de até 40ºC, sendo que a sensação térmica pode chegar à
casa dos 50º.
É nessa época também que aumenta o risco de queimadura
solar e câncer de pele. Por isso, devem-se ter cuidados

especiais com a proteção, especialmente na praia, onde
ocorre maior exposição ao sol.
Com a chegada da idade, o organismo passa por algumas
alterações, como a redução da percepção do calor, a
redução da sensação de sede e a redução da capacidade de
termólise (eliminação do calor do organismo). Os idosos têm
maior diﬁculdade em adaptar-se aos dias mais quentes e
temperaturas elevadas. Além de não conseguirem perceber
os sinais que o corpo envia, avisando que algo está errado.
Então, os cuidados com esse público devem envolver
medidas que possam favorecer a hidratação do organismo e
reduzir o calor corporal.
É preciso lembrar-se dessas quatro palavras: água, ﬁltro
soltar, alimentação e roupas.
No verão, a hidratação deve ser além do normal. Se em
qualquer época do ano é recomendado ingerir no mínimo 2
litros de água por dia, durante essa estação a quantidade deve
ser aumentada. Com o calor, o corpo perde muito líquido
por meio do suor. A hidratação também pode ser feita com
água de coco e chás gelados.
Os problemas que a exposição ao sol pode causar à pele são

inúmeros e usar o ﬁltro solar é o mínimo de cuidado que se
deve ter com o corpo. Além disso, é preciso evitar a
exposição solar das 10h às 16h, pois neste horário o sol está
muito forte e a exposição é prejudicial ao organismo,
podendo causas problemas de pele e desidratação. O ﬁltro
solar atua como uma máscara que protege o corpo,
portanto, sua utilização é muito importante.
Durante períodos de altas temperaturas, a temperatura
interna corporal também aumenta e o organismo tem
diﬁculdade de processar certos tipos de alimentos, como
frituras. É preciso evitar o consumo de alimentos gordurosos
e de difícil digestão.
O cuidado com as roupas também deve ser redobrado. A
pele precisa respirar em meio a altas temperaturas e utilizar
roupas leves permite que isto seja possível. Além disso,
tecidos muito grossos podem aumentar a temperatura
corporal interna, causando mal-estar e incômodo.
Cada pequeno cuidado é importante para ter um verão
tranquilo e sem problemas. Além disso, prevenir é sempre
melhor do que remediar.

A importância do consumo da vitamina D para o corpo humano
(foto - Blog Minha Pilula)

Alguns alimentos ricos em Vitamina D

A vitamina D ou colecalciferol é um hormônio esteroide
lipossolúvel essencial para o corpo humano, responsável por
270 genes, inclusive as células do sistema cardiovascular. O
corpo produz a vitamina a partir do colesterol, quando a pele
é exposta aos raios ultravioletas da luz solar do tipo B (UVB).
Ela também pode ser encontrada em alguns alimentos,
especialmente peixes gordurosos, óleo de fígado de

bacalhau e cogumelos secos; e também pode ser produzida
em laboratório e ser administrada na forma de suplemento,
quando há a deﬁciência e para a prevenção e tratamento de
uma série de doenças.
Sua obtenção por meio dos alimentos é considerada
inadequada uma vez que, para se obter a quantidade
necessária diária, é preciso ingerir uma grande quantidade
desses alimentos. Por isso, os médicos recomendam que as
pessoas tomem banhos de sol de 15 a 20 minutos ao dia.
Mas, devido a correria do dia a dia, a deﬁciência de vitamina
D se tornou comum, afetando cerca de 1 bilhão de pessoas e
as levando a suplementação.
Entre os benefícios da vitamina D, estão: o fortalecimento
dos ossos – indivíduos com deﬁciência de vitamina D chegam
a perder cerca de 30% de cálcio proveniente de dieta e
podem desenvolver raquitismo (crianças) e osteoporose

(adultos); controle da função cardíaca e diabetes – na última
década foram descobertas inúmeras evidências de que a
vitamina pode exercer importantes papéis na
regulamentação do sistema renina-angiotensina (SRA), nos
mecanismos de secreção e sensibilidade à insulina e na
atuação das citocinas inamatórias, além de ações cardíacas e
vasculares diretas; estimulação do sistema imune – fortalece
o sistema imunológico e auxilia na prevenção de doenças; e,
saúde capilar – a perda de cabelo pode estar associada a uma
doença ou a falta de vitaminas, entre elas, a D.
Pessoas mais velhas produzem menos vitamina D. A
quantidade da substância produzida em uma pessoa de 70
anos é, em média, um quarto da que é sintetizada por um
jovem de 20 anos. Por isso, é interessante que os idosos
conversem com seus médicos sobre a possibilidade de
consumir suplementos de vitamina D.
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Turismo

Diversão leva turistas da Apevo em Águas de Lindoia
Entre os dias 8 e 10 de dezembro, 50 passageiros associados e seus familiares, participaram da viagem a Águas
de Lindóia. Esse passeio está entre os mais procurados pelos
turistas da Apevo e durante todo o ano de 2017 registrou
lotação, logo na abertura das vagas.
A excursão partiu na manhã do dia 8, com o grupo bastante
animado .
No primeiro dia, os participantes curtiram almoço e compras
na cidade de Socorro. Como parte da programação, a

primeira noite em Águas de Lindoia contou com baile dos excursão para Águas de Lindoia será de 2 a 4 de março de
2018.
anos dourados.
No dia seguinte o grupo aproveitou para fazer compras e um
passeio em Serra Negra. À noite a animação foi garantida
com um jantar estilo italiano.
No último dia pela manhã a atração foi um passeio de
trenzinho, além de uma visita ao cristo e compras na feira de
artesanato (pontos turísticos). Após o almoço o grupo
retornou à Votorantim, cheio de novidades. A próxima

Maria Fumaça encerra passeios turísticos da Apevo em 2017
Um dos passeios mais procurados pelos turistas da Apevo - a
bordo da locomotiva Maria Fumaça, aconteceu no mês de
dezembro, encerrando o calendário de eventos turísticos da
associação.
Às 7h do dia 16 de dezembro, 64 passageiros partiram rumo
à Campinas, onde embarcaram no trem Maria fumaça, com
destino a Jaguariúna. Após uma hora e meia de passeio, os
turistas desceram para uma visita à feira de artesanatos e em
seguida partiram para Pedreira, onde almoçaram e ﬁzeram
compras na cidade. No mesmo dia os turistas retornaram à
Apevo.

O DEPARTAMENTO DE TURISMO ESTÁ PREPARANDO UMA
PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS PARA 2018 REPLETA DE NOVIDADES.
Hotel Fazenda
Embarque: 17 de fevereiro
Casa Velha Porto Feliz Pedalinho, visita a casa velha, pesqueiro, mini fazenda,

Ubatuba
Embarque: 19 a 21 de outubro
Hospedagem no Hotel Wembley Inn, na Praia das
Toninhas e passeios livres.
Valores: Associados R$ 902 e não associados R$ 950 e
crianças de 0 a 5 anos não pagam (pensão completa).

passeio de trenzinho, baile, bingo e parque aquático
com tobogãs.
Incluso: café , almoço e chá da tarde
Valores: Associados R$ 160, não associados R$ 200 e
crianças 6 a 9 anos R$ 125.

Águas de Lindóia

Campos de Jordão

Embarque: 2 a 4 de março
Passeios : Socorro , Serra Negra , Fazenda do Café e
City Tour pela cidade de trenzinho, 2 bailes.
Pensão Completa
Valores: Associados R$ 670, não associados R$ 750 e
crianças 6 a 11 anos R$ 400.

Embarque: 26 de maio
Visita aos pontos turísticos: Mosteiro São João, Gruta
de Nossa Senhora de Lourdes, Fábrica de Malhas,
Fábrica de Chocolates, Alto da Vila Inglesa, Ducha de
Prata e Alto do Capivari.
Incluso: café , almoço e todos os passeios
Valores: Associados R$ 180 e não associados R$ 230.

Embarque: 19 a 22 de julho
Cambuquira
Passeio
para as cidades de Campanha e São Tomé das
(Sul de Minas Gerais)

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

Barra Bonita

Embarque: 15 de abril
Passeio a capela do Frei Galvão , passeio de 5 horas no
navio .
Incluso: almoço
Valores: Associados R$ 230, não associados R$ 300 e
crianças 6 a 10 anos R$ 155.

Caldas Novas (Goiás) Embarque: 21 a 24 de junho
Hotel Di Roma Exclusive
Passeios : cachaçaria , serra verde chocolates , bingo ,
baile , entrada para park aquático.
Incluso: café, almoço e jantar
Valores: Associados R$ 1.180, não associados R$
1.280 e crianças de 06 a 10 anos R$500.

São Lourenço
(Minas Gerais)

Embarque: 23 a 26 de agosto
Passeio na cidade de Caxambu (MG); festas temáticas:
“Festival do Chopp e Petiscos”, de “Queijos e Vinhos”
e a tradicional “Festa Junina” – todas com música ao
vivo e incluso os petiscos e bebidas; hospedagem,
parque aquático e piscinas aquecidas no Hotel
Guanabara.
Valores: Associados R$ 1.135, não associados R$
1.185, crianças de 0 a 5 anos não pagam e crianças 6 a
12 anos R$ 648 (pensão completa).

Faça sua reserva: (15) 3353-8080 - Viviane e Ariana
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Missa Sertaneja reúne mais de 150 pessoas na Apevo

Coral Sertanejo da Paróquia Nossa Senhora da Consolata

Momento de fé e comunhão entre os presentes

Mais de 150 pessoas marcaram presença na missa sertaneja
aos aposentados, realizada no dia 27 de janeiro, no salão
social da Apevo. Desde 2014 a associação cede o evento em
alusão ao Dia Nacional dos Aposentados, comemorado no
dia 24 de janeiro.
A data foi escolhida em homenagem à lei Eloy Chaves,
primeira lei brasileira destinada a Previdência Social, criada
em 24 de janeiro de 1923 e também é uma forma de
homenagear àqueles que tanto ﬁzeram em suas áreas
proﬁssionais e que hoje lutam para garantir seus direitos pelo
tempo de serviço.
O Padre Carlos Meira junto com o Coral Sertanejo da
Paróquia Nossa Senhora da Consolata transmitiram
Cerca de 150 pessoas marcaram presença

momentos de fé e
emoção, acompanhados
de louvores e cânticos. A
noite foi encerrada com
uma homenagem da
Apevo ao Padre Carlos
que, durante anos, foi
pároco na Consolata.
O presidente da Apevo,
Aristides Vieira, leu uma
carta dos aposentados às
autoridades e população.
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".

Aristides Vieira lê carta em
nome dos aposentados

Padre Carlos celebra missa em
homenagem aos aposentados

FEVEREIRO

Aniversário da associação atrai mais de 500 pessoas
Mais de 500 pessoas estiveram presentes na manhã festiva
em comemoração ao aniversário de 25 anos da Apevo,
celebrado no dia 7 de fevereiro. O café da manhã especial
contou com diversas atividades, como apresentação de
ginástica das alunas da Apevo e musical, com a dupla Tony e
Bene, que embalaram o público com ritmos dançantes.
Estandes de várias marcas ﬁzeram apresentações e vendas
de seus produtos com descontos especiais. Também foram
realizados testes de glicemia e aferição de pressão pelos
proﬁssionais da Farmamed e Farma Ponte. O dia contou
ainda com distribuição de brindes e a palavra do presidente
da Apevo, Aristides Vieira, que se emocionou ao falar da
associação, suas lutas e conquistas.

A manhã de saúde contou com a presença da Farmamed, Farma Ponte e Drogasil

Diretores e funcionários da Apevo

Dupla Tony e Bene realizaram apresentação ao vivo

Teve sorteio de brindes oferecidos pela Apevo e seus parceiros

Heber Martins, Lê Baeza, Aristides Vieira, José Claudio (Zelão) e
Mauro Paulino (Mauro do Materiais)

Alunas de ginástica realizaram uma apresentação especial

Público lotou o salão social da associação
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Águas de Lindoia abre agenda de Turismo em 2017

Turistas da Apevo em passeio por Águas de Lindoia

Passeio de bondinho pela cidade

Turistas aproveitam o dia para pescar

O Jornal da Apevo, edição de março de 2017, trouxe a
cobertura completa da primeira viagem realizada pelo
Departamento de Turismo. O destino foi Águas de Lindoia,
cidade que ﬁca a apenas 8 km do estado de Minas Gerais e é

conhecida por ter belas paisagens, principalmente do alto do
Morro Pelado, de onde é possível ver montanhas cobertas
por vegetação.
Ao todo, 47 turistas participaram da viagem e ﬁcaram

hospedados no Hotel Mantovani. O grupo foi até Monte
Sião (MG) e Serra Negra (SP) para visita e compras, além de
curtir bailes com os temas “Anos Dourados” e “Noite
Italiana”, visitar a Fazenda do Café e de trenzinho pela cidade.

ABRIL

Apevo participa de manifestação na avenida Paulista

Manifestação parou a Av. Paulista, em São Paulo

Representantes da Apevo e da Fapesp participaram do protesto
contra a Reforma da Previdência

Os destaques do Jornal da Apevo no mês de abril foram as
manifestações gerais, ocorridas no dia 15 de março. Nas
ruas de São Paulo, a avenida Paulista concentrou um
grande número de pessoas, com carros de som e
lideranças de movimentos sociais e sindicais. A Apevo
esteve presente, representada por alguns de seus
diretores. Os atos, organizados por sindicatos, federações,
associações e professores, protestavam contra a reforma
trabalhista e da Previdência propostas pelo governo federal
e em tramitação no Congresso Nacional.
Representando a Apevo, estiveram presentes o

presidente, Aristides Vieira Fernandes; o vice, Jandir
Teixeira e os diretores, Eluizio Bueno e Ademar Pena. Junto
com representantes da Fapesp - Federação das
Associações e Departamento de Aposentados,
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, eles saíram
pelas ruas da capital paulista, com cartazes e gritos de
ordem contra as reformas do governo.
De acordo com o Aristides Vieira, a participação das
associações que trabalham pela defesa dos direitos dos
idosos é de grande importância para ajudar a engrossar o
coro contra a Reforma. “Assim como a causa dos

Milhares de pessoas foram às ruas de São Paulo na manifestação geral

professores e dos trabalhadores de forma geral, os
aposentados também se sentem prejudicados com a
Reforma. É importante representarmos essa categoria tão
esquecida por nossos políticos”, disse.
De forma geral, em São Paulo o protesto foi pacíﬁco.
Durante a dispersão do ato, algumas pessoas mascaradas
bloquearam o trânsito na avenida Nove de Julho e atearam
fogo em objetos no meio da via. A Polícia Militar usou
bombas de gás lacrimogêneo contra o grupo, que acabou
se dispersando. Na avenida Paulista, o clima permaneceu
tranquilo após o encerramento da manifestação.

MAIO

Associação registra menor índice de imunizações contra gripe
para a campanha de vacinação contra a inuenza A/H1N1.
Nos últimos três anos, a entidade registrou os maiores
índices de imunização entre os postos da cidade, chegando
a vacinar, em 2015, mais de 700 pessoas.
A vacinação, que esse ano deveria acontecer entre 2 a 13
de maio, só conseguiu atender a demanda entre 2 a 4 de
maio. O acordo entre a Apevo e a Secretaria de Saúde de
Votorantim era de que a entidade recebesse 500 doses
para participar da campanha. No entanto, foram
repassadas apenas 300 doses.
Além disso, a Apevo também não foi autorizada a imunizar
gestantes, puérperas e portadores de doenças crônicas e
comorbidades, como nos anos anteriores. Aristides Vieira
Apevo registrou o menor índice de imunizações em 9 anos
No primeiro dia mais de 100 pessoas passaram pela Unidade de Saúde
Fernandes, presidente da associação, ressaltou que a
Em maio, a Unidade de Saúde da Apevo participou da devido à baixa quantidade de doses entregues pelo Apevo se enquadra nos requisitos da Vigilância Sanitária
campanha de vacinação contra a gripe e registrou o menor Departamento de Vigilância em Saúde de Votorantim. para aplicar a vacina, mas que não recebeu mais doses do
índice em 9 anos. Apenas 300 pessoas foram imunizadas Desde 2009, a Apevo vem servindo como posto volante medicamento para prosseguir com na campanha.
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Unidade de Saúde: serviços de qualidade aos associados

Atendimento Odontológico também é oferecido na Apevo

Colaboradoras prestam atendimentos aos pacientes

Unidade de Saúde foi inaugurada em 2013

Inaugurada em setembro de 2013, a Unidade de Saúde da
Apevo tem o objetivo de oferecer aos associados e
dependentes atendimentos médicos de qualidade.
Localizada na rua Sebastião Lopes, 97, no Centro de
Votorantim, a unidade conta com o atendimento de mais de
20 proﬁssionais, em diferentes especialidades.
“Nunca houve tantos proﬁssionais a disposição dos
associados”, diz a colaboradora Sônia Quintino. Com preços
abaixo da média no mercado, a Unidade de Saúde tem as
especialidades: urologia, psiquiatria, ortopedia, cardiologia,
clínico geral, dermatologista, pneumologia, dentista,
podologia, ﬁsioterapia, psicologia, acupunturista, geriatria,
nutricionista, gastrenterologia, cirurgia plástica,
reumatologia, fonoaudiologia, gerontologia, ginecologia,
terapia ocupacional e vascular.
O prédio tem 300 m² e oferece: recepção, sala de espera,
consultórios médicos, sala para esterilização de materiais e
banheiros amplos e adaptados para deﬁcientes.
O agendamento pode ser feito na unidade ou pelo telefone

(15) 3353-9800.

acompanhamento de pacientes com glaucoma, avaliação e
tratamento de doenças de córnea, inclusive ceratocone e
urgências oftalmológicas. Na área oftalmológica, a associação
também tem o apoio do médico Reinaldo Nishimura.
Além de atendimentos oftalmológicos, com o médico Ézio
Hiroki Omine, a Clínica Omine, em Votorantim, coloca a
disposição dos associados e dependentes da Apevo
atendimentos com os ortopedistas Adílio Bernardes e
Ildefonso Mora Neto, especialistas em lesões do joelho e
cirurgias ortopédicas. Nessa especialidade, há também os
médicos Mario José Santiago e Fernando da Silva César.
Outros médicos parceiros são o neurologista, Luiz Carlos
Ataíde, que atende na clínica Med Cor Cardiologia Sorocaba;
o g a s t r e n t e r o l o g i s t a , D a n i e l Pe d r o s o Pa l m a ; a
otorrinolaringologista, Denise Pretel; os clínicos gerais, José
Antônio Ayres e Venilton Firmino, que atende ainda as
especialidades endocrinologia e geriatria; o endocrinologista,
Vicente Giorni e a mastologista, Potyra Labonia Matiello.

Parceiros externos da Unidade de Saúde
Além dos proﬁssionais que atendem na Unidade de Saúde da
Apevo, a associação conta com parcerias externas para
auxiliar nos atendimentos. Após marcar a consulta, o
associado ou dependente retira a guia da consulta, mediante
o pagamento, na Unidade de Saúde.
Os valores são os mesmos oferecidos pela Apevo e o
atendimento é rápido. Sendo assim, os associados contam
com mais serviços à sua disposição.
A Clínica Mutton, dirigida pelo oftalmologista Fernando
Mutton, está há mais de 18 anos na cidade de Sorocaba e é
uma das parcerias da Apevo. A clínica trabalha visando a
recuperação, reabilitação e manutenção visual dos pacientes
e, na parte clínica, oferece serviços como: prescrição de
receitas de óculos e adaptação de lentes de contato,
tratamento de retinopatia diabética e degeneração macular,

Profissionais da Apevo atendem em diversas especialidades
Ana Paula Antoneli Ribeiro
Psiquiatra
Atendimento: às quintas-feiras,
das 8h às 11h

Carina Claudino de Souza
Nutricionista
Atendimento: aos sábados, das
9h às 11h

Carolina Claudino de Souza
Psicóloga e acupunturista
Atendimento: às segundas,
terças, quintas e sextas-feiras,
das 10h às 17h

Eduardo Santos Montoro
Cirurgião plástico e
gastroenterologista
Atendimento: às quartas-feiras,
das 8h20 às 10h

Eliane de Ambrósio Ruzzante
Geriatra
Atendimento: às quartas-feiras,
das 15h30 às 17h

Fabiana de Camargo
Dentista
Atendimento: as terças-feiras,
das 9h às 11h

Fabio Oliveira de Sousa
Urologista
Atendimento: as quintas-feiras,
das 14h às 15h

Jéssica Adrieli Santos de Souza
Fisioterapeuta
Atendimento: as segundas e
quintas-feiras, das 8h às 17h;
quartas-feiras, das 13h às 17h e
sextas-feiras, das 8h às 11h

Luciana Silveira Pupo
Dentista
Atendimento: às sextas-feiras,
das 9h às 17h

Maitê Altéa
Podóloga
Atendimento: às segundas e
quartas-feiras, das 8h às 17h

Marcelo Scuderi
Vascular
Atendimento: as sextas-feiras,
das 9h às 11h

Maria da Glória Azevedo
Ferreira
Reumatologista
Atendimento: as terças-feiras,
das 9h às 11h

Mariel Cristina Moreno Patto
Dermatologista
Atendimento: as segundasfeiras, das 14h às 17h

Nelci Carvalho
Podóloga
Atendimento: as terças e
quintas-feiras, das 8h às 17h

Norberto Vieira Martins
Cardiologista
Atendimento: as terças-feiras,
das 8h30 às 11h

Raimundo Vito de Lima
Pasquale
Ortopedista
Atendimento: as quartas-feiras,
das 12h40 às 14h

Regina Márcia Prado Teixeira
Podóloga
Atendimento: as sextas-feiras,
das 14h às 17h

Rosana Rabello
Terapeuta ocupacional
Atendimento: as terças e
quintas-feiras, das 17h30 às
18h30 e, a cada quinze dias, aos
sábados de manhã

Sônia Maria de Castro Luiz
Trujillano
Pneumologista e clínica geral
Atendimento: as segundas-feiras,
das 13h às 16h

Thaís Mansur Peres
Fisioterapeuta
Atendimento: as terças-ferias,
das 8h às 16h

Vanessa Cristina Gonçalves
Fonoaudióloga
Atendimento: as segundas, das
12h às 17h, as quartas, das 8h às
17h, as quintas, das 8h às 11h30
e as sextas-feiras, das 8h às 10h
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Turismo leva associados à Minas Gerais

Grupo aproveitou para andar de charrete pelas ruas da cidade

Na primeira noite, o pessoal degustou queijos e vinhos no hotel

Uma das novidades do Departamento de Turismo da
Apevo foi à excursão para a cidade de São Lourenço, em
Minas Gerais. O passeio reuniu um grupo de 46 pessoas,
que desfrutaram de momentos de lazer e diversão, além

Viagem à São Lourenço atraiu dezenas de pessoas

Um dos pontos turísticos foi o Parque das Águas

de conhecerem a cidade.
Na chegada a São Lourenço, os turistas tiveram a tarde
livre para descansar no Granada Hotel ou para passeios no
Centro da cidade. Alguns turistas andaram de charrete
pelas ruas do município. Durante a noite, eles degustaram
queijos e vinhos, em uma festa realizada no próprio hotel.
No dia seguinte, o passeio foi no Parque das Águas, em
Caxambu, cidade vizinha. O local possui 12 fontes de
águas minerais, gasosas e medicinais, além de ter uma
natureza exuberante, com bosques, jardins e alamedas. O
parque oferece também atrações como: piscinas de água
mineral, lago e pedalinhos, pista de cooper, quadras
esportivas e um teleférico, que leva ao topo da cidade. O
grupo aproveitou o passeio e as atrações disponíveis para
relaxar.
Uma festa junina foi realizada no hotel, à noite. Alguns
turistas até se caracterização e todos curtiram e dançaram
com as músicas tocadas ao vivo. O passeio se encerrou no

domingo e o
grupo teve a
manhã livre.
Segundo a
acompanhante
do grupo,
colaboradora
da Apevo,
V i v i a n e
Marteletto
Padilha, a
viagem foi
maravilhosa.
“Viajar é a única
coisa que você
compra e ﬁca
mais rico”,
completa.

Visita a imagem da Santa Nhá Chica

AGOSTO

Apevo investe na capacitação de seus associados

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

Busca por capacitação atrai associados à Apevo

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.
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.

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
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 raiox 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 tem ainda mais valor se o proﬁssional
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 viajando ao exterior e já existem até agências de
turismo que oferecem intercâmbio para esse grupo.

SETEMBRO

Programa de TV “Na Apevo com” estreia em setembro

A estreia teve José C. Nogueira entrevistando Aristides Vieira

No dia 14 de setembro a Apevo realizou um sonho: a
estreia do seu programa de televisão “Na Apevo com”.
Trata-se de um programa semanal de entrevistas, sob o
comando do presidente da associação, Aristides Vieira
Fernandes. No ano em que comemora 25 anos, a Apevo

anos a diretoria tinha o desejo de criar um programa e,
aproveitando o ano festivo, surgiu a oportunidade de
colocá-lo em prática. “Passamos pela fase de reuniões,
pautas e elaboração de conteúdo, e agora estamos prontos
para a estreia”, disse na época.
Para Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo e um
dos mais entusiasmado com o programa, perceber que ele
sairia do papel foi uma conquista. “Queremos levar a
Apevo para a casa das pessoas, por meio de um programa
onde iremos apresentar a Apevo, mas principalmente
receber pessoas interessantes, de diferentes segmentos
para falarem sobre assuntos dos mais diversos”.
Entre os programas exibidos, a entrevista com as integrantes do Pró Mulher O nome do programa surgiu a partir da coluna “Na Apevo
festejou essa conquista e a ofereceu especialmente aos com”, do Jornal da Apevo. O programa de 50 minutos
seus associados e também ao público em geral. O conta com dois intervalos. As gravações são realizadas no
programa vai ao ar pela TV Votorantim, canal 3 Super estúdio da Apevo, devidamente preparado para a
realização das entrevistas.
Midia, canal 6 da Net e Rádio Nova Tropical (FM 105,9).
De acordo com José Carlos Balotin, diretor técnico, há 3
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Mais de 400 pessoas prestigiam evento em comemoração ao Dia do Idoso

Mais de 400 pessoas passaram pelo salão social

Parceiros sortearam brindes ao público presente

Eric Romero, José Nogueira, Fernando Oliveira, Aristides Vieira,
Pr. Luiz Carlos e Zelão

Mais de 400 pessoas prestigiaram o café da manhã especial,
preparado pela Apevo, em prol da comemoração do Dia do
Idoso – celebrado no dia 1º de outubro. A manhã festiva
também contou com o lançamento do novo site da
associação, entre diversas atrações.
Para o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
poder homenagear os idosos que contribuíram para a
grandeza do país foi emocionante e gratiﬁcante. “A Apevo
congratula com os idosos pela sabedoria para transmitir
ensinamentos aos jovens, que serão o futuro do Brasil que
acredito ter jeito. Acredite!”, ressalta.

O site da Apevo foi desenvolvido pela agência de marketing
Play Comunica, de Votorantim, e possui uma linguagem
moderna, com layout dividido em quadros de fácil acesso e
design compatível na visualização por computadores,
notebooks, tablets e celulares.
Na página da Unidade de Saúde, por exemplo, o internauta
conhece todas as especialidades médicas e proﬁssionais que
prestam serviços no local. A página possui caixas de texto
com fotos dos proﬁssionais, para facilitar o agendamento por
parte dos pacientes.
Já na página de Turismo, o internauta ﬁca por dentro de todas

as viagens programadas pela associação, divididas por mês e
com foto e descrição dos passeios. Também tem um espaço
onde o interessado deixa seus dados para que a Apevo entre
em contato.
Segundo a jornalista responsável pela comunicação da
associação, Luciane Fernandes Fogaça, o site está completo,
os internautas podem acessar de qualquer lugar e, de modo
simples e rápido, podem conferir tudo que a Apevo oferece.
Basta acessar o link www.apevo.com.br para conferir os
eventos, programas de TV, jornais mensais, benefícios,
notícias, parcerias, entre outros.

NOVEMBRO

Turismo prepara novidades: Caldas Novas (GO) é uma delas
(Foto: The News Connection)

diRoma Acqua Park

Em novembro, o Jornal da Apevo destacou a viagem inédita
para Caldas Novas (GO), que acontecerá de 21 a 24 de
junho de 2018 e inclui diversas atrações.
A hospedagem será no luxuoso hotel diRoma Exclusive.
Amplo, moderno, requintado e confortável, o hotel possui
ambientes espaçosos para aproveitar com a família e amigos.

Também possui um parque aquático e área de lazer com
piscinas com temperaturas agradáveis, sauna, ducha, sala de
jogos, brinquedoteca e sala para eventos. Durante o ﬁnal de
semana, o grupo também irá curtir dois bailes temáticos.
O ponto alto da viagem é o diRoma Acqua Park. O parque
aquático proporciona diversões para todas as idades. As
crianças irão se divertir no Kid's Park, um lugar preparado
com escorregadores, mini gruta, piscina com chafariz, rampa
e Splash – um navio pirata, totalmente seguro e com
monitoramento. Para os adolescentes e aventureiros, o
diRoma possui diversas atrações radicais, como
escorregadores gigante, que saem de um vulcão; rampas de
altíssima velocidade; piscina de ondas; escorregadores com
passagem dentro de grutas fechadas, com boias e muito
mais.
Aqueles que preferem relaxar e curtir com tranquilidade, o
complexo possui piscinas com água quente, spa com ofurôs,
bar molhado servindo as mais variadas bebidas e deliciosos

petiscos, saunas revigorantes, rio lento e duchas.
O shopping Serra Verde é um dos pontos turísticos pelo qual
o grupo irá passar. O local é uma ótima opção para levar uma
lembrancinha de Caldas Novas para os parentes e amigos.
Além de proporcionar a degustação dos famosos chocolates
de Gramado e possuir uma torre de mirante que ﬁca aberta
para visitação, onde se tem uma vista geral da cidade.
Outra atração é a cachaçaria Vale das Águas Quentes. O
grupo terá a oportunidade de conhecer o processo de
fabricação dos produtos, além de degustarem as cachaças
100% artesanais, produzidas exclusivamente com caldo de
cana e envelhecida em barril de carvalho por mais de 13
meses.
Os pacotes já estão sendo vendidos na Apevo. Estão
inclusos: estadia, entradas para o parque aquático, visita aos
pontos turísticos, bingo e baile. Informações pelo telefone
(15) 3353-8080.

DEZEMBRO

Apevo leva caravana para manifestação em São Paulo

Estima-se que mais de 4 mil pessoas participaram do evento

Destino foi o prédio do INSS na capital paulista

Boneco do presidente Michel Temer foi carregado pelas ruas

A Apevo levou mais uma caravana com mais de 40 pessoas
para participar da manifestação contra as reformas da
Previdência na capital paulista. O ato, organizado pela Cobap
– Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos e Fapesp – Federação das Associações e
Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do
Estado de São Paulo, contou com a presença de mais de 4 mil
pessoas.
Nem a chuva acabou com a garra dos aposentados, que

saíram as ruas para lutar pelos seus direitos. Os manifestantes
percorrem as ruas do Centro da capital, saindo da rua 24 de
maio com destino ao viaduto Santa Iﬁgênia, na frente da
Superintendência do INSS – Instituto Nacional de Seguro
Social, no qual as lideranças entregaram nas mãos do vice
superintendente um ofício se mostrando contra a Reforma
da Previdência.
Segundo o vice-presidente e coordenador da 4ª Regional das
Associações, Jandir Teixeira, a manifestação teve repercussão

nacional. “Foi uma passeata produtiva. A voz dos
aposentados chegou aos ouvidos do presidente Michel
Temer”, ressalta.
Além de Jandir, a diretoria da Apevo foi representada pelo
presidente, Aristides Vieira e pelos colaboradores Ademar
Pena e José Carlos Balotim. Também estiveram presentes o
presidente e o vice-presidente da Fapesp, José Veiga e
Antônio Alves, respectivamente; e o presidente da Cobap,
Warley Martins.

Falecimento: ex-presidente da
Apevo é vítima de infarto
No dia 21 de dezembro faleceu Aliomar Baleeiro, aos
74 anos. Aliomar foi o segundo presidente da Apevo
(gestão 1993 a 1999). Na data do ocorrido, a diretoria
da associação se solidarizou com a família. Ele deixou a
esposa Cemilia de Jesus Ribeiro Baleeiro e os ﬁlhos
Marcos César e Nilton.

Secretário de Educação
visita a Apevo
O secretário de Educação de Votorantim, Tiago Antônio de
Araújo esteve na Apevo no mês de dezembro acompanhado do escriturário José Carlos Balotin, e
aproveitou para conhecer as dependências da associação.
Ele foi recebido pelos diretores Aristides Vieira e Jandir
Teixeira, que falaram sobre os trabalhos da Apevo e os
planos para o futuro. Na mesma manhã, o salão da
associação sediou um evento de confraternização da
secretaria, com seus representantes e colaboradores.

Tiago de Araújo, diretores Aristides Vieira e Jandir Teixeira, e José Carlos Balotin
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Comemorações

Dia Nacional do Aposentado celebra a luta da categoria
A ﬁm de homenagear os proﬁssionais que dedicaram às vidas
ao trabalho e agora lutam pelos seus direitos junto ao
Governo Federal, foi criada o Dia Nacional dos
Aposentados, celebrado em 24 de janeiro. A data foi
instituída por meio da Lei nº 6.296, em 30 de junho de 1981.
A data remete à instituição da primeira lei brasileira destinada
à Previdência Social, datada de 24 de janeiro de 1923 e
sancionada pelo presidente Artur Bernandes: a Lei Eloy
Chaves. A lei consolidou a base do sistema previdenciário
brasileiro com a criação da Caixa de Aposentadorias e
Pensões para os empregados das empresas ferroviárias.
Após sua promulgação, outras empresas foram beneﬁciadas
e seus empregos também passaram a ser segurados da
Previdência.

Aposentadas e associadas da Apevo em Águas de Lindoia

Missa sertaneja em homenagem aos Aposentados será dia 26
Mais de 300 pessoas são esperadas na 4ª missa dos
Aposentados que será realizada no dia 26 de janeiro, às
18h30, no salão social da Apevo. A celebração, em estilo
sertanejo, será uma homenagem pelo dia dos Aposentados,
comemorado no dia 24 de janeiro.
A missa terá a participação de representantes de diversas
paróquias da cidade de Votorantim e a Apevo aguarda um
grande número de ﬁéis. Será celebrada pelo padre Carlos
Meira, da paróquia São José do Cerrado, e diácono Paulo
Sebastião Vieira, da paróquia Nossa Senhora da Anunciação.
A Liturgia será conduzida por representantes da Paróquia
São José e a equipe de cânticos será da Paróquia Nossa
Senhora da Consolata.

Padre Carlos Meira durante celebração da missa sertaneja em 2017

Matrículas para curso de
Inglês segue até final do mês
Os interessados em participar do curso de Inglês da Apevo,
ministrado pela professora Ivete de Carvalho, têm até o ﬁnal
do mês de janeiro para realizarem a matrícula. Os dados
devem ser deixados na recepção da associação.
As aulas terão início em fevereiro, com horários às segundasfeiras, das 14h as 16 e quartas-feiras, das 9h às 11h ou das
19h às 21h. A matrícula custa R$ 70 e as mensalidades são R$
95 para associados e $ 110 não associados.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3353-8080,
3243-2410 ou 99605-3037.

Apevo comunica reajustes do plano
Saúde Fênix Medical aos associados
A Apevo informa a seus associados que o índice de reajuste que
são aplicados anualmente pelo plano de saúde - independente de
faixa etária será de 13,55%. O comunicado foi passado pela
direção do Plano de Saúde Parceria Fênix Medical / Apevo.
O índice será aplicado no pagamento que cada conveniado irá
efetuar no mês de janeiro de 2018.
Além do reajuste anual, os valores terão alterações por ocasião de
mudanças de faixa etária, com exceção da faixa etária de 59 anos
ou mais.
Todos receberão os boletos em suas residências via correio,
porém, se por algum motivo não chegar até o dia que cada um está
acostumado a realizar o pagamento, deve se dirigir à Apevo, pois
os caixas estarão recebendo normalmente.

Capitão Brotas lança livro “Simplesmente Crônicas”
O Capitão João Francisco Brotas lançou seu novo livro
intitulado “Simplesmente Crônicas”, no dia 25 de novembro,
no salão nobre do Gabinete de Leitura Sorocabano. Capitão
Brotas é escritor, membro da Academia Votorantinense de
Letras, Artes e História (AVLAH), vice-presidente do
Gabinete de Leitura e diretor de relações públicas do Nupep
– Núcleo de Pesquisas Psíquicas de Sorocaba.
Esse é seu terceiro livro e foi prefaciado pelo professor Aldo
Vannucchi, que durante a noite festiva falou sobre a carreira
literária de Brotas e da sua contribuição para a cultura local e
regional.
“Neste livro aproveito para contar ao leitor amigo que a
minha grande paixão é escrever. Quando escrevo, procuro

colocar no papel a emoção e
o entendimento sobre o
assunto abordado”,
comentou Brotas.
O livro pode ser adquirido na
sede da Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim ou no
Gabinete de Leitura,
localizado na Praça Fernando
Prestes, 21 – Centro de
Sorocaba.
Capitão Brotas lança novo seu novo livro

Água na boca

Tiradinhas do Nogueira

Torta de bis com sorvete
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
4 colheres de chocolate em pó
1 colher de margarina
1 caixa de bis
Sorvete
(foto: Tudo Gostoso)

Modo de preparo:
Prepare o brigadeiro, colocando em fogo médio o leite
condensado, chocolate em pó e a margarina. Fica pronto
quando desgrudar da panela. Para a montagem, pique os bis
e coloque no fundo do refratário. Depois coloque o
brigadeiro já frio. Por último, cubra com o sorvete de sua
Nada melhor que aproveitar o verão degustar alimentos preferência. Se quiser, decore com bis inteiro. Leve ao
refrescantes. Nesse mês, a coluna Água na boca traz a congelador e após 2 horas está pronto. (Fonte: Tudo
deliciosa receita de torta de bis com sorvete. É simples e Gostoso)
rápido, conﬁra:

Faça você mesmo
Estante de caixotes de feira

(foto: Conecta Comunica)

Ao longo dos anos, os caixotes de feira foram deixando de ser
um simples objeto utilizado para transportar alimentos, frutas
e verduras, e vem sendo incorporado no ramo de artesanato
e decoração, com excelentes resultados. Veja abaixo o passo
a passo de uma estante de caixotes para decorar qualquer
ambiente da sua casa:

Materiais:
Caixotes de feira (o número vai depender do tamanho da
estante que pretende fazer)
Pedaços de madeira
Parafusos
Ferramenta para ﬁxar os parafusos
Pincel comum
Verniz
Jornal velho, papel velho, papelão ou plástico para forrar o
chão
4 rodízios para serem os pés da sua peça
Passo a passo:
Comece separando todos os materiais que você vai utilizar.
Fixe os pedaços de madeira na parte que será o fundo da sua
estante, na horizontal e vertical, com o auxílio dos parafusos,
juntando os caixotes. Para ﬁnalizar, forre o chão para não sujar
e, com o auxílio do pincel comum, aplique o verniz por toda a
peça. Pode aplicar uma segunda camada se preferir. Espere
secar bem antes de manusear a peça. Fixe os quatro rodízios
e está pronto! (Fonte: Como Fazer Artesanatos)

Que gostoso
- Já imaginou se chovesse achocolatado?
- Não.
- A gente ia se molhar “toddynho”.
- Você sabe o que o boi disse pra vaca?
- Não.
- Ti amúúúúú.
- Você sabe fazer um giz virar cobra?
- Não.
- Coloque o giz num prato com água que ele “giz bóia”.
- Claudinho, me fale uma frase com a palavra “capacidade”.
- Quando eu morava no sítio, eu era abestado. Ai eu vim
“capacidade” e miorêi!
Fogo no hospício
O louco liga para o corpo de bombeiros e avisa:
- Tá pegando fogo no hospício.
Rapidamente os bombeiros chegam ao local e perguntam:
- Onde é o fogo?
O louco:
- Vocês vieram tão rápido que ainda nem deu tempo de
botar fogo.
O ricaço passa em frente ao sítio do caipira e fala:
- E aí caipira, tá plantando pra eu comer?
- Tô sim, tô prantando capim.

XXX

Esse é o número de novos associados da Apevo de
janeiro a dezembro. 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, comprovante de residência, título de eleitor
e número de benefício (se aposentado). Todos
podem se associar.

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

Literatura, Artes e Curiosidades
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Grandes fotógrafos brasileiros II: Walter Firmo

Walter Firmo Guimarães da Silva, mais conhecido como
Walter Firmo (Rio de Janeiro RJ 1937). Fotógrafo, jornalista e
professor. Autodidata, inicia sua carreira como repórter
fotográﬁco no jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, em
1957. Em seguida, trabalha no Jornal do Brasil e integra a
primeira equipe da revista Realidade, lançada em 1965.
Conquista o Prêmio Esso de Reportagem, em 1963, com a
matéria Cem Dias na Amazônia de Ninguém. Como
correspondente da Editora Bloch, em 1967, permanece por
seis meses em Nova York. A partir de 1971, atua na área de
publicidade, sobretudo para a indústria fonográﬁca. Nessa
época, conhecido por suas fotos coloridas e por retratar
importantes cantores da música popular brasileira, inicia
pesquisas sobre festas populares e folclore nacional. Entre
1973 e 1982, é premiado sete vezes no Concurso
Internacional de Fotograﬁa da Nikon. Fotografa para as

revistas Veja e IstoÉ e, nos anos 1980, começa a expor seus
trabalhos em galerias e museus. De 1986 a 1991, é diretor
do Instituto Nacional de Fotograﬁa da Fundação Nacional de
Arte - Funarte. Em 1994, leciona no curso de jornalismo da
Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e, desde
então, coordena oﬁcinas em todo o Brasil. Ganha a Bolsa de
Artes do Banco Icatu, em 1998, com a qual vive durante
meio ano em Paris. No ﬁm da década de 1990, torna-se
editor de fotograﬁa da revista Caros Amigos. Entre seus
livros, destacam-se Walter Firmo - Antologia Fotográﬁca,
1989, Paris, Parada Sobre Imagens, 2001, Rio de Janeiro
Cores e Sentimentos, 2002, e Firmo, 2005. O tema
principal das fotos de Walter Firmo é a ﬁgura humana. Revela
particular interesse pelos costumes e festas populares
brasileiras, realizando ampla documentação fotográﬁca, na
qual se destaca aquela sobre o carnaval do Rio de Janeiro.
Produz imagens marcantes como aquelas de integrantes de
escolas de samba viajando em um trem de subúrbio, até o
local dos desﬁles, salientando o contraste entre a alegria da
festa e o duro cotidiano da população menos favorecida. Já
na série Festa do Maracatu-Rural, 1997, retrata a população
em trajes típicos, em meio a paisagens de grande
luminosidade. Ao longo de sua produção destacam-se
também os retratos de músicos brasileiros, como os de
Clementina de Jesus (1902 - 1987), Cartola (1908 - 1980) e
Pixinguinha (1897 - 1973). É o fotógrafo que se destaca pela
exploração sensível da cor e da luz, mantendo diálogo com a
pintura.

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

Férias
Região oferece diversas opções de lazer. Confira três delas
(foto: Agência Sorocaba de Notícias)

(foto: Agência Sorocaba de Notícias)

(foto: Jornal Cruzeiro do Sul)

Parque do Matão

Parque da Biquinha

Zoológico Municipal Quinzinho de Barros

Com as férias escolares, a maioria dos pais prefere tirar dias
de descansos nos meses de dezembro ou janeiro para
poderem ter mais tempo para curtir a garotada. A região de
Votorantim possui diversas opções de lazer, como parques e
praças, com atrações para todos os gostos.
Em Votorantim está localizado o Parque do Matão, um lugar
onde a família pode relaxar, caminhar pelas trilhas ecológicas,
se divertir no playground, contemplar uma nascente d´água
e visitar os espaços de animais, como macaco bugio, gambá
de orelha branca, o réptil teiú, entre outros. O parque ﬁca na
rua Ângelo Delapasi, 117 – Parque Bela Vista e funciona de
terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Em Sorocaba, uma das opções é o Parque da Biquinha,
localizado na av. Comendador Pereira Inácio, 1112, no
Jardim Emília. O local possui aproximadamente um alqueire
de área verde, em uma região com nascentes, quedas d'água
e um lago natural. Sua vegetação foi enriquecida com 54
tipos de árvores brasileiras e o “Jardim dos Beija-Flores”, que
abriga pequenas mudas de árvores e arbustos identiﬁcados
com placas com o nome popular e cientíﬁco. O espaço ainda
conta com quiosques com churrasqueiras, local para
piquenique e playground e funciona diariamente, das 8h às
17h.
Um dos locais mais conhecidos da cidade é o Zoológico

Municipal “Quinzinho de Barros”. Inaugurado em 1968, o
espaço é referência em toda a América Latina nas áreas de
lazer, pesquisas, educação ambiental, preservação e
reprodução de espécies. São 150 mil metros quadrados,
sendo 17 mil ocupados por um lago e 36 mil por vegetação
natural da Mata Atlântica. O zoológico reúne cerca de 1200
animais de 300 espécies e recebem de 500 mil a mais de um
milhão de visitantes por ano. O parque, que funciona de
terça-feira a domingo, das 9h às 17h, ﬁca na rua Teodoro
Kaisel, 883 – Vila Hortência.

Presidente da Apevo recebe homenagem na exposição “Memórias de Votorantim”
administrativa da cidade e contou com a
presença de autoridades e alunos das
escolas municipais.
Em agosto, Aristides participou do batepapo com alunos do 4º ano Escola
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental EMEIEF Lucinda Rodrigues Pereira Inácio. A
conversa faz parte do projeto idealizado
pelo Museu da Pessoa de São Paulo em
parceria com o Grupo Votorantim e com a
Secretaria de Educação.
Do bate-papo, foram criados desenhos e
um livro com a história do presidente da
Aristides Vieira com alunos e professoras da EMEIF Lucinda Rodrigues Pereira Inácio
Apevo que, posteriormente, foram
exibidos no salão social do Sesi de
Como parte do projeto “Toda escola tem uma história para
Votorantim, como parte da exposição “Todo lugar tem uma
contar”, o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes foi
história para contar – Memórias de Votorantim”.
um dos homenageados da exposição “Memórias de
Durante o evento, os professores orientadores do projeto
Votorantim”, no dia 5 de dezembro. O evento fez parte da
receberam o certiﬁcado de participação, assim como os
programação dos 54 anos de emancipação política-

entrevistados e
também houve
contação das histórias
com Sandra Lessa.
Estiveram presentes no
evento, o prefeito e o
vice-prefeito de
Votorantim, Fernando
de Oliveira Souza e Lê
B a e z a ,
respectivamente; o
secretário de
Educação, Tiago
Antônio de Araujo; o Exposição traz desenhos do presidente
s e c r e t a r i o d e da Apevo feito pelos alunos
Desenvolvimento e Planejamento, Carlos Laino; o gerente
do complexo do Grupo Votorantim em São Paulo, Marcelo
Silva; a diretora executiva do Museu da Pessoa, Sônia London
e a formadora, Márcia Trezza.
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Apevo Acontece

Show de prêmios sorteia novidades em dezembro
Além dos tradicionais prêmios, a Apevo sorteou, em
dezembro, mais duas novidades: a coleção dos livros do
jornalista César Silva, intitulado “Nossa história, nossa gente”,
o qual reúne diversas histórias sobre a cidade de Votorantim;

e um panettone ofertado pela Apevo.
Quem sabe em 2018 não seja a sua vez de ganhar? Para
concorrer é simples: basta estar em dia com as mensalidades
da Apevo e depositar os cupons nas urnas dispostas na

associação e na Farmamed e Farma Ponte da av. 31 de
março, Centro de Votorantim.
Conﬁra quem são os associados que começaram 2018 com
o pé direito:

Marileuzi Kohler - Podóloga

Lourdes Madalena dos Santos - Livro César Silva

Sueli Vieira Pedroso Leme - Brinde Apevo

Benedito Aruuda - Cesta Farmamed

Edson dos Santos Pires - Cesta Farmamed

Daniel de Almeida - almoço para 2 no Restaurante Aroma e Sabor

Apevo Acontece
Programa
exibe reprises
No mês de janeiro o programa “Na Apevo com” fará uma
retrospectiva especial, com a reapresentação de quatro
programas exibidos no ano passado.
No dia 4, será reapresentada a entrevista com Marcos Poiato,
da Poiato Recicla. No dia 11, será a vez do programa com a
presidente do Conseg - Conselho de Segurança, Silea
Benedetti. Já no dia 18, Aristides Fernandes entrevista os
integrantes do grupo Coletivo Cê, Júlio Melo e Andressa
Moreira ....
Para terminar o mês, no dia 25 será a vez do empresário e
empreendedor Rubem Rocha.
O programa tem 50 minutos de duração, com três blocos e
dois intervalos. A apresentação é de Aristides Fernandes. O
programa é exibido todas as quintas feiras, às 20h - pela TV
Votorantim (canal 3 da Super Mídia e 6 da Net), com reprise aos
sábados, às 9h30 e aos domingos, às 11h, na Rádio Nova
Tropical (105,9 FM).

Entre os programas reprisados, está a entrevista com Marcos Poiato

Ano novo, cuidados antigos: de olho na saúde
Mais um ano se inicia, mas os cuidados com a saúde são
constantes. A hipertensão e a diabetes são doenças comuns
e atingem pessoas de todas as idades. Muitas vezes, seus
sintomas são silenciosos.
Isso torna o controle e a prevenção ainda mais importantes.
Por isso, a Apevo realiza mensalmente as manhãs de saúde.
Em janeiro, os atendimentos acontecem nos dias:
Farmamed – 8 e 12 de janeiro, das 8h às 14h
Drogasil – 29 de janeiro, das 8h às 12h
Farma Ponte – 18 de janeiro, das 8h às 11h
No quinto dia útil, o atendimento será feito na Unidade de
Saúde.

Aferição realizada pela Farmamed

Apevo sorteia pacotes para estadias na Ilha Comprida no Carnaval
A poucos dias do Carnaval, celebrado esse ano em 13 de
fevereiro, a Apevo se prepara para realizar o sorteio da
estadia de seus apartamentos na praia de Ilha Comprida
para o feriado prolongado. O pacote é para entrada no dia 9
de fevereiro, a partir das 18h e saída no dia 15, até às 8h.
Os associados interessados devem deixar os dados até a
data do sorteio, 12 de janeiro, na recepção da associação.
O sorteio será realizado às 16h e ﬁca a critério do associado
à presença ou não no dia do sorteio.
Os apartamentos têm capacidade para até 6 pessoas. Os

valores dos pacotes para apartamentos no térreo custam
R$ 950 e no piso superior, R$ 1.050. Os associados
interessados devem deixar os dados na recepção da Apevo.
Os contemplados têm três dias para conﬁrmar a reserva e
pagar 30% do pacote e o restante dez dias antes de pegar a
chave. Caso o número de interessados seja menor que o de
apartamentos, a localização será por ordem de procura.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

