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Grupo da Apevo foi destaque pela animação e amizade

Pratica de atividade física é fundamental na terceira idade
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 Votorantim terá Zona Azul em caráter experimental a partir de agosto.
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PLANO DE SAÚDE APEVO / FENIX

A PARCERIA QUE DEU CERTO

MESMO QUE VOCÊ NÃO SEJA
APOSENTADO PODE USUFRUIR DE
TODOS OS NOSSOS BENEFÍCIOS.
VENHA FAZER PARTE DA FAMÍLIA

CONHEÇA A UNIDADE DE
SAÚDE PARA OS ASSOCIADOS!

APE O

MEDICAL

 Você sabia que não precisa ser aposentado para associar-se à Apevo?
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Palavra do Presidente

Trabalho e otimismo para superar a realidade
sistema.
As justiﬁcativas apresentadas pelo governo para retardar esse
direito são muitas e algumas delas até colocam parte da
culpa, inclusive, nos trabalhadores. É consenso geral que
existem outros motivos para que chegássemos na situação
atual da Previdência, tais como empresas com grandes
dívidas, benefícios fraudulentos, diferenciação de
beneﬁciários, etc. Se não for corrigida essa sangria, reforma
alguma vai tornar a Previdência Social sustentável.
É uma situação desalentadora se deixarmos nos dominar
pelo negativo. São nestes momentos que a união dos
aposentados pode fazer a diferença e tornar as diﬁculdades
que se apresentam mais suportáveis e termos dias melhores.
Sabemos que somente em Votorantim temos mais de 20 mil
aposentados e pensionistas. Se formos considerar nossa
região, esse número ﬁca bastante expressivo.
Faço aqui um apelo para que cada associado divulgue nossa
associação e informe aos interessados que, por uma
pequena mensalidade, pode-se usufruir dos benefícios
oferecidos, que são extensíveis aos dependentes.
Importante salientar que todos podem se associar, mesmo
não sendo aposentado ou pensionista.

Prezados amigos, associados, aposentados, pensionistas,
colaboradores e dependentes da Apevo. Sempre é saudável
sermos otimistas diante do que a realidade nos apresenta; no
entanto, não podemos deixar de fazer uma reexão sobre a
situação dos aposentados em nosso país.
Fica cada vez mais difícil esperar melhorias nas
aposentadorias atuais se a reforma da Previdência, que se
encontra praticamente aprovada no Congresso Nacional,
está seguindo no sentido inverso daquele desejado pelos
trabalhadores após uma vida de trabalho e contribuição ao

Reaﬁrmo aqui que essa união é um meio para conseguirmos
alguma das melhorias desejadas por todos e isso depende
somente de nós mesmos. Com a Apevo maior podemos ter
muito mais do que já temos nas áreas de saúde, lazer e fazer
outras parcerias.
Nos últimos meses, graças ao trabalho da atual diretoria,
nosso quadro de associados tem aumentado
satisfatoriamente. Posso garantir que nossa luta tem sido
árdua e os resultados tem compensado o esforço
despendido e, com isso, nos deixando conﬁantes no
caminho seguido.
Conclamo aqui a você, leitor, que ainda não se associou: façanos uma visita sem compromisso para conhecer tudo o que
já é colocado à disposição dos associados. Será um prazer
recebe-los em nossa sede!
Damos graças a Deus por tudo que nos tem proporcionado,
como saúde e sabedoria para continuar nessa luta em prol
dos nossos associados. Deus abençoe a todos.
Deus abençoe a todos!!
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

Cuidado com o golpe do sequestro por telefone
marginais: o nome do ﬁlho.
Com essa informação, o marginal já começa a pedir dinheiro,
alegando que se não receber vai matar o suposto
sequestrado.
É bom esclarecer as diferenças básicas entre um sequestro
real e o falso sequestro: num sequestro real, o sequestrador
passa algumas informações sobre a vítima e desliga, dizendo
que ligará novamente, pois não quer ser localizado nem
identiﬁcado.
No falso sequestro, geralmente a ligação é de um código de
área de outro estado ou um número bloqueado. Ele não fala
dos dados sobre a vítima e espera obter alguma informação
através do estado emocional da pessoa que está recebendo a
ligação, só assim comenta sobre a identidade do suposto
sequestrado. O marginal pressiona a vítima para não desligar
o telefone até que receba o dinheiro, assim evita que se entre
em contato com o suposto sequestrado e desmascarem o
golpe.

Apesar das inúmeras
reportagens
orientando sobre o
“golpe do falso
sequestro”, ainda é
comum vermos
pessoas serem
extorquidas por
marginais que se
aproveitam do estado
emocional das vítimas.
Como funciona: o
telefone da sua casa toca. O pai ou a mãe atende e o marginal
usa uma estratégia, imitando a voz do ﬁlho: “Pai... Mãe, fui
sequestrado. Me ajude. Vão me matar!”. É nesse momento
que, aproveitando do estado emocional da vítima, o marginal
consegue obter informações, pois quem está recebendo a
ligação acaba associando o choro com o seu familiar e, sem
perceber, acaba até dando uma informação importante aos

Como evitar cair no golpe do falso sequestro
Em primeiro lugar, apesar da pressão psicológica, procure
manter a calma. Evite falar o nome do suposto sequestrado e
peça informações que conﬁrmem se há realmente alguém
feito de refém.
Procure entrar em contato com a pessoa que alegam ter sido
sequestrada. Se não conseguir, pergunte algo que apenas
aquela pessoa saberia responder, como nome de um avô, do
melhor amigo, do cachorro, etc.
E tenha consciência que praticamente todos os casos são
apenas golpes que estão tentando aplicar para lhe extorquir
dinheiro e quanto mais calmo conseguir se manter, mais
rápido conseguirá se livrar e desligar o telefone.
Fique atento!!
Gentil Pereira Garcia
Advogado e consultor jurídico da Apevo

Foto Inconformados

Do eu do presente para o eu do passado

Carta para o meu eu do passado

Essa carta foi escrita por um homem de 26 anos para alguém
do passado. Ele escreveu para ele mesmo, mais
especiﬁcamente quando tinha 7 anos. O texto teve algumas
adaptações, mas está muito perto do original.
Esse tipo de atividade - em determinados casos, é muito
oportuna para ser aplicada ao longo das sessões de terapia,
de acordo com a linha de trabalho do terapeuta e as
necessidades de cada cliente. É uma oportunidade para o
terapeuta ampliar o conteúdo trazido pelo cliente e também
costuma ser surpreendente e emocionante para quem
escreve. Vamos à carta:
E ai, rapaz. Como você está? Já chorou alguma vez hoje? Não
se preocupe, você ainda vai chorar muito. Menino, tenho

tanta coisa para te falar. Você ainda tem tanta coisa pra viver.
Vai viajar muito, ter amigos incríveis, casar com uma mulher
linda. E isso só até os 26 anos. Não se preocupe com quantas
vezes você chora por dia. Você ainda vai chorar muito. Sim,
você vai sentir orgulho da facilidade que você tem para se
emocionar com as coisas. Inclusive vai sentir falta e achar que
as vezes deveria chorar mais. Você pode ser o manteiga
derretida pra sempre. Aliás, seja. Chore. Chore com gosto.
Chore com vontade. Chore de alegria. Chore de tristeza.
Chore quando as pessoas chorarem. Chore nos ﬁlmes.
Chore muito. Acredite, nos dias de hoje os homens de
verdade são os que choram. Engraçado, né? Esse
compromisso de chorar menos, esquece. Você só vai
conseguir depois dos 10 anos. Amigo, não se sinta mal pelo
que nosso pai te fala. Ele erra tentando acertar. O ame e
respeite, mas não tente ser igual a ele. Aliás, não tente ser o
que ele quer que você seja. Vai por mim, você não vai
conseguir. Imite suas coisas boas: responsabilidade,
integridade e temor a Deus. Infelizmente seus pais vão
continuar brigando. Às vezes melhora, as vezes piora. Mas é
isso. Eles são assim. Mas respeite a história dos dois: eles
viveram coisas que você nem imagina. Nem eu, inclusive.
Continue vivendo desse jeito, tentando fazer seus amigos
felizes. Seja o mais engraçado que conseguir, mas respeite
aqueles que não estão querendo brincar. Mantenha essa
pureza que você tem. Ela é muito especial. Evite os
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palavrões, eles são um caminho sem volta. Seja você. Como
você é. Você teria muito orgulho se visse quem você se
tornou. Seus amigos te amam. Sua esposa te ama. Sua família
te ama. Seu pai te aceita como você é e te ama muito mais do
que amaria se tivesse sido do jeito dele. Sua mãe te ama
muito e tem muito orgulho de você. Não perca seu tempo
querendo ser melhor que os outros. Aceite seus defeitos.
Aceite que você é péssimo no futebol e teus amigos te
colocam no time por serem teus amigos. Não ﬁque com
todas as meninas que aparecerem na sua frente, mas
também não seja uma banana completo. As que você gosta,
tudo bem dar uns beijos. Mas não namore. Você só vai estar
pronto mesmo depois dos 20. Mas seja manso, como você
já é. Só entre em uma briga se valer mesmo a pena. Seja o
cara que separa as brigas. Parece incoerente, mas é isso.
Você é da paz, e devemos brigar por ela. Como eu disse,
existem muitas coisas que eu queria te contar. Problemas,
paixões, sofrimentos. Mas acho que se eu te contar, estraga a
surpresa. Você é incrível. As pessoas vão gostar de você,
mesmo com seus defeitos. Eu tenho muito orgulho de você.
Aguentou bem a pressão. Até daqui alguns anos, manteiga
derretida.
Marcelo Cianelli
Terapeuta Sistêmico

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As
colunas, artigos e editoriais são de responsabilidade dos
autores. As informações contidas nos anúncios são de
responsabilidades dos anunciantes.
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Atividade física: fortalecimento para evitar quedas

Professor Márcio auxilia alunas durante aula

Pilates fortalece os membros inferiores, dando mais força aos praticantes

O idoso sedentário tem muito mais diﬁculdade em reagir
bem a uma queda do que aquele que pratica exercícios
físicos. As consequências podem ser muito mais graves sem
um longo trabalho de força, equilíbrio e potência. Por isso a
prática de atividade física é tão recomendada para a terceira
idade.
As aulas do professor de ginástica da Apevo, Marcio Antônio
da Silva, são preparadas pensando em oferecer esse tipo de
fortalecimento, para que sejam alegres, para que as alunas
tenham uma motivação e possam atingir seus objetivos com
maior qualidade. “As elaborações das aulas diárias têm todo
um procedimento de início, meio e ﬁm e as etapas são
programadas de acordo com as necessidades dos grupos”,
ressalta.
As aulas na Apevo acontecem três vezes por semana, no

período da manhã e noite, sendo: segunda, quarta e sextafeira, das 8h às 9h; e segunda, terça e quinta-feira, das 18h30
às 19h30. Segundo Márcio, as etapas e tempos das aulas são
bem coordenadas e dinâmicas para que as alunas possam ter
o maior aproveitando do que lhes foi proposto.
“Os equipamentos utilizados são voltados para as diversas
atividades propostas, como: pesos, elásticos, cordas,
bastões, cones, bambolês, jumps, steeps, bolas de pilates,
atividade funcional, além do acompanhamento com músicas,
que são fundamentais para a motivação e desenvolvimento
das aulas”, explica o professor.
Aliás, o pilates é uma atividade física muito recomendada para
a terceira idade. É uma ótima opção para o fortalecimento e
ajuda, por exemplo, na diﬁculdade de andar rápido; na falta
de fôlego; nas dores ao se movimentar para sentar, levantar e

abaixar; nos casos de hérnia de disco na cervical; diﬁculdade
de subir ladeira e carregar sacolas de compras; entre outras.
A atividade foi criada pelo alemão Joseph Pilates, no início do
século XX, chegando ao Brasil nos anos 2000. A prática
consiste em uma série de exercícios realizados no solo ou
em equipamentos exclusivos que visam o controle do corpo
e a conexão com a mente, proporcionando saúde e
qualidade de vida aos praticantes.

Benefícios da atividade física
O professor da Apevo listou dez benefícios da atividade física:
ajuda a diminuir e controlar o peso; diminui o risco de
doenças no coração, pressão alta, osteoporose, diabetes e
obesidade; melhora os níveis de colesterol sanguíneo;
aumenta as taxas do bom colesterol; aumenta a resistência
muscular; tendões e ligamentos ﬁcam mais exíveis; traz
bem-estar mental e ajuda a tratar a depressão; alivia o
estresse e a ansiedade; combate a insônia; e, ajuda a produzir
serotonina - o hormônio do bem-estar.
“Sem falar que, atualmente, a atividade física é uma questão
de saúde pública e nós, da Apevo, já estamos fazendo a
diferença com nossos associados a longos anos. Nos
próximos meses teremos ainda mais novidades para nossas
aulas, com novos materiais e aparelhos”, conclui o professor.

Atividade física deve ser um hábito diário, afirma médica

Geriatra Eliane de Ambrósio Ruzzante

corpo do idoso e a atividade física ajuda a recuperar 10% da
capacidade perdida ao decorrer dos anos. “A partir dos 30
anos, os indivíduos começam a perder a massa muscular e,
com o processo de envelhecimento, altera-se também a
capacidade cardiorrespiratória, sistema músculo esquelético,
sistema nervoso central, sistema sensorial e perceptivo”,
explica.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), três em cada quatro idosos têm alguma
doença crônica. Diante desse contexto, os exercícios podem
evitar problemas que afetam o coração, como a hipertensão
- que provoca a hipertroﬁa cardíaca. “O sedentarismo está
diretamente ligado ao surgimento da obesidade e a condição
cardiovascular, com os riscos de complicações graves. Para
prevenção, é necessário praticar exercícios tanto aeróbicos
como os de fortalecimento e de equilíbrio com o objetivo de
promover a capacidade funcional e prevenir ou controlar
doenças crônicas e quedas”, ressalta Eliane.

Os padrões que marcam as normas de conduta social vão se
aproximando cada vez mais do lema de se ter uma vida
saudável, considerando a atividade física como um elemento
a mais na forma de viver e nos hábitos diários. Segundo a
geriatra da Unidade de Saúde Apevo, Eliane Ruzzante, a
atividade física constitui uma ferramenta de intervenção
fundamental na melhoria da capacidade funcional e qualidade
Por onde começar
de vida das pessoas ao longo da vida.
O envelhecimento traz consigo inúmeras transformações no Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, a

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2050,
o país terá 70 milhões de idosos, representando 30% da
população. Uma das preocupações é que o índice de
doenças crônicas também aumente.
Conforme ressalta a médica, a prática de atividades físicas
pode melhorar a qualidade de vida da população idosa,
reduzindo os impactos da velhice e das doenças ocasionadas
pela fase. “Recomenda-se realizar 30 minutos de atividades
pelo menos três vezes por semana e com intensidade
moderada”, explica Eliane.
“O idoso deve desenvolver uma intervenção adequada na
promoção do envelhecimento saudável, realizando
inicialmente uma avaliação global que inclua capacidade
funcional, recorrendo a instrumentos de medida válidos e
ﬁáveis e também de fatores modiﬁcáveis para delinear um
programa de intervenção adequado a necessidade e
expectativa de cada individuo”, acrescenta.
A médica conclui dizendo que cada pessoa tem
responsabilidade no sucesso de seu próprio
envelhecimento, basta optar pelo envelhecimento saudável
por meio da prática de exercícios.

Queda é a sexta causa de morte de idosos, aponta Ministério da Saúde

07/09/2019

pessoas com mais de 75 anos.
Parte desse crescimento está relacionada ao “aumento da
expectativa de vida”, uma vez que os paulistas vivem, em
média, 75,5 anos - segundo os últimos dados, divulgados em
2015.
Outra razão para o aumento de óbitos por quedas é que as
pessoas chegam à terceira idade “acumulando doenças” e o
sedentarismo é um fator que ajuda no surgimento delas.
Existem dois tipos de cuidados para prevenir as quedas: o
individual e o coletivo. O individual depende do fator de risco
de cada um. O idoso usa uma bengala adequada? Faz
exercícios? Pode operar da catarata?
Já as medidas coletivas se relacionam ao ambiente em que
vivem. Em casa, é preciso manter tudo organizado,
iluminado e sem obstáculo no chão. O melhor tipo de

calçado é ﬁxo, com proteção na parte de trás, confortável e
com solado emborrachado. Fora de casa, é necessário ter
atenção com calçadas esburacadas e ao embarque no
ônibus.

Foto Folha Vitória

Com o avanço da idade, é comum surgirem limitações de
mobilidade e, com elas, aumenta o risco de quedas. Segundo
informações do Ministério da Saúde, essa é a sexta causa de
morte na terceira idade.
Dados do Bepa - Boletim Epidemiológico Paulista, divulgados
pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, mostram
que o número de mortes por queda quadruplicou.
As principais áreas do corpo afetadas com as quedas são:
fêmur, coluna, vértebras, ombro e punho. No entanto, a
gravidade pode ser ainda maior devido a outras doenças que
podem surgir após a fratura.
Em 2000, o governo do estado contabilizou 644 óbitos por
quedas fatais. Em 2010, foram 2.520 mortes e, em 2016, os
números saltaram para 3.361. A maioria envolve idosos. Das
3.361 mortes, mais da metade (1.809) foram relacionadas a

Queda é a principal causa de mortes na terceira idade

4

Turismo

Turistas da Apevo se divertem em Águas de Lindóia

Grupo reunido em frente ao hotel

Turistas passeam de trenzinho pela cidade

“Um divertido ﬁnal de semana”. Foi assim que a viagem para
Águas de Lindóia - realizada de 26 a 28 de julho, foi descrita
pelo vice-presidente da Apevo, José Carlos Ferreira.
Segundo ele, o tempo bom proporcionou ao grupo vários
momentos de lazer. Outro destaque lembrado por Ferreira
foi o bom atendimento da equipe do Hotel Mantovani, onde
ﬁcaram hospedados.
A Apevo levou 46 turistas para a viagem, que contou com
bailes temáticos, como a “Noite Italiana” e a “Festa Julina”.
Quando chegaram no destino, dia 26, os visitantes
almoçaram e visitaram a cidade de Serra Negra - também
conhecida como a “capital nacional das malhas”. À noite, o
jantar foi regado de massas, queijos e vinho, na tradicional

Noite Italiana.
A programação seguiu no sábado com passeio em Monte
Sião, em Minas Gerais, e a tarde foi livre para atividades
individuais. Na mesma noite o hotel programou uma Festa
Julina. No domingo (28), o grupo fez um “city tour” e visitou
pontos turísticos, entre eles: o Cristo Redentor, o balneário
municipal, e a feira de malhas e artesanatos no bosque
Zequinha de Abreu.
De acordo com José Carlos, em 2020 a Apevo pretende
promover mais uma vez o passeio. Todas as fotos do passeio
podem ser conferidas no site da Apevo
(www.apevo.com.br) ou na página oﬁcial da associação no
facebook.com/ApevoOﬁcial.

Ana Maria Rodrigues e Maria da Guia Cassimiro

Claudete Donizeti da Costa e Juceli da Costa

Destaque Apevo
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Apevo e BM Cred promovem segundo café da manhã
e teste de glicemia realizados por uma proﬁssional da
Farmamed, distribuição de brindes e sorteio de prêmios
oferecidos pelo escritório BM Cred e Gou Odonto.
O Salão Social da Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. O evento é gratuito e aberto ao
público.

Sobre a BM Cred
A BM Cred oferece empréstimos para aposentados e
pensionistas do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e
servidores públicos. Em Votorantim, o escritório está na rua
Antônio Fernandes, 10 – Sala 1 – Centro. Informações pelo
telefone (15) 3023-4702.

Evento será mensal na associação em parceria com BM Cred

Apesar do tempo frio que fazia na manhã de 5 de julho,
dezenas de pessoas estiveram no café da BM Cred e Apevo,
oferecido no salão social da associação. Foi a segunda edição
do evento, que será realizado novamente no dia 7 de agosto,
das 8h às 11h, no mesmo local.
Além dos quitutes, a manhã contará com aferição de pressão

Público aguarda para aferir pressão

Farmamed oferece aferição de pressão

Alunos recebem certificação do curso de Inglês
No mês de julho, cinco alunos do curso de Inglês da Apevo
receberam certiﬁcados de conclusão de módulos. Eles darão
continuidade nos módulos seguintes com a professora Ivete
de Carvalho.
Théo Freitas Brizola concluiu o primeiro estágio do Inglês Kids I
e já está cursando o segundo estágio, o Kids II.
Paulo Gomes de Campos, Erinaldo Beda de Campos, Pedro
Machado Maldonado e Enzo Beda de Campos concluíram o
quinto estágio do Intermediário I e, em agosto, iniciam o sexto
estágio do módulo.
O curso de Inglês da Apevo é oferecido há 13 anos e já formou
mais de 1.500 alunos. É uma oportunidade para pessoas de
todas as idades aprenderem uma nova língua e assim se
colocarem no mercado de trabalho ou até mesmo conhecer o
Inglês como um hobby.

Ivete de Carvalho e o aluno Théo Freitas Brizola

Abertas as inscrições para novo curso de Informática Apevo

O professor de Informática, Eduardo Costa com João Pavanelli

A Apevo continua com as inscrições abertas para o seu novo
curso de Informática. Em parceria com a Fepav Cursos
Proﬁssionalizantes, as aulas terão início no mês de agosto, de
acordo com a demanda de alunos. No dia 8 de julho, o
professor Eduardo Costa esteve na associação e conheceu as

instalações.
O curso “Melhor Idade” possibilitará ao aluno o pleno domínio
do sistema operacional Windows e o uso consciente, eﬁcaz e
seguro da Internet. Além disso, também serão apresentadas
ferramentas como Word e Excel, a ﬁm de despertar o
interesse nos programas básicos para utilização do
computador.
O aluno irá aprender: como enviar, responder e encaminhar
mensagens eletrônicas com ou sem anexo; além do
conhecimento sobre rede social (Facebook, Twitter e
Instagram), programas Microsoft Ofﬁce, Skype, aula de
smartphone, de aplicativos e WhatsApp.
As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 14h às
15h e as mensalidades custam R$ 60 para associados e
dependentes Apevo. As inscrições devem ser feitas
diretamente na associação, na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 32432410.

Apevo convida público para Baile de Inverno no dia 24 de agosto
No dia 24 de agosto, a Apevo realiza a segunda edição de sua telefones (15) 3243-2410, na Apevo ou (15) 99655-1237,
noite dançante; dessa vez, com o tema “Baile de Inverno”. com Josuka.
Os convites devem ser adquiridos antecipadamente na
associação.
O evento acontece das 21h à 1h e o público irá se divertir ao
som da banda Cascata. Organizado pela Apevo, em parceria
com o promoter Josué (Josuka) Araújo, o baile tornou-se um
sucesso em Votorantim e anima as noites de Sábado.
Além de dançar, o público também terá a disposição os itens
do bar, onde serão vendidos salgados e bebidas, como
cerveja, refrigerante e água. As moças que não tiverem um
par não precisam se preocupar: proﬁssionais de dança (free
dancers) estarão à disposição.
Os convites custam R$ 20 para associados e dependentes e
R$ 25 não associados. A Apevo ﬁca na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações pelos Som da banda Cascata no dia 24 de agosto

Paulo Gomes, Erinaldo Beda, Pedro Machado e Enzo Beda com a professora Ivete

Faça parte da
família Apevo!!
Você sabia que não é preciso ser aposentado para ser
associado Apevo? Basta comparecer à associação com
os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante
de endereço (do titular e dos dependentes). No caso
dos aposentados, é necessário apresentar também o
número do benefício e os dependentes são cônjuges
e ﬁlhos de até 18 anos.
Não existe carência, ou seja, ao se associar você já
pode começar a utilizar os benefícios que a Apevo
oferece, como descontos com parceiros; consultas
médicas com valores acessíveis na Unidade de Saúde;
convênio médico mais barato; aulas de dança, coral e
ginástica gratuitas; descontos nos cursos de Inglês e
Informática; reservas da colônia de férias da associação
em Ilha Comprida e muito mais.
Na matrícula é cobrada uma taxa de R$ 26 e as demais
mensalidades custam apenas R$ 13.
Não perca tempo!! Associe-se à Apevo e conheça os
benefícios em fazer parte dessa família. A Apevo ﬁca na
rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim;
telefone (15) 3243-2410. O atendimento é feito de
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
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Visitas e Parcerias

Diretores da Apevo visitam o Jornal Cruzeiro do Sul
No dia 25 de julho, os diretores da Apevo, Daniel Sentelhas,
José Carlos Ferreira, Idair Modesto e Gentil Garcia,
estiveram em visita ao Cruzeiro do Sul, em Sorocaba. Eles
foram recebidos pelo gestor Artemil França Gonzales e pelo
representante da GrafSul, Alberto Cassone e puderam
conhecer parte das instalações como a redação e o parque
gráﬁco do jornal. Na redação conversaram com o editor
chefe Valdecir Rocha e enalteceram a importância do jornal
centenário para toda a região.
A visita foi uma oportunidade para os diretores da Apevo,
que estão na administração da entidade há cinco meses, se
apresentarem, e também conhecerem a equipe do Cruzeiro
do Sul. A Apevo é cliente da GrafSul desde 2017, quando o

jornal mensal da associação passou a ser rodado na gráﬁca do
Cruzeiro do Sul.
Durante a visita, o presidente da Apevo falou sobre a
necessidade de aumentar o quadro de associados que
atualmente fazem parte da Apevo. “A Apevo é uma entidade
que oferece inúmeros benefícios aos seus associados pelo
valor de13 reais mensais. Além de diversas atividades, temos
uma Unidade de Saúde completa, com todas as
especialidades”, disse o Daniel Sentelhas. Ele informou ainda
que não é necessário ser aposentado para associar-se à
Apevo. Após o passeio pela gráﬁca, os diretores convidaram
os representantes do Cruzeiro do Sul para uma visita à
associação.

Diretoria conhece parque gráﬁco do Cruzeiro

Academia Culture reafirma parceria com Apevo

A ﬁm de oferecer mais opções de atividades físicas para seus
associados e dependentes, a Apevo reaﬁrmou, em julho, a
parceria com a Academia Culture. A proprietária Glaucia
Santos Matiaze esteve com os diretores Daniel Sentelhas,
José Carlos Ferreira, Itagiba Tadeu de Moraes e Gentil
Garcia, na associação.
Associados e dependentes Apevo têm 5% de desconto nos
planos mensais, trimestrais e semestrais e 10% nos anuais -

Segundo Glaucia, em breve a academia terá sala de avaliação
física, nutricional e massagem. Alem de musculação e
hidroginástica, a academia oferece aulas de axé, tep, zumba,
ritmos, localizada, circuito cross, condicionamento físico,
funcional, jiu-jitsu e muay thai.
A Culture ﬁca na av. Reverendo Manoel da Conceição, 420 Centro de Votorantim, informações pelo telefone (15)
3243-5236 ou WhatsApp (15) 97404-7298 / 99840-6840.

Foto Glaucia Matiaze

Glaucia Matiaze reaﬁrma parceria da academia com a Apevo

válidos para musculação ou hidroginástica. Quem optar pelo
combo (academia + piscina) possui 10% de desconto,
independente do plano. A primeira aula é experimental.
A hidroginástica é uma atividade feita dentro da água, que
consiste na prática de exercícios aeróbios, de força e
resistência, com baixo impacto sobre as articulações de
membros inferiores e coluna. Os exercícios são voltados
para o condicionamento cardiorrespiratório, exibilidade,
coordenação motora e relaxamento. Além de não ter contra
indicações, gestantes e idosos podem se exercitar com
segurança e comodidade.
O diferencial da academia é que a água da piscina, além de
aquecida, é tratada com ozônio, sendo indicada para
qualquer pessoa. A Culture também possui protocolo
especiﬁco para recuperação e reabilitação do ombro,
coluna, quadril e joelho; além de atividades próprias para
quem sofre com hipertensão, diabetes, cardiopatia,
colesterol, depressão e obesidade.

Hidroginástica é realizada diariamente na Culture

Diretoria conhece clínica Campos Giglio Odontologia
Modesto, José Carlos Caramanti, Gentil Garcia e a na av. Gisele Constantino, 1850, sala 803 - Parque Bela Vista,
consultora Maria Auxiliadora Barauma foram recebidos pelo Votorantim. Informações pelo telefone (15) 2107-2995 ou
responsável técnico Dr. Eli Silveira Campos, o diretor Daniel pelo WhatsApp (15) 99629-2419.
Campos e o técnico em prótese dentária, Marcelo Tanaka.
A clínica está localizada na torre comercial Iguatemi Business
Esplanada e conta com equipamentos de última geração, sala
de aula, auditório, laboratório de imagem, espaço amplo e
moderno. Além de procedimentos de imagem, como
tomograﬁa e raio-x, o local realiza todo tipo de
procedimento para o implante e oferece cursos de
atualização e especialização para proﬁssionais da área.
Diretores da Apevo foram conhecer o consultório Campos Giglio Odontologia A Apevo e a Campos Giglio estão ﬁrmando uma parceria que
irá conceder descontos para os associados e dependentes
A diretoria da Apevo visitou, no dia 26 de julho, o consultório
nos tratamentos oferecidos pela clínica. A Campos Giglio ﬁca
Campos Giglio Odontologia. Os diretores Idair Carlos
Diretores conhecem estrutura moderna da Campos Giglio

Terapeuta promove curso de terapia alternativa no dia 25 de agosto
No dia 25 de agosto, a terapeuta Luciana Croccia D’Onofrio
irá ministrar um curso de terapia alternativa, no Salão Social
da Apevo. A atividade acontece das 9h às 19h30, com
intervalo para refeições.
O curso foi desenvolvido com o propósito de despertar a
consciência das pessoas sobre o que as inuenciam na vida
como um todo. Desse modo poderão administrar melhor
tudo o que acontece em suas vidas, assim como a
manifestação de seus desejos. “Este é o primeiro de uma
série de cursos no qual ensino como perceber e equilibrar
suas bio energias e se reconhecer como um co-criador no
Universo. Haverá a parte teórica dos tópicos descritos

abaixo assim como a parte prática, fazendo com que o
participante vivencie no seu corpo cada tema abordado”,
explica Luciana.
Entre os tópicos abordados, estão: energia, aura, corpos
sutis, chacras, viagem astral, elementais, campo
eletromagnético, desequilíbrios espirituais, mudança
planetária, processo de somatização das doenças, trocas
energéticas, inconsciente coletivo, física quântica, lei da
atração, técnicas de equilíbrio das bio energias, meditação e
passos para a iluminação e estado de unidade.
A taxa de inscrição custa R$ 100 (pagos 5 dias antes do curso
e descontados do valor total, de R$ 440). O restante pode

Gou Odonto oferece descontos para associados e dependentes
A Gou Odonto ﬁrmou uma parceria
com a Apevo e irá conceder descontos
em seus serviços para associados e
dependentes. Em julho, os consultores
comerciais Marcelo Lucas Amaro e
Natalia Fernanda Mateus F. I. de Barros
estiveram na associação para apresentar
os tratamentos oferecidos pela clínica.
Associados e dependentes da Apevo
Maria Auxiliadora, Marcelo Lucas Amaro e Natalia Fernanda Mateus
possuem descontos de 15% em
serviços como: ortodontia, clareamento dental, limpeza, proﬁlaxia, aplicação de úor,
restauração, edodontia, extração, odontopediatria, periodontia, estomatologia, bruxismo,
lente de contato, faceta dental, harmonização facial e prótese. A Gou também trabalha
com implantes e oferece até R$ 500 de desconto para associados e dependentes. Outra
facilidade está na forma de pagamento: 12x sem juros no cartão.
A rede está presente em nove estados brasileiros e, em Votorantim, ﬁca na rua Monte
Alegre, 169 - Centro. Telefone (15) 3234-7708.

ser parcelado em 2x (sendo a 1ª parcela no débito e a 2ª em
cheque). Inscrições e informações com Luciana, pelo
telefone (11)
99823-4317.
O Salão Social da
Apevo ﬁca na rua
A n t ô n i o
Fernandes, 50 Centro de
Votorantim.

Terapeuta Luciana Croccia promove curso na associação

Cidade em Foco
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Votorantim encerra Jori 2019 com destaque para o Handebol

Foto DN Handebol

comparação aos outros anos, quando chegou a brigar com
grandes equipes de Jundiaí e Sorocaba. O destaque ﬁcou
com o handebol feminino, que obteve o segundo lugar.
A cidade participou de 21 modalidades. A equipe de malha
foi desclassiﬁcada por WO (em inglês, walkover = vitória
fácil), porque estava competindo por outra cidade este ano.
A equipe de capoeira, segundo a Secretaria de Desporto de
Votorantim (Sedesp) desistiu na última hora.
As modalidades que não passaram pela primeira fase foram:
futebol masculino, bocha, ciclismo masculino, ginástica
rítmica, taekwondo masculino e feminino, vôlei de praia
masculino e feminino, vôlei feminino e masculino, atletismo
Equipe feminina de handebol foi o grande destaque por Votorantim
feminino e masculino, atletismo feminino e masculino, judô e
Votorantim encerrou, no dia 12 de julho, sua participação na handebol masculino.
63ª edição dos Jogos Regionais de Sorocaba – Jori 2019. A O time de futsal masculino perdeu nos pênaltis nas quartas de
cidade teve uma campanha considerada mediana em ﬁnais e o biribol terminou a competição na quarta colocação.

Na modalidade de tênis de quadra, Votorantim ganhou a
medalha de ouro após vencer a equipe de Jundiaí.
Outro ouro veio da atleta de bicicross, Lauren Vieira. O tênis
de mesa do projeto do Alemão conquistou duas medalhas,
sendo uma de prata e outra de bronze.

Handebol feminino foi o grande destaque
O grande destaque dos Jogos Regionais foi a equipe de
handebol feminino livre, que chegou à ﬁnal com ótimos
resultados. Em três jogos, as votorantinenses balançaram as
redes 81 vezes.
O duelo ﬁnal foi contra as jogadoras proﬁssionais de Jundiaí,
campeãs nos últimos 10 anos e que disputam campeonatos
paulistas. Votorantim foi derrotada pelo placar de 38 a 8 e
ﬁcou com o segundo lugar.

A Secretaria de Finanças de Votorantim (SEF) recebe, até o
dia 31 de outubro, o cadastro dos aposentados e
pensionistas interessados na isenção do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) 2020. O cadastro está sendo
feito no setor de Cadastro Imobiliário, no saguão da
Prefeitura Municipal (av. 31 de março, 327 - Centro) de
segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
De acordo com a SEF, os requisitos necessários são:
rendimento vigente de até três salários mínimos, somados os
rendimentos dos cônjuges; possuir um único imóvel e residir
nele, sendo que a área total do imóvel, somadas as do
terreno e construída (coberta), não deve ultrapassar 475m²,
de acordo com o código tributário 1602.
Os interessados ao benefício e que já são isentos, devem

comparecer ao de Cadastro Imobiliário portando o de Benefício (solicitar no INSS) ou demonstrativo de crédito
documento de identiﬁcação, o informativo de benefícios, do benefício. Já os aposentados e pensionistas servidores
comprovante de cadastro do ano anterior e assinar o públicos precisam apresentar cópia do holerite.
requerimento do pedido de isenção.
Para solicitar pela primeira vez o benefício de isenção é
necessário apresentar os seguintes documentos: cópias de
RG e CPF ou CNH do proprietário/compromissário do
representante ou procurador quando houver; cópia de
demonstrativo de valores (carnê IPTU/ folha dois); cópia de
comprovante de endereço recente; cópia da matrícula
atualizada, contrato, escrituras; demonstrativo de crédito de
benefício; e certidão de casamento.
Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) devem apresentar INFBEN - Informativo Aposentados e pensionistas já podem pedir isenção do IPTU 2020

Foto Prefeitura de Votorantim

Sef inicia cadastro de aposentados e pensionistas para isenção de IPTU 2020

Após aprovação no primeiro turno, votação da Reforma da Previdência é retomada

Foto G1

Senado no dia 9 de agosto.
O projeto enviado pelo governo ao Congresso previa,
inicialmente, uma economia de R$ 1,236 trilhão em 10 anos
com a mudança nas regras de aposentadoria e pensão. Com
as mudanças feitas após a votação, a economia deve cair para
cerca de R$ 900 bilhões, de acordo com o secretário de
Previdência e Trabalho do governo, Rogério Marinho.
Após ser aprovada na Câmara, a reforma segue para a
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e,
depois, para o Plenário da Casa, onde pode sofrer
mudanças. Por enquanto, a expectativa é de que os
senadores tentem reinserir na proposta estados e
Segundo turno das votação da reforma da Previdência acontece dia 6 de agosto
municípios, que ﬁcaram de fora do texto aprovado pelos
deputados.
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 10 de julho, com
votação em primeiro turno, o texto-base da reforma da
O que muda
Previdência. Por 379 contra 131 votos, o texto ainda precisa
ser aprovado em segundo turno, marcado para o dia 6 de
agosto, antes de seguir ao Senado.
O texto ﬁnal da reforma da Previdência propõe idade mínima
Considerada uma das principais apostas da equipe de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com
econômica para sanear as contas públicas, a proposta tempo mínimo de contribuição de 15 anos para quem já está
estabelece, entre outros pontos: imposição de idade mínima trabalhando ou 15 anos para mulheres e 20 anos para
para os trabalhadores se aposentarem; tempo mínimo de homens que ingressarem no mercado; já os servidores terão
contribuição previdenciária e regras de transição para quem que contribuir no mínimo 25 anos, sendo 10 anos no serviço
já está no mercado de trabalho. Por se tratar de uma público e 5 no cargo.
proposta de emenda à Constituição (PEC), a reforma terá de A regra para os trabalhadores rurais não muda, sendo a idade
ser aprovada em segundo turno e o presidente da Câmara, mínima de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens e
deputado Rodrigo Maia, pretende entregar o texto ﬁnal ao tempo de contribuição mínimo de 15 anos.

Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos,
agentes penitenciários e educativos terão regras
diferenciadas. As novas regras não valerão para os servidores
estaduais e dos municípios com regime próprio de
Previdência, uma vez que o projeto aprovado pela comissão
especial tirou a extensão das regras da reforma para estados
e municípios.
Pelas novas regras, o valor da aposentadoria será calculado
com base na média de todo o histórico de contribuições do
trabalhador (não descartando as 20% mais baixas como feito
atualmente).
Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, os trabalhadores
terão direito a 60% do valor do benefício integral, com
percentual subindo 2 pontos para cada ano a mais de
contribuição. Para ter direito a 100% da média dos salários, a
mulher terá que contribuir por 35 anos e o homem, por 40
anos.
Para os homens que já estão no mercado de trabalho, o valor
do benefício na regra da transição só subirá a partir de 21
anos de contribuição. Com isso, entre 15 e 20 anos, o
percentual será de 60% da média de todos os salários.
Quem se aposentar após o período de transição, poderá
receber mais de 100% do benefício integral. O valor, no
entanto, não poderá ser superior ao teto (atualmente em R$
5.839,45), nem inferior a um salário mínimo.
Para saber mais sobre o que muda na reforma da
Previdência, acesse: g1.globo.com/economia/.

A emissora TV Tem - da Rede Globo, promove no dia 4 de
agosto, mais uma edição do Estimacão, na Praça de Eventos
Lecy de Campos, em Votorantim. O evento que acontece
desde 2008 em diversas cidades da região tem o objetivo de
valorizar a relação entre homem e animal.
São realizadas diversas atividades para as famílias e seus
animais de estimação. O dia é recheado com muitas
brincadeiras, lazer e diversão. São oferecidos serviços para o
bem-estar dos animais, apresentação de cães adestrados,
orientação veterinária, adoção de animais e espaço criança.
Além disso, é realizado também o tradicional concurso de

cães que diverte o público e premia duplas (tutor e animal)
com um troféu em cinco categorias diferentes.
Além de Votorantim, o Estimacão 2019 acontece nas
seguintes datas e cidades da região: São José do Rio Preto e
Bauru, 18 de agosto; Itararé, 25 de agosto; Araçatuba, 8 de
setembro; Marília, 22 de setembro; Avaré e Jundiaí, 29 de
setembro.
A entrada é gratuita, mas os visitantes podem contribuir
voluntariamente doando 1 quilo de alimento não perecível
(exceto sal e açúcar) para a campanha Bem Legal. As doações
serão destinadas as entidades assistenciais. (Fonte: TV Tem)

Foto TV Tem

TV Tem promove mais uma edição do Estimacão em Votorantim

Estimacão em Votorantim acontece no dia 4 de agosto
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Sorteados

Apevo contempla mais 18 associados no “Show de Prêmios”
mensalidades da Apevo e depositar os cupons recebidos no
pagamento nas urnas dispostas na associação, Farmamed,
Farma Ponte e Odontoclinic.
Conﬁra os sorteados do mês:

Em julho, mais 18 associados foram contemplados no “Show
de Prêmios” da Apevo. Foram sorteados vale compras da
Farmamed, cestas de produtos da Farma Ponte, óculos de sol
das Óticas Único, coleção de livros do jornalista César Silva,
almoço no restaurante Aroma e Sabor, corte e hidratação no

salão de beleza Vanessa Rodrigues & Cia, sessão com a
podóloga da Unidade de Saúde Apevo, brindes da BM Cred,
limpezas dentárias da Odontoclinic e aquecedor elétrico
oferecido pela Apevo.
Para concorrer, é necessário estar em dia com as

Omar Larini - Vale compras da Farmamed

João Batista Miranda - Cesta de produtos Farma Ponte

Neusa Ferrari de Almeida - Vale compras da Farmamed

Luiz Carlos Leopissi - Limpeza dentária da Odontoclinic

José Maria Nunes - Limpeza dentária da Odontoclinic

Zenaide Santos - Vale compras da Farmamed

Ivani Ribeiro - Panela elétrica ofertada pela Apevo

Carla Lolatto - Corte e hidratação do salão de beleza Vanessa Rodrigues e Cia

Vera Lucia de Souza - Corte e hidratação do salão Vanessa Rodrigues e Cia

Ismael Roque Filho - Brinde oferecido pela BM Cred

Carmen Lucia Mas Lopes - Sanduicheira oferecida pela BM Cred

Ana Maria Moreira - Brinde oferecidap pela BM Cred

Arlete Baena - Cesta de produtos da Farma Ponte

Anezia Vieira - Cesta de produtos da Farma Ponte

Benedito Duran - Almoço no restaurante Aroma e Sabor

Suelen Beles - Óculos de sol das Óticas Único

Zelia Nunes - Sessão com a podóloga da Unidade de Saúde apevo

Josias Domingues - Coleção de livros do jornalista César Silva

Especial Terceira Idade
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Foto Uniso

Atividades para a terceira idade: capacitação e lazer na região

Universidade da Terceira Idade oferece curso de línguas

O público da chamada terceira idade, cada vez mais está
presente em diversas atividades, seja de capacitação ou de
lazer. Na Apevo, são oferecidas várias opções para melhorar
o aprendizado e a qualidade de vida dos associados e
dependentes. Também na região, entidades, associações e
universidades se preocupam com esse público e oferecem
opções diversas.
Em Sorocaba, duas universidades possuem cursos e
atividades voltados para este público: a Universidade da
Terceira Idade da Uniso e a Unati – Universidade Aberta à
Terceira Idade, da Unesp (Universidade Estadual Paulista).
Criada em 1994, por meio do Departamento de Educação
da Universidade de Sorocaba (Uniso), a Universidade da
Terceira Idade promove a integração de pessoas com 50
anos ou mais interessadas em atualizar seus conhecimentos.
Além disso, a universidade tem o objetivo de colaborar com
o redimensionamento dos projetos de vida desse público e
ampliar sua rede de relações sociais.
A Uniso considera que pessoas com mais de 50 anos têm
condições de manter uma série de atividades proﬁssionais,
educacionais e sociais importantes, podendo exercer

plenamente sua cidadania. Atualmente há mais de 800
alunos, divididos em cursos das diversas áreas, como:
Educação, Saúde, Comunicação, Cultura e Tecnologia. Além
disso, são promovidos eventos como: palestras, oﬁcinais e
encontros.
A Universidade da Terceira Idade recebe inscrições para o
segundo semestre de 2019 até o dia 10 de agosto. Os
interessados devem se inscrever pelo site da Uniso
(https://uniso.br/extensao/cursos/terceira_idade/) ou na
secretaria do Campus Seminário, na av. Dr. Eugênio Salerno,
100 - Centro - Sorocaba.
É necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante
de endereço. Caso o cônjuge também se matricule, é
preciso também cópia da certidão de casamento. As aulas
terão início no dia 5 de agosto e o atendimento da secretaria
é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
Para o segundo semestre, as novidades são os cursos de:
Cinema e História: As personas de Robert de Niro;
Apreciação Musical; Flauta Doce; Psicologia e Vida Familiar;
G i n á s t i c a Fu n c i o n a l A e B ; V i o l ã o ; Fi l ó s o f o s
Contemporâneos; História da Arte e Informática.
Informações pelo telefone (15) 2101-4060 ou pelo e-mail
3idade@uniso.br.

além de facilitar o relacionamento entre a universidade e a
comunidade.
O campus de Sorocaba foi implantado em março de 2008 e
desenvolve atividades por meio de palestras, oﬁcinas,
eventos musicais, cursos de língua e informática voltadas ao
público da cidade e região. Os assuntos abrangem diversas
áreas de conhecimento, sendo organizados e ministrados
por alunos voluntários e bolsistas, supervisionados por
professores orientadores.
Por meio do projeto de extensão, a universidade tem
mostrado que a Unesp cumpre o seu papel na
democratização do conhecimento acadêmico, permitindo a
participação desse grupo de pessoas na vida universitária e,
consequentemente, mostrando a possibilidade de se ter um
envelhecimento saudável.
A Unati Sorocaba ﬁca na av. Três de Março, 511 – no bairro
Alto da Boa Vista, próximo à prefeitura. As inscrições devem
ser feitas por meio do preenchimento de uma ﬁcha
disponível no local, que funciona de segunda à sexta-feira, das
8h às 17h. Informações pelo telefone (15) 3238-3410.

Universidade Aberta à Terceira Idade
A Universidade Aberta à Terceira Idade, da Unesp Sorocaba,
tem como objetivo principal possibilitar às pessoas que estão
envelhecendo o acesso à universidade pública de forma
gratuita. Além disso, oferece a elas a oportunidade de
usufruir do espaço educacional para a ampliação de seus
conhecimentos, educação continuada, convivência social,
troca de experiências de vida e integração entre gerações,

Aula de tablet ministrada na Unati

idade, é uma excelente ferramenta para a prevenção do mal av. Pereira da Silva, 867 - Jd. Santa Rosália. Podem se
de Alzheimer e outras demências, além de promover saúde inscrever crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e
terceira idade.
mental e independência.
Os alunos também fazem novos amigos e se divertem com
jogos pedagógicos, desaﬁos, soroban, dinâmicas em grupo,
entre outras atividades.
Os interessados podem cursar uma aula experimental. A
duração do programa é de 18 meses, mas cada aluno
desenvolve as atividades no seu ritmo, fazendo com que o
período varie para menos ou mais.
As matrículas podem ser realizadas durante todo o ano - uma
vez que não é necessário aguardar o início de uma nova
turma. As aulas acontecem na unidade da Supera que ﬁca na Supera desenvolve habilidades cognitivas e socioemocionais

Desde 2013, Sorocaba é sede de uma das ﬁliais da Supera:
Ginástica para o cérebro - primeira empresa brasileira
dedicada exclusivamente ao desenvolvimento das
capacidades cerebrais e à saúde mental. A instituição ﬁrmou
uma parceria com a Apevo e concederá isenção da taxa de
matrícula e desconto de 30% nas mensalidades e material
didático para associados.
A Supera busca entregar ao aluno um curso que transforma
sua vida pessoal, acadêmica e proﬁssional. O curso tem o
objetivo de desenvolver as habilidades cognitivas (memória,
concentração, raciocínio lógico) e as socioemocionais
(autoestima, autoconﬁança, relacionamento interpessoal e
intrapessoal, criatividade, entre outras). No caso da terceira

Foto Método Supera Sorocaba

Supera oferece atividades de desenvolvimento cerebral

Foto Nivaldo Tirelli

“Unidos do Sesi de Votorantim” promove práticas interativas para idosos

Integrantes do grupo Unidos do Sesi de Votorantim

Há mais de 20 anos, o Sesi (Serviço Social da Indústria) de
Votorantim proporciona atividades voltadas à terceira idade.
Denominado “Unidos do Sesi de Votorantim”, o grupo conta
com a participação de idosos de toda a região, como
Sorocaba e Salto de Pirapora.
São promovidos encontros com múltiplas atividades, como:
dança, artesanato, ginástica, oﬁcinas da memória, concurso
de Miss Terceira Idade, bingos, viagens e bailes. Além disso,
os integrantes possuem desconto de 50% no valor das
mensalidades para frequentarem a academia e hidroginástica
do Sesi. Isso contribui para a melhoria da qualidade de vida

dos idosos, saúde física, psicológica e sociabilidade.
Segundo Nivaldo Tirelli, as reuniões acontecem vez por
semana no salão social do Sesi e, em parceria com a empresa
de ônibus São João e a Prefeitura de Votorantim, o grupo tem
a disposição um ônibus especial, café da tarde e aula de
ginástica laboral com o professor Alexandre Domingues.
Para participar, é necessário ter 60 anos ou mais e se
inscrever durante a reunião de quinta-feira, que acontece das
14h às 17h, na av. Claudio Pinto Nascimento, 140 - Jardim
Morumbi. Informações pelo telefone (15) 3353-9200.

Foto Jornal Cruzeiro do Sul

Clube do Idoso de Sorocaba é opção de lazer para pessoas acima de 55 anos

Clube do Idoso oferece atividades gratuitas em Sorocaba

Fundado em 2012, o Clube do Idoso de Sorocaba promove
diversas atividades gratuitas voltadas às pessoas acima de 55
anos. O espaço é coordenado pela Secretaria de Cidadania
de Sorocaba (Secid) e visa oferecer mais qualidade de vida
aos idosos que, hoje em dia, não dispõe de muitas opções
para convivência social, lazer, entretenimento ou aprender
coisas novas.
Localizado ao lado do Centro Esportivo “André Matiello”, no
bairro Pinheiros, o espaço tem aproximadamente 1.500 m²
de área construída em dois pavimentos e salas com

equipamentos de ginástica, espaço para leitura, TV/cinema,
jogos de mesa e área de cursos de artesanato e artes
plásticas, entre outros.
O clube ainda conta com um salão de eventos, com palco
para apresentações artísticas, espaço de convivência,
vestiários e uma
cantina, além de
dependências
administrativas.
No local, os
participantes
p o d e m
frequentar cursos
de informática,
culinária, aulas de
ginástica, além de
outras atividades
ocupacionais.
Para se associar
ao Clube do
Idoso,
é
necessário morar

em Sorocaba e apresentar um foto 3x4 recente,
comprovante de endereço atual, RG e CPF. O local ﬁca na
rua Padre Lara de Moraes, s/n e funciona de segunda à sextafeira, das 7h às 18h. Informações pelo telefone (15) 32339014.
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22 de agosto: Dia do Folclore Brasileiro
A ﬁm de valorizar as histórias e personagens folclóricos, o
Congresso Nacional Brasileiro oﬁcializou, em 1965, que
todo dia 22 de agosto seria destinado à comemoração do
folclore brasileiro. A data passou então a ser marcada por
várias comemorações em território nacional, principalmente
nas escolas e centros culturais.
O folclore é um conjunto de crenças, lendas, festas,
superstições, artes e costumes de um povo, que é passado
de geração para geração por meio dos ensinamentos. Sua
origem vem da Inglaterra, com a junção de duas palavras: folk
= povo e lore = sabedoria popular. Assim nasceu a palavra
“folclore”, que tem como signiﬁcado “sabedoria do povo”.
No Brasil, as tradições são ricas e diversiﬁcadas, uma vez que
o país é bastante extenso e foi colonizado por uma mistura de
povos. O interesse pelo folclore do país nasceu na segunda
metade do século XIX. Mas foi na década de 1950 que
houve um grande alvoroço e diversos estudos sobre o tema.
O folclore brasileiro é protegido por lei. Os artigos 215 e 216
da Constituição Federal garantem o “exercício dos direitos
culturais” e incentivam “a difusão das manifestações
culturais”.

Bumba-meu-boi é dança típica do folclore brasileiro

brasileiro são o Saci-Pererê, Negrinho do Pastoreio, Iara,
Mula-sem-cabeça, Lobisomem, Curupira e Boitatá. Porém
em cada região do Brasil se acredita em uma história
diferente, existem inúmeras histórias de lendas e mitos pelo
interior do país.
As danças também marcam muito cada região. Entre elas,
destacam-se as quadrilhas, catiras, carimbos, bumba-meuboi e maculelê.
As brincadeiras infantis são muito conhecidas entre as
crianças, as mais populares são: amarelinha, cinco Marias,
Personagens, danças e brincadeiras
barra manteiga, cabra cega, passa anel, carniça, pau-de-sebo,
etc. Outra brincadeira folclórica é a adivinhação, que chama a
Os personagens mais conhecidos das histórias do folclore atenção de muitas crianças e adultos.

O folclore brasileiro também pode ser destacado pelas
comidas típicas de cada região. No Norte tem o peixe assado
e o pato ao tucupi; no Nordeste tem o acarajé e a carne de
sol; no Centro Oeste, a galinhada e o arroz com pequi; no
Sudeste, a feijoada e o tutu de feijão; e, no Sul, o pinhão
assado e o churrasco.
O folclore deﬁne muito cada região do país, seja em lendas
ou mitos, em danças, na comida, em datas comemorativas,
em brincadeiras, mas ele está presente em todo o território
brasileiro.

Foto Chef Sandro Martins

Foto Prefeitura de Maceió

Comidas típicas

Pato ao tucupi é comida tradicional no Norte do país

Dia dos Pais: conheça a origem da data que os homenageia

Foto Freepik

O “Dia do Papai” foi pensado pelo publicitário Sylvio Bhering,
que era diretor do jornal O Globo e da rádio homônima, e
queria atrair anunciantes.
Como a população brasileira era predominantemente
católica, a ideia inicial foi associar a data ao dia de São
Joaquim, que, na tradição católica, é pai de Maria e avô de
Jesus.
Até então, a data era festeja no dia do santo. Foi apenas
durante o papado de VI (entre 1963 e 1978), que 26 de julho
passou a ser o dia de São Joaquim e Sant’Ana, quando é
comemorado o Dia dos Avós.
Depois de algum tempo, foi decidido que o Dia dos Pais
Em 2019 data será celebrada no dia 11/08
deveria ser celebrado no segundo domingo de agosto.
O Dia dos Pais é uma data comemorativa festejada em todo Existe a hipótese de que a mudança aconteceu em analogia
o mundo e, neste ano, será celebrado no dia 11 de agosto. O ao Dia das Mães, que também acontece no segundo
intuito é homenagear todos os pais, homens carinhosos, domingo do mês.
amorosos, guerreiros, protetores e trabalhadores.
No Brasil, a data é lembrada no segundo domingo de agosto,
A origem do Dia dos Pais
sendo uma data variável e foi celebrada pela primeira vez em
1953.
Outra versão sobre o surgimento da data conta que a

responsável pela criação do Dia dos Pais é a americana
Sonora Louise Smart Dodd. Em 1909, enquanto assistia a
uma comemoração de Dia das Mães, ela teria tido a ideia de
homenagear o seu pai, William Jackson Smart, um veterano
da Guerra Civil Americana.
Após a morte de sua esposa, William criou Sonora e mais
cinco ﬁlhos sozinho. Por causa dessa admiração, ela solicitou
junto à Associação Ministerial de Spokane, no estado de
Washington, que fosse estabelecido um dia para que os pais
fossem homenageados. Além disso, também teria pedido
auxílio a uma Entidade de Jovens Cristãos, que logo a apoiou.
Assim, em 19 de junho de 1910, data do aniversário de
William, teria acontecido o primeiro Dia dos Pais da América.
Os símbolos do evento foram rosas: as vermelhas seriam
dedicadas aos pais vivos e as brancas, aos mortos.
A prática se espalhou pelos Estados Unidos e só foi
oﬁcializada em 1966, quando o presidente Lyndon Johnson
declarou que o terceiro domingo de junho seria a data
perfeita para a comemoração. No entanto, a data só foi
legitimada em 1972, pelo presidente Richard Nixon.

Sorocaba divulga atrações em comemoração aos seus 365 anos
Entre as atividades programadas para o dia 15 - dia do
aniversário, haverá desﬁle cívico no Centro de Sorocaba, a
partir das 9h, com direito a bolo e o “Baile da Cidade”, na
Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, a
partir das 19h30.
A programação completa pode ser conferida no Facebook da
Prefeitura de Sorocaba.

Mais tarde, os paulistanos percorreram a região à caça de
índios para escraviza-los. Entre os caçadores, estava o
Capitão Baltazar Fernandes. Em 1654, Baltazar e seu genro,
o Capitão André de Zunéga Y Leon, a mando da Camarilla
do Rio de Janeiro, mudaram-se para a região.

Como tudo começou
Os primeiros habitantes da região foram os Tupininquins.
Conta-se que, antes do descobrimento do Brasil pelos
portugueses, passava pelas antigas ruas de Sorocaba o
“Peabiru” (caminho indígena transulamericano), utilizado
pelos silvícolas e, mais tarde, pelos Bandeirantes e
Missionários que se dirigiam ao Sul e Oeste do estado, além
do Litoral.

Foto Agência Sorocaba de Notícias

Em comemoração aos 365 anos de fundação, celebrado no
dia 15 de agosto, a Prefeitura de Sorocaba preparou diversas
atrações durante o mês. De 1º a 31 de agosto, a cidade
realizará atos cívicos, desﬁle, shows, apresentações culturais
e artísticas, passeios, esportes e campanhas educativas, entre
outras atividades.
Entre as atrações, estão: entrega do ônibus da Educação;
exposição “Sorocaba em Quadrinhos”; apresentação
“Passoca - Canta e Toca”; mutirão da saúde; exposição sobre
a história do transporte de Sorocaba; contação de história
em libras; Campeonato Paulista de Bicicross; inauguração
dos Centros Educacionais Infantis - CEIs 122, 123, 124, 125
e 127; exposição “Violência contra a mulher: quebre o
ciclo!”; palestra com Jorge Sabino; apresentação da
orquestra de violas “Zé Franco”; passeio cultural gratuito;
show João Bosco; city tour especial de aniversário; show do
Sérgio Britto - do grupo Titãs; entre outras.

Sorocaba completa 365 anos no dia 15 de agosto

Entretenimento
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Receitas típicas do folclore nordestino
O folclore brasileiro é rico em diversidade e remonta às 10 ml de azeite de oliva
raízes do país. Por isso, a coluna “Água na Boca” desse mês 50 ml de óleo
traz duas receitas típicas do folclore: o “Arroz Maria Isabel” e a
“Galinhada com pequi”. Mãos à obra:
Modo de preparo:
Lave a carne seca picada e coloque-a para dourar em óleo
quente.
Em seguida, acrescente a cebola e o alho e deixe
Arroz Maria Isabel
refogar bem. Coloque o arroz misturando bastante com os
Ingredientes:
temperos e a carne seca, acrescente em seguida água quente
1 kg de arroz
e a pimenta de cheiro cortada ao meio. Abafe a panela até
1 kg de carne seca
que o arroz ﬁque soltinho.
picada
2 cebolas
1 cabeça de alho
2 maços de cheiro
verde
4 pimentas de
cheiro
4 folhas de louro

Galinhada com pequi
Ingredientes:
1 frango grande picado e temperado a gosto
Cenoura em cubinhos
2 colheres de óleo de pequi
100g. de polpa de pequi picado

Salsa
Cebola
Milho verde
Coentro, se gostar
8 dentes de alho
1 kg De arroz
1 pimentão picado

Modo de preparo:
Frite o frango em bastante óleo até dourar. Retire e reserve.
Retire uma parte do óleo e frite a cebola e o alho. Junte os
legume e o arroz, frite bem. Junte o frango, óleo de pequi e o
pequi reservado. Coloque água quente para cozer o arroz e
tampe a panela. Colocando água até o arroz ﬁcar macio e
bem úmido. Sirva em seguida com salada de agrião. (Fonte:
Escola Educação)

Faça você mesmo

Aprenda a fazer fantoches de personagens folclóricos
Que tal inovar as suas histórias tornando-as ainda mais reais?
Selecionamos duas sugestões de fantoches de personagens
folclóricos para que você possa encantar a criançada, além de
enriquecer a cultura e entreter os pequenos.

do rolo de papel. Faça o desenho do olhinho na folha sulﬁte
com a canetinha azul e recorte. Em seguida, faça a boquinha
com a canetinha vermelha na folha sulﬁte e recorte também.
Cole as partes.

Saci feito de rolo de papel higiênico

Cuca de caixinha de leite

Materiais:
1 rolo de papel higiênico
Cartolina preta e vermelha
Sulﬁte branca
Cola
Tesoura
Canetinha vermelha e azul

Materiais:
Duas caixinhas de leite
Retalho de feltro
Cola quente
Papel nas cores: verde,
preto, vermelho e
branco
Papel crepom amarelo
Palitos de dente
Duas bolinhas de isopor
pequenas
Fita adesiva
Tesoura
Tesoura com corte serrilhado

Como fazer:
Pegue o rolinho de papel higiênico e encape a metade dele
com a cartolina vermelha e a outra metade com a cartolina
preta. Pegue mais um pedaço da cartolina preta e faça dois
bracinhos e uma perninha e cole cada parte em seu devido
lugar. Faça também um cachimbo com a cartolina preta e
cole-o na mãozinha do Saci. Pegue um pedaço da cartolina
vermelha e faça o gorrinho do Saci. Cole-o na parte superior Como fazer:

Primeiro higienize as duas caixinhas de leite e seque bem. Em
seguida, corte a parte de baixo das duas caixinhas para que a
mão da criança possa ser colocada dentro delas. Encape cada
caixinha com o papel verde, utilizando a ﬁta adesiva para ﬁxar
bem. Agora corte uma tira grossa de feltro e utilize-a para
unir as caixinhas, de modo que elas possam ser
movimentadas. Fixe o feltro com a cola quente e veriﬁque se
elas ﬁcaram bem presas.
Com o papel vermelho faça uma língua bem grande e cole na
caixinha. Pegue o papel branco e corte-o em duas tiras.
Utilize a tesoura com corte serrilhado para dar o formato do
dente nas duas tiras e cole os dentinhos próximos a língua da
Cuca.
Desenhe quatro bolinhas pretas no papel e corte-os. Cole
duas bolinhas no lugar do nariz e as outras duas sobre cada
bolinha de isopor. Com a bolinha de isopor pronta, fure cara
uma e encaixe o palito de dente. Em seguida, encaixe as
bolinhas na caixinha no lugar dos olhos, retirando as sobras
do palito.
Por último, faça várias tiras de papel crepom amarelo e coleas como se fossem o cabelo da Cuca. (Fonte: Artesanato
Cultura Mix)

Curiosidade

O bondinho fúnebre de Votorantim

Foto Emídio Marques

“garupa” do bondinho, desde a vila Votorantim até o então
distrito de Sorocaba, para o sepultamento no Cemitério da
Saudade.
Antigo morador da cidade, Paulo Fontes sempre comentava
sobre o veículo mortuário, mas pouca gente tinha visto como
de fato ele era. Foi então que Aparício Tarcitani, antigo
ferroviário, apaixonado por trens e bondes e mestre de
miniaturas reconstruiu com perfeição, detalhe por detalhe, o
bondinho fúnebre engatado num vagão da Estrada de Ferro
Elétrica Votorantim.
A estrada foi eletriﬁcada em 1922, explica Aparício. Como
Bondinho fúnebre levava caixões para sepultamento em Sorocaba ou Votorantim
Votorantim não tinha cemitério, os corpos eram sepultados
Você já deve ter visto um estranho engate na rabeira dos em Sorocaba. O caixão era colocado dentro do carrinho
vagões do trem que unia as cidades de Votorantim e especial, totalmente protegido, pois só tinha uma portinha
Sorocaba. O item fazia parte do “carro fúnebre", que vinha na que se fechava.

Brincadeira
Depois de ler as
novidades da
Apevo,
Votorantim e
região, é hora de
se divertir com
um caça-palavras.
Encontre oito
animais
escondidos no
desenho a seguir:

O cortejo, junto com os vagões normais de passageiros e de
cargas, saía da estação junto à Fábrica de Tecidos e fazia
normalmente o trajeto, com paradas nos bairros Ângelo Vial,
Parada do Alto, Barcelona e Vila Assis, até chegar à estação
Paula Souza (onde hoje param os ônibus de Votorantim, atrás
da escola Santa Escolástica). Ali, o carro de alguma funerária
ﬁcava esperando para seguir com o caixão e as pessoas
acompanhavam a pé, com o chapéu na mão, até o Cemitério
da Saudade. Em sinal de respeito, as portas das lojas da rua
Hermelino Matarazzo iam sendo abaixadas quando o corpo
passava.
Encerrado o enterro, os acompanhantes faziam o caminho
de volta de trem. A prática prosseguiu até 1949, quando
Votorantim ﬁnalmente ganhou o Cemitério São João Batista.
(Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul)
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Esse é o número de novos
associados da Apevo
nos meses de janeiro a julho.
A associação dá as boas vindas a todos!

Você, que ainda não faz parte da família,
está convidado para conhecer
nossos serviços e benefícios.

Todos podem se associar.
Para ser associado, basta comparecer na
Apevo com RG, CPF, comprovante de
residência e número de benefício
(no caso de aposentado).
Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037

12 Apevo Acontece
Diretores se reúnem com novo responsável pela Unidade de Saúde
Em julho, diretores da Apevo se reuniram com o médico
urologista Fabio Oliveira de Souza, para discutirem os
últimos pontos da nova parceria. A partir de agosto, o
médico assume como técnico responsável pela Unidade de
Saúde. Segundo Fabio, a ideia de uma nova gestão na
unidade é uma forma de atualização das especialidades que já
atuam no local. “Entre as novas ideias, estão um projeto de
implantação de uma sala para pequenos procedimentos
cirúrgicos e ambulatoriais, seguindo as normas da vigilância
sanitária; aprimoração de campanhas preventivas, como a

Fabio de Souza e diretores da Apevo

prevenção de próstata e do câncer de pele e de mama;
agilizar novas parcerias e também trazer cursos e palestras
informativas aos associados”, ressalta.

Errata
O nome correto do médico que assume como técnico
responsável da Unidade de Saúde Apevo é Fabio Oliveira de
Souza. Erramos na edição 144 do Jornal da Apevo.

Associação conta com atendimento de massagista Coral da Apevo tem inscrições

abertas para segundo semestre

A Unidade de Saúde Apevo conta com o atendimento da
massagista Vera Lucia Gonsalves. Com preços acessíveis para
associados e dependentes Apevo, a proﬁssional atende
diariamente, a partir das 9h.
Vera realiza a massagem terapêutica shiatsu. A técnica é eﬁcaz
para: combater stress; aliviar as tensões musculares; melhorar
a postura; aumentar a circulação; reequilibrar o uxo
energético; facilitar a retirada de toxinas, proporcionando uma
sensação de relaxamento, bem-estar e maior disposição; e,
vitalidade.
Associados pagam R$ 40 por sessão e não associados R$ 70. A
Unidade de Saúde Apevo ﬁca na rua Sebastião Lopes, 97 Centro de Votorantim. Informações e agendamentos pelos
telefones (15) 3353-9800 ou 99757-3269.

A massagista Vera Lucia Gonsalves

Unidade de Saúde oferece desconto em serviço de estética
A Unidade de Saúde Apevo está com uma promoção na área
de estética: ao fazer uma limpeza de pele o cliente ganha uma
massagem ou vice-versa. A esteticista Maria Auxiliadora
Baúrama, em parceria com a massagista Vera Lucia Gonsalves
realizam os procedimentos.
Tanto a limpeza de pele ou a massagem custa R$ 40 para

associados e dependentes Apevo e R$ 60 para não
associados. A promoção tem validade de 1 a 30 de agosto, de
segunda à sexta-feira, a partir das 9h. O agendamento deve
ser feito na Unidade de Saúde, que ﬁca na rua Sebastião
Lopes, 97 - Centro de Votorantim ou pelo telefone (15)
3353-9800.

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:

Recadastramento Apevo

Farmamed: 7 de agosto, das 8h às 14h
Drogasil: 16 de agosto, das 8h às 11h

A Apevo está atualizando os cadastros de
seus associados. A associação pede que
aqueles que puderam compareçam ou
liguem para atualizar seus telefones e
endereços.
A associação ﬁca na rua Antônio Fernandes,
50 - Centro de Votorantim. Telefone (15)
3243-2410.

Farma Ponte: 22 de agosto, das 8h às 11h
No dia 22 de agosto, a manhã de saúde será
realizada na Unidade de Saúde Apevo (rua
Sebastião Lopes, 97 - Centro). Nos demais dias, o
atendimento será na sede da associação.

Não é necessário ter experiência para participar do coral

O Coral da Apevo está com inscrições abertas para o
segundo semestre de 2019. Para participar, é necessário ter
18 anos ou mais e ser associado ou dependente da
associação. As aulas são gratuitas e não precisa ter
experiência.
Os encontros, ministrados pelo regente Luís Gustavo
Laureano, são realizados semanalmente, às segundas-feiras,
das 15h às 17h, no Salão Social da Apevo. Atualmente, o
grupo é formado por 15 pessoas e, desde sua fundação - em
2017, já se apresentou em diversas cidades da região de
Votorantim.
O associado ou dependente interessado em fazer parte do
coral, pode participar de uma aula gratuita de
experimentação. As inscrições devem ser feitas diretamente
com o professor, no horário de aula. O Salão Social ﬁca na rua
Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações
pelos telefones (15) 3243-2410 ou 99690-7500.

Apevo Responde

Foto Jornal Cruzeiro do Sul

Prefeitura implanta zona azul em mais de 30 ruas da cidade

Votorantim implantará Zona Azul

A partir de agosto, a Prefeitura de Votorantim implantará, de
forma experimental, o estacionamento rotativo pelas
principais ruas da cidade. A Zona Azul surge como solução
para motoristas estacionarem seus carros e organiza o
espaço das vias públicas. A rua da Apevo
(Antônio Fernandes), será uma das vias
demarcadas.
O Consórcio V-Park será responsável pela
gestão da exploração, apoio e
monitoramento das vagas,
monitoramento e administração de
solução de estacionamento digital,
contemplando todos os recursos
materiais, de tecnologia e serviços
necessários ao seu correto
funcionamento pelo período de dez anos.
A cobrança está prevista para a partir de
setembro.
Conﬁra as principais dúvidas sobre a Zona
Azul:
1. Quantas vagas serão implantadas na
cidade e quais os valores?
Segundo o secretário de Planejamento e
Desenvolvimento e de Governo, Carlos
Laino, devem ser implantadas 2.360 vagas
em 31 ruas e avenidas de Votorantim, que
não abrangem somente a área central. Os

valores praticados serão de R$ 2,00 para veículos e R$ 1,00 privados para esse público e para deﬁcientes. Nos demais
horários e dias em que a Zona Azul não esteja funcionando,
para motos por hora.
as vagas especiais demarcadas continuam exclusivas para
esses grupos em qualquer condição. Caso algum carro esteja
2. Qual será o horário de funcionamento da Zona Azul?
A Zona Azul em Votorantim funcionará de segunda a sexta- ocupando o local de forma irregular, o motorista será
feira, das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 13h. Aos penalizado. A infração está prevista no artigo 181 do Código
domingos será livre. Idosos e deﬁcientes serão isentos de de Trânsito Brasileiro (CTB) e a multa é gravíssima.
pagamento nas duas primeiras horas e carga e descarga terão
4. A Zona Azul pode multar?
tolerância de 15 minutos.
De acordo com o artigo 181 do CTB, é proibido estacionar o
veículo em desacordo com as placas de estacionamento
3. Como funcionam as vagas para idosos e deﬁcientes?
As vagas exclusivas são um direito dos idosos no Brasil e, de regulamentado. Ou seja, estacionar irregularmente em uma
acordo com o artigo 41 do Estatuto do Idoso, devem ser vaga de Zona Azul é infração de trânsito. Nesses casos, a
assegurados 5% das vagas nos estacionamentos públicos e multa é considerada grave. (Fonte: Zul Digital)

