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Palavra do Presidente

Ano Novo, vida nova: tempo de rever conceitos
pensar: o que posso fazer para melhorar a partir de agora?
Um bom começo é ter pensamentos positivos,
comprometimento com você mesmo, acreditar e rever
conceitos, colocando-os em prática para viver o ano de 2019
feliz e em paz.
Na Apevo, o ano de 2018 foi muito bom: conseguimos
superar a crise e, com luta e dinamismo, conseguimos
crescer em patrimônio e consequentemente aumentar os
benefícios aos nossos associados e dependentes,
propiciando mais qualidade de vida. Portanto, só temos que
agradecer a Deus por tudo que ele nos concedeu e, assim,
chegarmos triunfantes e motivados em 2019; ano que já se
inicia cheio de projetos para serem concluídos, como os
quatro novos apartamentos em Ilha Comprida e outros a
serem iniciados; deixando o que já está bom ainda melhor.
Os associados que acompanham nosso desenvolvimento
nessa gestão sabem que é possível, pois nosso passado é
nosso avalista para o futuro. Para aqueles que não tiveram
ainda a oportunidade de conhecer a Apevo, possivelmente
acompanharam por meio desse jornal mensal dos últimos
seis meses a coluna “Nada acontece por acaso. É gestão
eﬁciente”. Nessa coluna, apresentamos tudo o que ﬁzemos
nos últimos meses de trabalho. Quero salientar que estamos
à disposição de todos que queiram conferir na prática o que
está sendo divulgado em nosso jornal mensal, e-mail, site e
Facebook, e vejam que a nossa teoria é também a prática.

Olá aposentados, pensionistas, idosos, proponentes a se
aposentar, jovens que serão os aposentados do amanhã e
leitores em geral. Ano Novo, vida nova. Com certeza, nesse
ﬁnal de ano, em algum momento todos nós paramos para
reetir a respeito do ano que estava se ﬁndando. Talvez
algumas pessoas não tenham se atentado sobre a
importância que esse pequeno ato possa ter para começar
um novo ano.
A questão não é sentir-se culpado por algo que deixou de
fazer ou lamentar-se por algo que não deu certo – até
porque já é passado e “águas passadas não giram moinhos”.
Moramos em um país maravilhoso, então, é importante

Aproveitando esta edição de janeiro, queremos lembrá-los
que no dia 16 teremos eleição para escolher a nova diretoria
que estará conduzindo os trabalhos da Apevo nos próximos
quatro anos. É de extrema importância que os associados
que tem direito ao voto compareçam na Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Poderão
votar, das 8h às 17h, os associados aposentados ou
pensionistas que tenham um ano ou mais no quadro
associativo e que estejam quites com a mensalidade até
dezembro de 2018. Também é necessário apresentar a
carteira de associado da Apevo ou um documento com foto.
Caso haja inadimplência com a mensalidade, o associado
deve comparecer na associação com antecedência e fazer
sua legalização, solicitando anistia (pagando dois meses - ou
seja, o mês atual e o mês anterior) e após o pagamento dará
continuidade (Obs: a anistia é norma estatutária).
Encerro desejando a todos vocês, em nome de todos nossos
diretores e funcionários colaboradores da Apevo, um
abençoado 2019 e que todos seus desejos sejam
concretizados com muita saúde e paz. Estamos juntos!
Fiquem com Deus e até breve.
Aristides Vieira Fernandes
Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Artigos

Foto Pascom Arquidiocese de Sorocaba

Novo ano: oportunidade de refletir sobre o que passou e o que virá

Diácono Paulo Sebastião Vieira

Olá queridos amigos, mais um ano que se foi e o início de um
novo ano nos oferece a oportunidade de olharmos com
alegria, discernimento, entendimento e coragem para o ano
que passou e para o que está chegando. É um bom
momento para pararmos, olharmos para nós mesmos, para
os outros e para Deus.
Que tal então exercitarmos alguns passos que poderão ser
úteis a todos nós? Olhemos para o passado de maneira

positiva e com gratidão. Vamos agradecer pela fé que vence a
nossa dúvida; pela esperança que supera o desespero que de
repente se instala em nosso coração; da coragem em meio
ao sofrimento e da crença na vida eterna vencendo a morte.
Olhemos para dentro de nós. Façamos um balanço,
reetindo sobre nossa vida em casa, no trabalho, na igreja e
no mundo. Analisando nossos relacionamentos com os
outros e como estamos agradecendo a Deus por todas as
chances de vida que Ele nos dá. Vamos analisar também cada
aspecto de nossa vida a partir dos padrões de Deus e oremos
para crescer em nossa ﬁdelidade.
Fixemos nosso olhar para Jesus. À luz das tentações, dos
problemas, diﬁculdades e tristezas. Ele nos ajudará a
enfrentar o ano que se aproxima, assim como tem feito em
todos os que passaram.
Olhemos para o mundo. Oremos para que sejamos capazes
de olhar para o mundo com os olhos de Jesus, para perceber
as necessidades das pessoas à nossa volta e servi-las com
amor e compaixão.
Olhemos à frente, porque Deus estará conosco em cada
passo do caminho. Podemos olhar para cada novo dia com

grande expectativa e gratidão.
O Natal é época para relembrarmos o nascimento de Jesus
Cristo, nosso Salvador, aproveitando o momento para
agradecermos por nossas vidas, nossas famílias, pela saúde,
pelo trabalho, etc.
Vamos reetir sobre o Natal olhando para a pessoa de Jesus
Cristo – Verbo Encarnado no meio de nós – e permitir que
nosso coração transborde de gratidão e amor pelo Criador
que enviou Seu ﬁlho para morrer por nós. Aproveitamos
também para renovar a nossa fé e coragem, apesar das
circunstâncias, e que, ao olharmos além das diﬁculdades,
possamos encontrar a esperança em Jesus Cristo que nasce
em nossos corações.
Obrigado, Senhor, por este novo ano. Alegramo-nos por
estares conosco a cada um de seus dias!

Diácono Paulo Sebastião Vieira
Paróquia Nossa Senhora Anunciação e Arcanjos

ATENÇÃO ASSOCIADOS DA APEVO
ELEIÇÃO 2019 PARA ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA

Data da eleição: 16 de janeiro de 2019
Horário: das 8h às 17h
Local: Salão Social Apevo
Rua Antônio Fernandes, 50, Centro, Votorantim
Quem pode votar: Associados aposentados ou pensionistas que tenham um ano ou mais no quadro associativo.
Para votar é também necessário estar em dia com a mensalidade até dezembro de 2018.
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Verão: cuidados redobrados com as micoses de pele

A chegada do verão propicia o aparecimento de diversas
doenças relacionadas ao calor, entre elas, as micoses de pele.
A micose é uma infecção causada por fungos, que pode
atingir diversas partes do corpo e está diretamente
relacionada à umidade. É preciso estar atento: se não cuidar
logo no princípio, a micose pode se agravar.
Segundo a dermatologista da Unidade de Saúde Apevo,
Mariel Moreno Patto, existem quatro tipos principais de
micose. “A pitiríase versicolor é muito comum,
principalmente entre os jovens de pele oleosa e que
frequentam piscina e praia, e geralmente surgem em partes

piscinas; evitar compartilhar toalhas, roupas, escovas de
cabelo e bonés, pois esses objetos podem transmitir fungos;
evitar roupas muito quentes e aquelas feitas em tecidos
sintéticos, pois não absorvem o suor, prejudicando a
transpiração da pele; e usar o material próprio ao ir à
manicure, como alicates, lixas e palitos de unhas.
A micose pode deixar manchas residuais que levam semanas
a meses para desaparecerem. Para cuidar das doenças da
pele como a micose, é importante consultar com um
dermatologista. “Cada paciente é tratado de acordo com a
severidade e localização da doença. Os tratamentos podem
ser tópicos, medicamentosos e higienizadores”, disse
Mariel.

Foto Suplementos Brasil

Mariel Cristina Moreno Patto, dermatologista na Apevo

do corpo que acumulam gordura (costas, couro cabeludo e
braços); a tinha inguinal (virilha) e pés ocorrem quando essas
partes do corpo ﬁcam úmidas por várias horas; a candidíase é
causada pelo fungo cândida e pode comprometer, de forma
isolada ou conjuntamente, a pele, unhas e mucosas; e, tem
também, a onicomicose, que acomete as unhas,
principalmente as dos pés”, explica.
Quando ocorre a infecção, o fungo pode se manifestar de
diversas formas, como: alterações na pele como manchas
brancas ou avermelhadas, erupções com ou sem coceira,
pequenas bolhas nas bordas dos pés ou nos espaços entre os
dedos, entre outras.
“Muitas vezes, a doença é percebida poucos dias após a
exposição da pele ao sol. Isso ocorre porque, nas áreas
afetadas pela micose, a pele não se bronzeia e as manchas
ﬁcam perceptíveis”, ressalta a proﬁssional. Pessoas com pele
oleosa podem ser mais susceptíveis àquelas de pele seca.
Adultos jovens e adolescentes estão predispostos a
desenvolver micose de pele. Crianças e idosos raramente
desenvolvem esta condição, exceto em climas tropicais.
Para se prevenir, a Mariel destaca alguns cuidados, como:
secar cuidadosamente as regiões de dobras do corpo, como
axilas, dedos dos pés e virilha; evitar usar calçados fechados
por longos períodos, dando preferência aos mais largos e
ventilados; usar chinelo ou sandália em locais que sempre
estão úmidos, como vestiários, saunas e áreas ao redor de

Como se prevenir das micoses no verão

Turismo

Apevo prepara calendário de viagens para 2019

O Departamento de Turismo da Apevo está preparando um
calendário repleto de viagens para o ano de 2019. Entre elas,
estão os passeios para Maria Fumaça e Águas de Lindoia –
com datas a serem deﬁnidas. Os destinos são tradicionais na
associação e atraem dezenas de turistas todos os anos.
Antes do embarque na locomotiva a vapor Maria Fumaça, é

Entre os pontos turísticos está o Cristo Redentor. Localizado
no Morro do Cruzeiro, o local oferece uma excelente visão
panorâmica de toda a cidade, municípios vizinhos e da Serra
da Mantiqueira.
Mais informações serão divulgadas em breve, no site da
Apevo (www.apevo.com.br) ou na página oﬁcial da
associação no facebook.com/ApevoOﬁcial.

Foto Booking.com

Maria Fumaça atrai dezenas de associados todos os anos

possível conhecer o funcionamento do trem: desde a
queima da lenha até o seu apito. Durante o trajeto pelos
antigos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro,
os monitores contam a história da Companhia, da Maria
Fumaça, das fazendas que cercam o percurso, entre outras
informações.
Diversas atrações animam os turistas, entre elas o Trio Maria
Fumaça, que apresenta músicas clássicas brasileiras, como o
“Trem das Onze”. Nesse momento, os turistas poderão
dançar e cantar junto com o grupo musical.
A Maria Fumaça passa por várias estações até chegar a
Jaguariúna, conhecida como a “Estrela da Mogiana”. No
local, o grupo parte rumo a Pedreiras, onde podem visitar a
Feira de Artesanato e, após o almoço, a tarde é livre para
passeios e compras.
Já em Águas de Lindoia, o grupo irá fazer compras em Serra
Negra (SP) e Monte Sião (MG), além de visitar os pontos
turísticos da cidade e participar de bailes temáticos
preparados pelo pessoal do Hotel Mantovani (local onde o
grupo ﬁcará hospedado).

Hotel Mantovani, em Águas de Lindoia
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Sorteados

Associados começam ano com sorte
da Apevo e depositar os cupons, recebidos no ato do
pagamento, nas urnas dispostas na associação e nas farmácias
Farmamed e Farma Ponte, localizadas na av. 31 de março, no
Centro da cidade.
Conﬁra quais associados começaram receberam os brindes:

Doze associados da Apevo começaram 2019 ganhando
brindes. Entre os prêmios sorteados, a novidade foram os
produtos da marca Olho D'Água – vendidos no Salão de
Beleza Apevo.
Foram sorteados: hidrante de mãos e pés e loção hidratante,
da marca Olho D'Água; almoço para dois no restaurante

Aroma e Sabor; vale compras da Farmamed; lavagem técnica
da Automabi; óculos de sol da Ótica Oliver; coleção de livros
“Nossa história, nossa gente”, do jornalista César Silva;
sessão com a podóloga da Unidade de Saúde e cestas de
Natal ofertadas pela Apevo.
Para concorrer, é preciso estar em dia com as mensalidades

Jaqueline Vieira Batista - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

Aparecida Isabel Teotonio Rodrigues - hidrante mãos e pés da Olho D'Água

Rosmari Bemejo - hidratante corporal da Olho D'água

Euclides Queiroz - vale compras da Farmamed

Augusto Mezadri - vale compras da Farmamed

Julia Maria da Silveira - vale compras da Farmamed

Izilda Kill de Melo - brinde ofertado pela Apevo

Ari Pires Martins - brinde ofertado pela Apevo

Claudio Alarcon - livros do jornalista César Silva

Eneas Moreira - lavagem técnica da Automabi

Davino Lopes Venâncio - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Dulcineia de Barros - óculos de sol da Ótica Oliver

VotoCoisas
(Por José Carlos Nogueira)

Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo ano e nós,
da Apevo, desejamos de coração que ele seja repleto de paz
e amor ao próximo.
Dando sequência a nossa coluna “VotoCoisas”, vamos às
curiosidades do primeiro mês do ano: janeiro.
Era costume de alguns moradores de Votorantim (90%
deles já falecidos) irem, no dia 1º de janeiro, por volta das 6h
da manhã, na cachoeira da Chave. Não eram só os
moradores, vinham pessoas de outros bairros fazer oração
para que tudo desse certo no ano que estava começando.

As orações não tinham relação com umbanda e coisa e tal,
eram orações mais conhecidas, como “Pai Nosso”, “Ave
Maria”, “Creio em Deus, Pai”. Os moradores não acendiam
velas, nem batiam tambor, tampouco usavam roupas
brancas... nada disso. Entravam na cachoeira com a água até
as canelas e faziam suas orações, pedindo a Deus que
levasse as coisas ruins rio abaixo. Detalhe: a intenção não era
Um abraço!
que as coisas ruins fossem para Sorocaba, até porque todos
eram católicos apostólicos romanos. Às vezes até o padre Jocano
aparecia, sem batina.

Único plano de assistência familiar certiﬁcado pela
associação brasileira das entidades diretores funerários

Retrospectiva 2018
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JANEIRO
Apevo realizou missa em homenagem ao Dia Nacional do Aposentado

Coral Sertanejo da Paróquia Nossa Senhora da Consolata
Momentos de fé marcaram a 4ª Missa Sertaneja na Apevo

Diácono Paulo Sebastião e Padre Carlos Meira

No dia 26 de janeiro, a Apevo realizou a 4ª edição da missa
sertaneja em alusão ao Dia Nacional do Aposentado
(celebrado no dia 24 de janeiro). Fieis de diversas paróquias
de Votorantim e região comparecerem ao Salão Social da
associação.
A celebração, em estilo sertanejo, foi com o Padre Carlos
Meira (Paróquia São José do Cerrado) e do diácono Paulo
Sebastião Vieira (Paróquia Nossa Senhora da Anunciação e

Arcanjos). Fieis da Paróquia São José organizaram a liturgia e
o coral foi representado pela Paróquia Nossa Senhora da
Consolata.
Durante a missa, o Padre Carlos ressaltou a importância dos
associados e a luta da categoria para conquistar melhorias e
benefícios após os anos de trabalho. No encerramento, o
presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes, leu uma
carta dos aposentados para todos os brasileiros.
Diretoria da Apevo se reuniu após a celebração

Dezenas de ﬁeis compareceram ao evento

Missa foi repleta de fé e devoção

Padre Carlos Meire celebrou a 4ª missa sertaneja

FEVEREIRO
Novo layout do jornal e viagens inéditas marcaram os 26 anos da associação
como o programa de entrevistas semanal “Na Apevo com”,
que voltou à programação com entrevistas inéditas.
O Departamento de Turismo também preparou viagens
inéditas, como Caldas Novas e Araxá, escolhidos
atentamente para que os turistas aproveitassem o merecido
descanso.

As jornalistas, Thaís Marques e Luciane Fogaça, da comunicação da Apevo

Para comemorar os 26 anos da Apevo, celebrado no dia 7 de
fevereiro, a diretoria programou novidades, entre elas, o
jornal mensal apresentou seu novo layout – mais leve e
moderno. Além disso, o Departamento de Turismo
ofereceu viagens inéditas em 2018, para destinos como:
Caldas Novas (GO) e Araxá (MG).
Fundada em 1992, a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Votorantim e Região representa os
aposentados nas lutas por seus direitos e também oferece
benefícios para melhorar sua qualidade de vida. A Apevo
vem se consolidando e tem grande credibilidade junto aos
associados de toda a região, além de sua representatividade
entre as principais associações do estado de São Paulo.
Com o propósito de caminhar de acordo com as
necessidades do mercado e de seu público, a Apevo
começou 2018 com diversas atividades comemorativas,

A sede conta com serviços jurídicos, salão de beleza, salas de
aulas para os cursos de Inglês e Informática, estúdio de TV e
oferece aulas de ginástica, dança de salão e coral.
Há cinco anos, a Unidade de Saúde Apevo oferece uma
estrutura moderna e atendimentos nas áreas de: psiquiatria,
nutricionista, psicologia, ﬁsioterapia, endocrinologia,
acupuntura, cardiologia, urologia, dentista, reumatologia,
vascular, clinico geral, geriatria, podologia, reumatologia,
ortopedia e dermatologia. A associação também possui
parceria com médicos externos e com o convênio Fenix
Medical. Além disso, os associados e dependentes possuem
descontos em farmácias, óticas, laboratórios, entre outros.
A administração da Apevo e suas políticas de qualidade visam
a excelência, qualidade de vida e melhoria contínua. A
associação continua crescendo, pensando no futuro e
atuando no presente.

Araxá (MG) foi uma das novidades em 2018

Benefícios aos associados
Além das novidades, a Apevo também investiu na melhoria
dos serviços e benefícios para seus associados e
dependentes.
A associação possui um salão social com capacidade para 260
pessoas e uma infraestrutura completa para atender
qualquer tipo de evento. Além de uma equipe de apoio
composta por recepcionista, seguranças, técnico de som e
pessoas para limpeza.

Salão Social da Apevo recebe diversos eventos
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Mutirão de Densitometria Óssea reuniu 150 pessoas na Apevo

Exame para diagnóstico de doença é feito no calcanhar

Um total de 150 pessoas foi atendido durante o 2º Mutirão
de Densitometria Óssea, organizado pela Apevo em
parceria com o grupo farmacêutico EMS. Os exames foram
realizados no dia 23 de março, na Unidade de Saúde da
associação, onde também foi oferecido um café da manhã
aos pacientes.
O procedimento é feito nos pés e demora em média um

minuto. “O exame é feito pelo calcanhar do paciente e mede
o desgaste ósseo do corpo inteiro. Com o resultado, é
possível saber se a pessoa tem osteopenia (início da
osteoporose) ou osteoporose em grau mais avançado”,
informou a técnica operadora da máquina Achiles, Fabiana
Martins Teixeira.
Vera Lúcia Moisés Domingues foi a primeira a chegar, por
volta das 8h30. Na época, ela contou que procurou pelo
exame por causa das dores no corpo. “Acho importante essa
ação que a Apevo está fazendo devido o alto custo do exame
em clínicas particulares”, comentou. O associado José Carlos
Fioravanti acrescentou ainda que sempre foi muito bem
atendido pela associação e que pretende participar de mais
ações como essa.
Segundo os representantes do grupo SEM, Caio Henrique
Santos e Marco Aurélio de Oliveira, o mutirão tem o objetivo
de proporcionar melhora na saúde óssea da população.
Marco ressalta que o grupo pretende continuar com a
parceria com a Apevo nos próximos anos e que, na região, a
associação é a única a oferecer o exame de forma gratuita à
população.

Para a Apevo, a parceria é de grande importância por
proporcionar a todos, associados ou não, o acesso ao exame
que é de grande valia para a saúde. A associação também
ofereceu consulta gratuita com a geriatra Eliane de Ambrósio
Ruzzante para aqueles que apontaram alterações nos
resultados.

Pacientes receberam orientações da médica Eliane Ruzzante

ABRIL

Águas de Lindoia: turistas descasaram e se divertiram
viagem aconteceu de 2 a 4 de março e Cristo Redentor – localizado no Morro do Cruzeiro, o local
deixou o grupo da associação descansado oferece uma excelente visão panorâmica da cidade,
e com gostinho de quero mais. O pessoal municípios vizinhos e da Serra da Mantiqueira.
foi muito bem recebido pelos funcionários
do Hotel Mantovani, local no qual ﬁcaram
hospedados.
Cerca de 40 turistas se divertiram com os
bailes preparados pelo hotel. Com os
temas “Noite Italiana” e “Anos Dourados”,
o público dançou e cantou com direito a
músicas ao vivo.
A programação também incluiu passeio na
Turistas embarcaram rumo a Águas de Lindoia
cidade de Monte Sião, em Minas Gerais, e
Na edição de abril, do Jornal da Apevo, foram divulgadas as Serra Negra, em São Paulo; atrações musicais na beira da
fotos do ﬁnal de semana dos turistas em Águas de Lindoia. A piscina; city tour e visita pelos pontos turísticos, entre eles, o Magali de Fátima, Lucia de Fátima, Wilson Furtado e Elza Corona

MAIO

Associação imunizou 370 idosos contra a gripe
A Apevo vacinou 370 pessoas com mais de 60 anos contra a
gripe durante as três semanas em que as doses foram
oferecidas em sua Unidade de Saúde. A associação – que há
anos colabora com a campanha, recebeu 400 doses da
Secretaria de Saúde nos períodos de 23 a 27 de abril e 16 a
30 de maio.
Em toda a cidade, foram aplicadas mais de 25 mil doses da
vacina e, devido à greve dos caminhoneiros, ocorrida em
maio, a campanha precisou ser prorrogada até o mês de

370 pessoas foram imunizadas contra a gripe na Apevo

julho.
A campanha teve iniciou no dia 23 de abril e foram vacinados
10.965 idosos (102,93%); 1767 trabalhadores da área da
saúde (85,9%); 3993 crianças de seis meses a cinco anos
(56,99%); 693 gestantes (55,57%); 147 puérperas
(71,71%); 845 professores (80,09%) e 6995 pessoas com
doenças crônicas. A meta estipulada pelo Ministério da
Saúde era que o município vacine 90% de cada grupo
prioritário.

JUNHO

Viagem à Caldas Novas (GO) rendeu momentos de diversão

Grupo se diverte com monitores no hotel diRoma Exclusive

Claudete da Costa, Camila Furtado, Lucia Furtado, Giceli da Costa e Helena Bertolucci

Adonis Alves e Zeli Nunes

A viagem inédita do Departamento de Turismo da Apevo
para Caldas Novas, de 21 a 24 de junho, rendeu bons
momentos aos turistas. O ônibus, com 46 pessoas, saiu de
frente da associação rumo ao Hotel diRoma Exclusive, na
cidade goiana. Anualmente, mais de um milhão de turistas
passam pelo local.
A programação foi repleta de atrações, a começar pela
hospedagem no luxuoso hotel. Além dos ambientes
espaçosos, o diRoma possui um parque aquático e área de

lazer com piscinas aquecidas, sauna, ducha, sala de jogos,
brinquedoteca e sala para eventos. Dois bailes temáticos
foram realizados. O grupo também visitou a cachaçaria Vale
das Águas Quentes, onde conheceram o processo de
fabricação da bebida e a degustaram.
O bom tempo ajudou para que os dias fossem de muita
diversão no diRoma Acqua Park. O local tem atrações para
todas as idades. Os mais velhos puderam relaxar e curtir com
tranqulidade as piscinas de águas quentes, SPA com ôfuros,

bar molhado, saunas e o rio lento. As crianças tinham um
e s p a ç o p r ó p r i o : o K i d ’ s Pa r k , p r e p a r a d o c o m
escorregadores, mini gruta, piscina com chafariz, rampa e um
navio pirata. Já os aventureiros, curtiram as atrações radicais,
como escorregadores gigantes que saem de um vulcão,
rampas de altíssima velocidade, piscinas de ondas, entre
outras atrações.
Antes de retornarem à Votorantim, o pessoal comemorou o
aniversário do associado Adonis Alves, com direito a bolo.
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JULHO

Apevo oferece aulas gratuitas aos associados e dependentes

Professores Luís Gustavo, Wellington Henrique e Márcio Antônio

Desde o mês de julho, associados e dependentes da Apevo,
novos ou antigos, podem participar das aulas de ginástica,
dança de salão e coral gratuitamente. Os custos mensais
opcionais para compra de materiais deixaram de ser
cobrados. É mais um benefício da Apevo em prol da saúde e
bem-estar de seus associados e dependentes.

Segundo o presidente da associação, Aristides Vieira
Fernandes, a ideia é que mais pessoas possam participar das
aulas, que acontecem semanalmente e são ministradas pelos
professores Márcio Antônio (ginástica), Wellington Henrique
Machado (dança de salão) e Luís Gustavo Laureano (coral).
As aulas de ginástica existem há mais de 7 anos e são
oferecidas atividades como: alongamentos, aeróbica, steep,
funcional, entre outras. Também é feito uma pesagem
mensal para acompanhar a evolução das alunas. As aulas
acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h30 às
8h30; terças, quintas e sextas-feiras, das 18h às 19h, na rua
Antônio Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.
As aulas de dança de salão com Wellington – também
conhecido como Wally, começaram a pouco mais de um
ano. O professor ensina ritmos variados para os
participantes, como jazz e ritmos nacionais. As aulas
acontecem às terças-feiras, das 20h às 22h, no Salão Social da
Apevo.
O coral foi uma das novidades de 2018 e atraiu muitos
associados. O intuito da Apevo e do regente Luís é despertar
novos talentos. As aulas acontecem às segundas-feiras, das

15h às 17h, no Salão Social da Apevo.
Para participar das aulas é necessário ser associado ou
dependente da Apevo, estar com as mensalidades em dia e
deixar os dados na recepção da associação ou diretamente
com os professores, nos horários das aulas. Informações
pelo telefone (15) 3243-2410.

Alunos do primeiro coral da Apevo

AGOSTO

Primeiro baile da associação atraiu grande público
Mais de cem pessoas marcaram presença no 1º Baile da
Apevo, realizado no dia 20 de julho, fazendo do evento um
grande sucesso! Segundo o presidente da associação,
Aristides Vieira Fernandes, o evento era muito solicitado
pelos associados.
“A partir da primeira edição, a ideia da diretoria é realizar o
evento todos os meses”, aﬁrma Aristides.
No primeiro evento, amigos e familiares tomaram conta do
espaço, ao som de músicas comandadas pelos DJ’s Ronaldo
e Jefferson, da R&J Som e Luz. Durante o baile, os diretores
José Carlos Nogueira e Siléa Benedetti Pedroso
agradeceram a presença dos convidados.

Amigas se divertiram na pista de dança

Evento reuniu amigos, casais e familiares

Jorge da Silva, Luís Zacarias, Leonice Ribeiro e Luiza da Silva

Amigos e familiares durante o 1º baile da Apevo

Claudio Emílio, Maria de L. Pontes, Dilma Bossolano e Celso N. Corrêa

SETEMBRO

Unidade de Saúde Apevo completou 5 anos com novidades

Unidade de Saúde era o sonho da Apevo e se tornou realidade

Uma das grandes aquisições da Apevo foi a construção da sua
própria Unidade de Saúde, inaugurada há cinco anos. No
mês em que fez aniversário (20 de setembro), a unidade
aumentou mais uma vez o seu quadro de proﬁssionais,
passando a contar com os atendimentos da endocrinologista

Camila Gagliardi Walter e da dentista Flávia Cassandre de
Freitas Dias.
O espaço de mais de 300 m², construído na região central de
Votorantim, realiza centenas de atendimentos por dia e nas
mais diversas especialidades.
“Há cinco anos era um sonho; mas hoje a Unidade de Saúde
Apevo é uma feliz realidade. Posso aﬁrmar com orgulho que
estamos conseguindo propiciar aos nossos associados um
atendimento digno e com qualidade na área da saúde. Tudo
começou como um sonho e hoje vemos de olhos abertos
que podemos fazer muito mais e, com o apoio de vocês,
com certeza o faremos”, ressalta o presidente da Apevo,
Aristides Vieira Fernandes.
A moderna estrutura conta com recepção, sala de espera,
banheiros, sala de esterilização e 11 consultórios com
atendimentos de: psiquiatra, nutricionista, psicólogo,
geriatra, urologista, ﬁsioterapeuta, dentista, reumatologista,
dermatologista, podóloga, cardiologista, vascular,

ortopedista, clínico geral, pneumologista e fonaudióloga,
todas as consultas com valores abaixo do mercado.
Além da Unidade de Saúde, a Apevo tem parceria com o
convênio Fênix Medical. Os associados e seus dependentes
possuem descontos tanto no pagamento do convênio
quanto em exames e consultas médicas.

São realizados dezenas de atendimentos por dia

ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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Mais de 400 pessoas comemoram o Dia do Idoso na Apevo

Farmamed foi uma das farmácias que realizaram manhã de saúde

Colaboradores e diretores se reuniram para festejar o sucesso do evento

Mais de 400 pessoas prestigiaram o café da manhã especial,
preparado pela Apevo, no dia 28 de setembro. O evento foi
realizado em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no
dia 1º de outubro.
O café da manhã foi servido pelo Buffet Fest Nirvana e o
evento foi abrilhantado pela apresentação dos alunos do
Coral da Apevo, regidos por Luís Gustavo Laureano. Entre as
atrações, também foram realizados testes de glicemia e
aferição de pressão com a Farmamed e Farma Ponte;
exposição de produtos da Mary Kay, Hinode, Ofebas,

Automabi, Escritório Cunha, Óticas Oliver, Óticas Ofﬁcer e
Crystal Fórmulas e sorteio de prêmios.
Os assistidos do Centro de Atendimento ao Idoso “Shirley
Peinado Bernardi” estiveram presentes e prestaram uma
homenagem ao presidente da Apevo, Aristides Vieira
Fernandes.
Para Aristides, poder homenagear os idosos que
contribuíram com o país e região é sempre muito
emocionante e gratiﬁcante.

Dupla Tony e Bene agitaram o público com suas músicas

Mais de 400 pessoas passaram pelo café da manhã especial

NOVEMBRO

“Na Apevo com” já exibiu mais de 50 entrevistas inéditas
O programa de televisão “Na Apevo com”, estreado em 14
de setembro de 2017, exibiu 55 entrevistas inéditas (até o dia
1º de dezembro de 2018), com personalidades de
Votorantim e região. O programa foi lançado no ano festivo
em que a Apevo completou 25 anos de fundação.
O “Na Apevo com” é um programa semanal de entrevistas,
sob o comando do presidente da associação, Aristides Vieira
Fernandes. O programa vai ao ar às quintas-feiras pela TV
Votorantim (canal 3 da Super Mídia e 6 da Net) com reprises
aos sábados, a partir das 9h30 e aos domingos, na Rádio
Nova Tropical (105,9 FM), a partir das 8h.

Programas em novembro

O programa de TV “Na Apevo com” apresentou entrevistas
inéditas no mês novembro. No dia 1º, o entrevistado por
Aristides Fernandes foi o comunicador José Carlos Nogueira,
que comemorou 60 anos como radialista em Votorantim.
No dia 8, o bate-papo foi com o publicitário Décio Perez
Martim, que falou sobre a nova edição do “Guia Noivas e
mais Eventos”, lançado em agosto. Na sequência, no dia 15,
foi ao ar a entrevista com o secretário de Educação de
Votorantim, Tiago Antônio de Araújo, que falou sobre os
desaﬁos de trabalhar pela primeira vez com a política.
No dia 22 de novembro, foi a vez de Eliane Rangel Pulino
Consorte, que é presidente da ONG de proteção aos
animais da região, Anjos e Protetores.

A protetora dos animais, Eliane Rangel, foi uma das entrevistadas de novembro

DEZEMBRO

Ginástica ganhou espaço definitivo e equipado

Aulas de ginásticam ganharam novo equipamento

As aulas de ginástica da Apevo estão repletas de novidades:
além do espaço deﬁnitivo, a sala foi equipada com
bebedouros, ventiladores e esteiras elétricas. Além disso, a
atividade passa a ser realizada três vezes na semana, nos

períodos da manhã e da noite.
Há algum tempo, a atividade, ministrada pelo professor
Márcio Antônio, vinha sendo realizada no prédio que a
associação possui na rua Antônio Fernandes, 146 - Centro
de Votorantim. Após receber os materiais necessários, o
terceiro pavimento do local passou a ser, em deﬁnitivo, o
espaço para as aulas.
Segundo o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes,
com a mudança, as atividades ganham um espaço maior para
suprir a demanda. “Foi deﬁnido pela diretoria que a ginástica
precisava ter um espaço próprio, tendo em vista a grande
procura de nossas associadas”, ressalta.
Uma vez por mês, o professor realiza a pesagem de suas
alunas e programa as aulas de acordo com as necessidades
de cada uma. São desenvolvidas atividades como: aeróbica
localizada, steep, jump, pilates, ritmos, circuito funcional e
outros. Além das esteiras, a atividade também é realizada
com o auxílio de pesinho, cama elástica, corda, elástico e
bolas.

Desde dezembro, as aulas acontecem de segunda a sextafeira, nos horários da manhã e noite, sendo: segundas,
quartas e sextas-feiras das 7h30 às 8h30; e terças, quintas e
sextas-feiras, das 18h às 19h. Informações pelos telefones
(15) 3243-2410 ou 3353-8080.

Associadas aprovaram o novo espaço equipado
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Apevo: atendimento de qualidade para os associados Mais que uma associação,
Para nós, a presidência e toda a diretoria são batalhadores
uma família
que não medem esforços para atender os associados que os
procuram. Através do setor de Turismo nos proporcionam
passeios muito agradáveis, como a Maria Fumaça, Barra
Bonito, Pesqueiro e Pousada Maeda, São Lourenço (Minas
Gerias), inclusive sendo o meu preferido: a ida até Águas de
Lindoia, com hospedagem no Hotel Matovani.
O presidente é muito bem assessorado pelos seus diretores
e demais funcionários, os quais não medem esforços para
nos atender bem, sempre com cordialidade e educação em
todas as áreas, como na Apevo Saúde que sempre nos auxilia
com consultas médicas a preços mais acessíveis.
Darcy Solano e Branca Nanci
Associados

Orgulho de tê-la em nossa cidade!
A Apevo é uma entidade pulsante, com diretoria e
colaboradores que trabalham próximos dos associados e
que não medem esforços para oferecer uma gama de
serviços que vão contribuir sensivelmente para a melhoria da
qualidade de vida de seus atendidos.
Quando vamos até a sua sede somos recebidos com
sorrisos, abraços e um cordial aperto de mão, César Silva
demonstrando o quanto é importante a humanização das Jornalista,
nossas relações e a entidade se mostra, de fato, receptiva escritor e servidor público
conosco.

Em meio às dificuldades, a Apevo me acolheu
Tive a oportunidade de conhecer a Apevo em uma etapa
muito difícil da minha vida. Era um rapaz que cursava o
terceiro ano de Medicina no exterior, minha mãe era uma
humilde manicure e não podia me ajudar a estudar. Estava de
férias, buscando ajuda para me formar, passei em frente à
associação e pensei: “Se este lugar cuida de idosos, podem
cuidar de mim”.
Hoje sou médico, exerço a proﬁssão na capital São Paulo e
muitas vezes que atendo meus velhinhos penso o quão bom
seria se meus pacientes pudessem conhecer a Apevo, que há
décadas se preocupa com todas as problemáticas sociais,

culturais e de saúde
desta linda classe de
anciões que guardam
uma grande história de
vida e de trabalho.

Edson Medeiros
Médico

Um dos maiores patrimônios de Votorantim
Considero a Apevo um dos maiores patrimônios de nossa
cidade. Recentemente, visitei a entidade e fui muito bem
recebido pelos colaboradores, voluntários e o presidente,
Aristides Fernandes que, com sua gentileza, apresentou toda
a estrutura da associação, que foi conquistada pela gestão ao
longo dos anos de luta.
Fiquei impressionado com os avanços estruturais,
oferecendo um serviço de utilidade pública em sua estrutura
física, ações sociais, cumprindo com excelência a sua função
que vai além de zelar pela defesa dos direitos dos
aposentados e pensionistas, fazendo valer o resgate da

dignidade do aposentado pela
ampla estrutura de assistência
de serviços prestados.

Mario L. Niéri
Professor Mestre
em Direitos Humanos

Associação com colaboradores coesos
Q u a n d o
conheci a
Apevo, em
janeiro de
2 0 1 5 ,
assumindo a
cadeira nº 36
da Academia
Votorantinense
de Letras, Artes
e História, descobri a parceria entre as duas entidades.
Ali conheci Aristides Fernandes, presidente da Apevo, que,

contando com uma equipe coesa e entusiasmada, fazem da
associação uma verdadeira representante dos interesses de
seus associados.
A Apevo diversiﬁca-se, multiplica-se, envolve e participa. Do
jornal impresso aos programas televisivos, das jornadas de
trabalhos proﬁssionais pela saúde e direitos aos passeios e
viagens, inclusiva com acomodações próprias aos seus
associados.

Élcio Mario Pinto
Escritor

26 anos de uma entidade companheira
Desde 1992 vemos as mudanças e as grandes melhorias que
vem acontecendo com a Apevo, a qual temos orgulho de ter
em nossa amada cidade de Votorantim. Vale lembrar
também dos trabalhos que a associação vem desenvolvendo
para ajudar e facilitar a vida de muitas pessoas.
Quadro agradecer a todos que passaram por essa entidade,
cada um com sua estrela a brilhar e que sempre contribuíram
para o crescimento da Apevo. Agradeço também a
oportunidade de ter participado do programa “Na Apevo
com”, onde fui muito bem recebida por todos e,
principalmente, pelo senhor Aristides, a quem parabenizo

pelo maravilhoso trabalho
que vem efetuando com
muita sabedoria.

Solange Braga Vieira
Colono
Coordenadora do Centro de
Atendimento ao Idoso
“Shirley Peinado Bernardi”

A Apevo, em minha opinião, ultrapassou o limite de ser
apenas uma associação, se tornando uma grande família. Seu
presidente, Aristides Vieira Fernandes, ultrapassou a linha de
ser um ótimo presidente, se tornando um grande pai!
Pa r a b é n s A p e v o .
P a r a b é n s
colaboradores.
Parabéns presidente
Aristides!

Magali de Fátima
Candido dos Santos
Associada

Uma associação de
muita credibilidade
Esta é a maneira pela qual me reﬁro à Apevo, entidade esta
que tive o prazer de conhecer alguns anos atrás. Na época,
fui muito bem recebido pelo senhor Aristides Fernandes,
presidente da entidade, que, de maneira gentil, mostrou-me
um pouco dos relevantes serviços que a associação presta
aos seus associados e frequentadores em geral.
Queridos amigos leitores, conheçam e desfrutem um pouco
das atividades proporcionadas por essa gloriosa associação,
vale à pena conferir.
Aproveito para ratiﬁcar,
Apevo: uma associação de
muita credibilidade.

Capitão João
Francisco Brotas
Vice-Presidente do
Gabinete de Leitura,
Relações públicas do
Nupep

A conquista que a
cidade precisava
Venho, por meio deste depoimento, ressaltar minha
admiração e gratidão por essa grande conquista que faltava
em nossa cidade que é a Apevo. Associação essa que cuida
dos nossos aposentados e idosos com carinho e respeito
que merecem por, enﬁm, um dia também terem
contribuído com o crescimento de nossa cidade de
Votorantim.
A Apevo é uma associação
completa, que tem tudo
que precisamos para tornar
nossos dias melhores. Fica
aqui meus parabéns pelo
seu desempenho, senhor
Aristides Vieira Fernandes!
Sandra de Oliveira Moreli
Associada

525
Esse é o número de novos associados da Apevo de
janeiro a dezembro. A associação dá boas vindas a
todos, antigos e novos! E a você, que ainda não faz parte
da família Apevo, ﬁca o convite para conhecer nossos
serviços e benefícios.
Para ser associado basta comparecer na associação com
RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e
número de benefício (se aposentado). Todos podem se
associar.

Informações: (15) 3353-8080 ou 3243-2410
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Mais de 200 pessoas prestigiam último baile de 2018
fazia muito tempo que não saia com a minha esposa, Edna,
para dançar e cheguei em casa exausto e feliz pela noite que
tivemos. A banda foi sensacional. Tocou músicas que não
ouvíamos há muito tempo. Mais uma vez, ressalto os mais
sinceros parabéns à toda equipe e pretendo continuar
frequentando os bailes da Apevo”, comenta.
Os bailes mensais da Apevo voltam em 2019. As
informações serão divulgadas em breve no site oﬁcial da
associação: www.apevo.com.br. Conﬁra quem marcou
presença no último evento:

O último baile da Apevo em 2018 atraiu mais de 200 pessoas
no salão social da entidade. Ao som da banda Expresso 8, o
público agitou a pista de dança e o evento foi um sucesso.
As moças que foram sem par também puderam se divertir
com as amigas ou com os proﬁssionais de dança que a Apevo
contratou para a ocasião.
A noite teve clima de Réveillon e também foi realizado um
sorteio de brindes oferecidos pela Apevo, com direito a
espumante e panetone para celebrar as festas de ﬁm de ano.
“O ano de 2018 foi marcado por muito trabalho, algumas
diﬁculdades, mas muitas alegrias e muito prazer em poder

oferecer benefícios aos nossos associados e dependentes.
Portanto, o momento é de celebrar. Celebrar a vida, a paz e a
união entre as pessoas de bem que fazem parte dessa
associação. Em nome da diretoria da Apevo, agradeço
imensamente por toda a conﬁança em nosso trabalho”,
ressalta o presidente da associação, Aristides Vieira
Fernandes.
Para Leonel Mendes, associado Apevo, o evento foi de muita
emoção. “Tirei uma senhora para dançar e ela chorou,
emocionada. É gratiﬁcante ver essa emoção no rosto das
pessoas e parabenizo à Apevo por esse evento incrível. Já

Natanael Bueno, Solange Rodrigues e Rose Rodrigues

Helena Moraes e José Campioni

Rubia Campos, Hilda Martins e Bia Soler

Irene Martins, Marlene e Zenith Martins

Maria Aparecida, Aparecida Cruzeiro e Cide de Oliveira

Everaldo e Solange Siani

Adonis Santos e Zeli de Oliveira

Amigos se reúnem para confraternizar o ﬁnal de mais um ano

Maria Ap. Silverio, Elisabete Batista e Suli Corrêa Vaz

Mazé Carrara, Zilma e Pedro Sandor e Ivone Perretti

Mais de 200 pessoas participaram do evento

Edna e Leonel Mendes, Vera Moreira e Romir Ferraz

Equipe da Pró Mulher marcou presença no evento

Rosimeire e Rinaldo Nieri

Amauri, Zilma, Daniela, Elisabete, Sidnei, Aristides e Antônia

Pista de dança foi tomada pelo público

Baile de Réveillon lotou o salão da Apevo

Banda Expresso 8 animou o último baile de 2018
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Dia Nacional do Aposentado lembra a luta da categoria
da caminhada, o repouso e a tranquilidade”, disse.
Após sua promulgação, outras empresas foram beneﬁciadas
e seus empregos também passaram a ser segurados da
Previdência.
Descubra novos passatempos
Para muitas pessoas, a aposentadoria pode ser um momento
de reorganizar a rotina. Alguns investem em um hobby ou
uma atividade física. Por que não investir naquele curso de
fotograﬁa e sair andando por aí capturando o mundo, por
exemplo?
Aproveite a era digital e usufrua o que a internet tem a
oferecer. A Apevo conta com cursos de Informática e
Smartphone, voltado para todas as idades.
Criar uma conta em alguma rede social promove a interação
com o mundo e você também pode comentar e opinar no
que achar interessante. Use as redes da forma como achar
melhor.
Em Votorantim, os aposentados têm um lugar para curtir o
dia e praticar atividades: é o Centro de Atendimento ao

Idoso “Shirley Peinado Bernardi”. Localizado no bairro
Dominguinho, o espaço funciona de segunda à sexta-feira e
oferece atividades como: ginástica, artesanato, ﬁsioterapia,
entre outros.
Tente descobrir novas rotinas, faça e refaça novos
momentos. Toda hora é hora de viver e ser feliz!

Foto Facebook Solange Colono

Após anos de dedicação ao trabalho, poder se aposentar é
uma forma de obter seu merecido descanso. A ﬁm de
homenagear os proﬁssionais que dedicaram às vidas ao
trabalho e que 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 e remete à instituição da primeira lei brasileira
destinada à Previdência Social, datada de 24 de janeiro de
1923: 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.
Em seu discurso, Eloy fez ampla defesa dos trabalhadores e
seus direitos. “Na vida moderna não se compreende
progresso sem os trabalhadores, que constituem o sistema
circulatório das nações, na paz como na guerra. O homem
não vive só para si e para a hora fugaz, que é o momento de
sua passagem pelo mundo. Ele projeta sua personalidade
para o futuro, sobrevive a si próprio, em seus ﬁlhos. Seus
esforços, trabalho e aspirações devem também visar, no ﬁm

Votorantim possui um Centro de Atendimento ao Idoso

Coral da Apevo participa de eventos em dezembro
segundas-feiras, das 15h às 17h, no Salão Social da entidade
comando do regente Luís Gustavo Laureano.
No dia 1º de dezembro, o coral se juntou a outros grupos – localizado na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
para o recital natalino na 7ª Igreja Presbiteriana Independente Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.
de Sorocaba. No dia 6, participaram do presépio vivo do Sesi
de Votorantim e, no dia 7, do “Natal em concerto com
órgãos de tubos”, na Catedral Metropolitana de Sorocaba.
O grupo também se apresentou no recital “EnCantos”, junto
com com o Coral Voci e Madrigal Cantabile, no dia 16, em
Votorantim. No dia 19, o coral se apresentou na Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Para encerrar o
Coral da Apevo em apresentação na Sta. Casa da Misericórdia
ano, o pessoal confraternizou, no dia 20, na pizzaria Booa
No mês de dezembro, o Coral da Apevo participou de Pizza e também cantaram para o público presente.
diversos eventos em Votorantim e região. Criado em maio As aulas do Coral da Apevo são gratuitas para associados e
de 2018, o grupo já realizou várias apresentações sob o dependentes da associação e acontecem, semanalmente, às Coral em apresentação na Igreja Presbiteriana de Sorocaba

Água na Boca

Pão caseiro: fácil e prático de fazer

Quem já ajudou a avó a cilindrar um delicioso pão caseiro? A
coluna Água na Boca dessa edição traz uma receita fácil e
prática de fazer – e o melhor: sem o uso do cilindro, já que os
pães são moldados à mão mesmo.
O rendimento são de 4 unidades e os pães ainda podem ser

congelados, seu descongelamento deve ocorrer na outra. Vá trabalhando a massa até desgrudar das mãos.
Sove por uns 10 minutos. Sovar é fazer o seguinte
temperatura ambiente antes de ser levado ao forno.
movimento: coloque a massa em uma superfície polvilhada
com um pouco de farinha, então estique a massa com as
Ingredientes:
palma da mão e depois puxe-a novamente em sua direção.
450 ml de água morna
Você pode simplesmente ir esticando e dobrando
1 sachê de fermento biológico seco (10g.)
novamente a massa ao meio.
3 colheres de sopa de açúcar
Coloque novamente na bacia e cubra com um pano de prato
1 colher de sobremesa rasa de sal
ou plástico ﬁlme. Deixe a massa descansar até dobrar de
1 ovo
volume. O tempo para isso acontecer pode variar de 30
1/3 xícara de chá de óleo
minutos a 1h30.
6 a 8 xícaras de chá de farinha
Modele os pães no formato que desejar. Polvilhe um pouco
de farinha na superfície da assadeira e coloque os pães. Deixe
Modo de preparo:
Misture a água, o ovo e o óleo. Acrescente o açúcar, o sal, o crescer novamente dentro do forno por 30 minutos. Ligue o
fermento e vá adicionando a farinha. Mexa com uma colher forno em 180º e asse os pães até ver que a superfície está
grande, quando a massa começar a ﬁcar mais pesada, misture marrom, corada. O tempo varia de 30 min. a 1h30. (Fonte:
com uma das mãos e jogando farinha aos poucos com a Panelaterapia.com)

Faça você mesmo
Amarelinha de pano para a criança se divertir nas férias
Brincadeiras antigas também entretêm as crianças, além de
fazerem os pequenos gastarem as energias enquanto
brincam. Existem brinquedos simples, que podem ser feitos
em casa e gastando pouco, que ajudam a estimular os ﬁlhos e
netos. Veja essa dica de amarelinha de pano:
Material:
Retalho de feltro
Régua
Caneta
Tesoura
Moldes de números de 1 a 9
Tecido de algodão
Cola quente
Como fazer:
Pegue o feltro e corte quadrados de 15 cm x 15 cm. Se quiser
que a sua amarelinha ﬁque colorida, use feltros de diferentes
cores. No avesso de cada um dos quadrados, coloque o
molde de um número, os contorne com uma caneta e
depois recorte a parte de dentro de todos.

Os dez números recortados podem ser descartados. Você
só vai precisar dos quadrados vazados. Com os dez
quadrados já prontos, estique o tecido retangular de algodão
no chão e comece a colar os quadradinhos sobre ele com
cola quente.
Comece colocando o quadrado com o número um na ponta
do tecido, em seguida cole os quadrados dois e três à frente,
um ao lado do outro, o número quatro vai em seguida bem
ao centro e assim consecutivamente, até formar a
amarelinha completa.
Caso queira enfeitar o tapete, use os retalhos de feltro para
fazer os desenhos que
desejar e colar ao lado dos
números. Como a
amarelinha é de tecido, ela
pode ser enrolada ou
dobrada depois da
brincadeira e, assim, ainda
poupa muito espaço. (Fonte:
Vix.com)

Tiradinhas do Nogueira
Pense nisso:
Porco gordo, sogro rico: só dá lucro quando morre.
- Ei, você sabe a piada do Alzheimer?
- Não. Qual?
- Qual o quê?
Que tonta
A aeromoça pergunta ao senhor que está sentado em sua
poltrona:
- Senhor, café ou chá?
- Café.
- Errou, é chá.
Que bobagem
O menino ganha um real da mãe e vai a cantina da escola:
- Moço, tem pão?
- Não.
- Tem bala ou barra de chocolate?
- Não.
- E o que você tem ai?
- Nada.
- E por que estão abertos?
- Porque não tem porta.
O sujeito entra num bar com um papagaio no ombro. O dono
do lugar pergunta:
- O animal fala?
- Sim e eu também. – diz o papagaio.

12 Apevo Acontece
Missa em homenagem aos aposentados será dia 24
Em comemoração ao Dia Nacional do Aposentado, a Apevo
realiza a 5ª edição da tradicional “Missa Sertaneja”. O evento
acontece no dia 24 de janeiro, a partir das 18h30, no Salão
Social da Apevo e a entrada é franca.
A missa, em estilo sertanejo, será celebrada pelo arcebispo
metropolitano de Sorocaba, Dom Julio Endi Akamine e pelo
diácono Paulo Sebastião Vieira, da paróquia Nossa Senhora
da Anunciação e dos Arcanjos. A liturgia será conduzida por
representantes da paróquia São José e a equipe de cânticos
da Nossa Senhora da Consolata.
O Salão Social da Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15)
3243-2410.

Em 2017, dezenas de ﬁeis compareceram há missa

Nova diretoria da associação será eleita no dia 16 de janeiro
Podem votar associados ou pensionistas que estejam em dia
com as mensalidades da associação até o mês de dezembro
de 2018 e que tenham um ou mais anos como associados
Apevo; não sendo permitido o voto de associados
colaboradores - que não são aposentados. É necessário
apresentação da carteira social da Apevo ou um documento
oﬁcial com foto.
A eleição acontece no Salão Social da associação, localizado
na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim, das
8h às 17h.

No dia 16 de janeiro de 2019, a Apevo irá eleger a nova
diretoria para o quadriênio 2019-2023. Durante quatro
anos, a chapa vencedora irá assumir os trabalhos e projetos
da associação, que tem o objetivo de lutar pela causa dos
aposentados e proporcionar mais comodidade e bem-estar
aos associados e dependentes.
Conforme o Estatuto Social, a associação deve ser
administrada por uma Diretoria Executiva, composta de sete
membros e um Conselho Fiscal, composto de seis
membros, sendo três efeitos e três suplentes.

Últimas vagas para os cursos de Informática e Smartphone da Apevo
O curso de Smartphone ensina a utilização de ferramentas
dos aparelhos celular e o acesso às redes sociais. As
mensalidades desse curso são R$ 65 para associados e R$ 80
não associados, com apostila inclusa. Há vagas para aulas às
quartas-feiras, das 8h30 às 10h.
A Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou
98801-5732.

Há poucas vagas para os cursos de Informática e Smartphone
da Apevo. Os interessados em participar das aulas devem
comparecer à associação até o dia 4 de janeiro para
efetuarem as inscrições. As aulas terão início no dia 9 janeiro.
O curso de Informática aborda os programas do pacote
Ofﬁce (Word, Excel, PowerPoint), Internet e Windows 10. A
mensalidade custa R$ 75 para associados e R$ 90 não
associados, com apostila inclusa. As vagas são para aulas às
quartas-feiras, das 10h às 12h e das 18h30 às 20h30.

Sorteio de estadias em Ilha Comprida
acontece dia 1º de fevereiro

Cidade passou por reformas e recebe milhares de turistas no Carnaval

No dia 1º de fevereiro, a Apevo realiza o sorteio de estadias
em sua colônia de férias na praia de Ilha Comprida para o
feriado de Carnaval. A cidade, localizada no litoral sul de São
Paulo, atrai milhares de foliões todos os anos.
Os associados interessados em desfrutar dias de descanso e
lazer têm até o dia 31 de janeiro para deixarem os dados na
recepção da Apevo. O pacote é para entrada no dia 1º de
março, a partir das 18h e saída no dia 6, até às 18h. Serão
sorteados seis apartamentos com capacidade para até seis
pessoas.
Fica a critério de o associado comparecer ou não no dia do
sorteio. Os contemplados têm cinco 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) 3243-2410 ou
3353-8080.

Manhãs de saúde
Farma Ponte: 17 de janeiro, das 8h às 11h
na sede da Apevo

Apevo Responde
Dúvidas sobre o pagamento do IPVA

Foto Exame

arrecadação total, 40% ﬁcam com o governo estadual,
outros 40% sofrem repasse aos municípios de forma
proporcional e o restante, ou seja, 20%, são destinados ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação
(FUNDEB). Esses 20% repassados ao FUNDEB são
deﬁnidos por lei. (Fonte: iTransport)

Conheça os direitos e deveres na hora de pagar o IPVA

Com a proximidade de um novo ano, os brasileiros já
começaram a separar parte do 13º salário para pagar contas
como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o IPVA
(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). O
imposto faz parte da vida dos motoristas desde que substituiu
a Taxa Rodoviária Única (TRU), há cerca de 30 anos.
A coluna “Apevo Responde” desse mês apresenta algumas
dúvidas que os brasileiros têm acerca do pagamento do
IPVA. Conﬁra:
1. Para onde vai o dinheiro do IPVA?
A arrecadação do IPVA ﬁca a cargo dos governos estaduais.
Após a arrecadação realizada pelos entes locais, a
arrecadação de cada estado é depositada em um caixa único.
A partir daí, o dinheiro começa a ser dividido. Da

2. Quais os riscos no caso de atraso do pagamento do
IPVA?
Caso atrase o pagamento, você pode receber um
comunicado informando a pendência e a data para que seja
quitada. Se mesmo assim não houver pagamento, o nome
da pessoa poderá ser enviado para a lista de maus pagadores
dos órgãos de proteção ao crédito. Em caso de blitz, o
policial irá veriﬁcar o licenciamento. Se este estiver em dia e o
IPVA atrasado, o motorista não corre o risco de ter o carro
apreendido. Caso ambos estejam vencidos, é ai que
começam os problemas e o carro é apreendido, além de ser
cobrada uma multa pelo tempo em que ﬁcou sem pagar o
IPVA. (Fonte: Notícias Automotivas)
3. Quem está isento de pagar o imposto?
As isenções abrangem hipóteses legalmente deﬁnidas em
que o ente tributante, por ato unilateral abre mão do tributo
desde que atendidas determinadas condições: táxi e mototáxi; pessoa com deﬁciência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autista; entidades e pessoas com direito a

tratamento diplomático; ônibus ou micro-ônibus utilizado no
transporte urbano ou metropolitano, em fretamento
contínuo ou no transporte escolar. A uma pessoa física
somente é possível conceder uma única isenção das acima
listadas, ainda que as causas que ensejam as isenções sejam
distintas. Assim, um proprietário de veículo isento por
deﬁciência física não pode, ao mesmo tempo, possuir uma
isenção em outro veículo táxi. Nesses casos, o contribuinte
deverá optar qual benefício deseja manter. As seguintes
isenções são automáticas e não há limite na quantidade que
pode ser concedida: veículos com mais de 20 anos de
fabricação; máquinas utilizadas essencialmente para ﬁns
agrícolas; veículos ferroviários; máquinas utilizadas na
construção civil ou por estabelecimentos industriais ou
comerciais para monte e desmonte de cargas. (Fonte:
Secretaria da Fazenda de São Paulo)
4. Como solicitar a isenção?
O primeiro passo é acessar o site da Secretaria de Fazenda
do seu estado para saber se você tem direito e iniciar o
processo de solicitação. Lá, você encontra uma série de
informações sobre documentos, pré-requisitos e os
formulários que precisa preencher. Os procedimentos
podem varias de estado para estado. No caso de pessoas
com deﬁciência, também será necessário apresentar um
laudo médico que ateste sua condição de beneﬁciário e diga
as adaptações que o veículo precisará ter, além da CNH
Especial. (Fonte: JusBrasil).

