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Distribuição Gratuita NOSSA LUTA É POR VOCÊ!

A Apevo dá início às comemorações pelos 25 anos de sua fundação, ocorrida em 7 de fevereiro. Durante todo o ano, diversas
atividades festivas relativas à data serão realizadas, entre elas, a
associação estreia um novo programa de tevê. No próximo mês
teremos uma edição especial do Jornal da Apevo. Pág. 3

Turismo traz novidades para 2017
O Departamento de Turismo da Apevo
está com uma programação especial
durante 2017, data em que completa
25 anos. Entre as opções, São Lourenço, em Minas Gerais, é uma das novidades. Confira a programação completa e inscreva-se! Pág. 4
São Lourenço está entre as novidades
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Palavra do Presidente

Ano Novo: Vida Nova

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar, jovens que serão os
aposentados do amanhã e leitores em geral. Chegamos a 2017 e só o fato de tê-lo
passado já merece ser comemorado e dar
muitas graças a Deus por essa dádiva. Espero que todos tenham passado um ótimo
final de ano junto aos seus com muita saúde, muita paz e que nunca percam a esperança que iremos ainda ver um país melhor,
consciente que depende de cada um de nós.
Todo início de ano é o momento para se
fazer uma reflexão do “meu eu”, tanto na
vida pessoal e familiar quanto na profissional. Lamentar o que se deixou de fazer, o
que foi feito e não foi conforme o esperado,
não irá mudar nada na vida de ninguém, já
é passado. O mais importante foi à coragem
em ter tentado e o reconhecimento que
precisa melhorar, ver na parceria o caminho para se chegar mais longe, viver o hoje,
o agora, saber se adaptar sempre a nova
realidade, mudanças de cultura. Portanto, planejar se faz necessário, mas lembre
-se, se não tiver ação, nada se concretiza.
Quanto a Apevo, apesar de toda a crise
que estamos vivenciando em nosso país,

chegamos bem a este novo ano, muito embora tivéssemos que tomar algumas atitudes, ou seja, nos adaptarmos a realidade do
país para sobreviver, principalmente nós que
defendemos uma categoria que muito contribuiu e ainda continua a fazê-lo que são os
aposentados, que mesmo descriminados por
nossos governantes, continuam a acreditar
na vitória e, em momento algum, deixamos
de lutar por nossos direitos, juntamente com
a nossa federação, Fapesp – Federação das
Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São
Paulo, a nossa confederação Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, as demais federações de
todo Brasil e todas as associações de base.
É muito gratificante para todos nós, da
Apevo, poder ajudar nossos associados a
terem uma vida mais digna, tendo em vista
que cada vez mais os menos favorecidos estão mais distantes de todos os benefícios necessários à sobrevivência. Muito embora esteja escrito em nossa Constituição, eles são
deixados de lado por vontade e decisão de
nossos governantes, que são eleitos por nós
para nos defender, mas fazem exatamente

ao contrário na área da saúde, educação, segurança e não nos provém um salário digno
para sobrevivência. Lamentavelmente continuam a praticar a “Inversão de Valores”.
Este ano será especial para toda a família Apevo, estamos comemorando 25 anos
de fundação (Bodas de Prata), e temos muitos planos para ampliarmos mais ainda os
benefícios ofertados aos nossos associados, investindo muito mais em capacitação aos nossos funcionários colaboradores
para melhor atendê-los. Desejo a todos um
excelente ano. Nunca desista de sonhar.
Fiquem com Deus e até breve.

Aristides V. Fernandes
Presidente da Apevo

Opinião

Feng Shui: comece o ano novo com boas vibrações
Por Thátyla S.
Carvalho
Jornalista e colunista na Horóscopo Virtual, da Uol

Fim de ano é sempre repleto de planos, metas e novos objetivos. Nessa época do ano muitas pessoas costumam revisar tudo que foi realizado durante os
meses que passaram e tudo que pode
(e deve) ser feito no próximo ano.
Para mudar ou recomeçar é preciso coragem
e iniciativa. E para isso é preciso estar bem
consigo mesmo e com o ambiente a sua volta.
O fluxo de energia é responsável por grandes alterações no nosso humor. É fundamental não deixar que nenhuma energia
negativa esteja por perto neste começo
de ano. Mas você deve estar se perguntando como deixar as energias equilibradas, harmônicas e positivas com tantos pensamentos, pressões e metas.
O Feng Shui pode ser um importante aliado
na hora de planejar o novo ano. Responsável

por trazer bons fluídos, a técnica contribui
positivamente em diferentes campos da vida.
Através de pilares milenares o Feng Shui é
capaz de harmonizar energias e atrair harmonia, amor, saúde, dinheiro e muita paz.
Foi criado a cerca de 2 mil anos. Com base
na filosofia oriental, a técnica possui forte
relação com a medicina e a acupuntura. A
arte também se baseia em conhecimentos
e conceitos relacionados ao tai chi e ao I
Ching, sendo aplicado na decoração da casa,
organização dos móveis e até mesmo na escolha das roupas e acessórios do dia a dia.
Em casa, mantenha tudo limpo: a limpeza é capaz de purificar energias antigas e
transformá-las em
vibrações positivas.
Nos móveis passe
um pano banhado em água e sal
grosso, essa combinação vai contribuir para espantar
energias negativas.
Espalhe santos e divindades: a presença de imagens de
santos de devoção,
orixás, divindades,
arcanjos e anjos é
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sempre muito positiva para o ambiente.
Tenha livros e revistas: para aumentar a sabedoria nada melhor do que buscar conhecimento. A presença de livros e revistas no
ambiente é capaz de atrair boas energias,
aliados a busca por ampliar os conhecimentos, os livros e revistas são forte aliados dos
novos horizontes e das novas conquistas.
Incenso e flores não podem faltar: flores e
folhas são importantes fontes de energia
positiva. Ter folhas verdes e flores coloridas
espalhadas pela casa é sempre uma ótima
pedida. O incenso, aliado a energia do fogo,
além de perfumar o ambiente atrai prosperidade ao lar.

Thaís Fernanda Marques – Diagramação: Guará Art Design – Fotos: Thaís Fernanda
Marques e arquivos.
As reportagens são de responsabilidades dos autores. As colunas, artigos e editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos anúncios
são de responsabilidades dos anunciantes.

Comemoração

Apevo dá início às festividades
pelos 25 anos
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O ano de 2017 tem sabor especial para a Apevo, que celebra os 25 anos de sua fundação. Para comemorar a data, mês a mês, trará uma atividade especial, dirigida aos
seus associados e ao público em geral. Para a diretoria, essa é uma forma de manifestar seu agradecimento e carinho por aqueles que integram e zelam pela associação.
No mês de fevereiro, o Jornal da Apevo terá uma edição especial, a partir do dia
1º. Com maior número de páginas e capa especial, a publicação trará depoimentos
de diversos convidados que irão contar sobre sua história, convivência e importância
da associação.
Durante os meses de 2017, diversos passeios turísticos serão oferecidos aos associados e familiares, além de atividades no salão social. “Queremos promover um ano
cheio de boas realizações e enaltecer o papel da associação que vem trabalhando há
tantos anos para os aposentados e pensionistas da cidade e região”, comentou Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo.
O ponto alto das atrações promete ser o programa “Na Apevo com”, que está em
fase de preparação, no estúdio da Apevo. Deve ir ao ar pela TV Votorantim e Rádio
Nova Tropical ainda no primeiro semestre do ano e seu objetivo é apresentar diversas entrevistas com pessoas de destaque e também votorantinenses comuns, em um
bate papo informal e dinâmico.

Saúde

Bambuterapia: saúde e estética

Lembrando que, devido a estes estímulos, a bambuterapia se torna contra indicado para pacientes com diabetes, trombose
e câncer. Na Unidade de Saúde da Apevo,
a fisioterapeuta Thaís Mansur, realiza esse
procedimento. Mais informações pelo telefone (15) 3353.9800.

A bambuterapia é uma massagem de origem francesa, que utiliza pedaços de bambu
para sua realização. Ela pode ser utilizada para: combate de celulite, flacidez, gorduras localizadas, além de ser relaxante, energética e fonte de drenagem.
Os bambus podem ser aplicados no corpo com firmeza e/ou de forma suave, escorregando e/ou rolando pelo corpo. Desta forma, esses movimentos auxiliam na redução e modelagem do corpo, queimando gorduras e permitindo a liberação de hormônios que proporcionam o aumento da autoestima, além de outros benefícios como oblívio de tensões
musculares, ativação da circulação e desintoxicação com o estimulo de renovação celular.

Dra. Thaís Mansur Peres
CREFITO/03 – 77662F
Fisioterapeuta, especialista em RPG/RPM e
acupuntura
Atendimento na Apevo
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Turismo

São Lourenço e Ubatuba são novidades

Como parte das comemorações pelos 25
anos da Apevo, o Departamento de Turismo
traz novidades, como excursões para as cidades de São Lourenço, em Minas Gerais e
Ubatuba, litoral de São Paulo.
O município de São Lourenço é conhecido
por suas estâncias hidrominerais e faz parte
do Circuito das Águas, na Serra da Mantiqueira. Entre os pontos turísticos, estão: o
Parque das Águas, com fontes de águas minerais, passeios de pedalinhos e um balneário para banhos e massagens relaxantes e
o “Trem das Águas”, que é um passeio de
duas horas na locomotiva até a Soledade
de Minas. Durante o percurso, o trem passa pelo rio Verde e conta com animações de
violeiros. Chegando a Soledade, os turistas
conhecem o Museu Ferroviário.
A excursão acontece de 23 a 25 de junho.
A hospedagem será no Granada Hotel e o
pacote inclui: refeições e 2 festas temáticas.

Fundada em 1637, Ubatuba está no litoral norte do Estado de São Paulo e conta com 102
praias e 16 ilhas distribuídas por seu litoral. As mais conhecidas são Maranduba, Itamambuca, Lázaro, Vermelha, Grande, Enseada e Perequê e as ilhas das Couves e Anchieta.
A cidade que fica a 331 km de Votorantim, possui cachoeiras e trilhas, o que faz do local
um território para os adeptos de diversos esportes. Os turistas da Apevo terão a oportunidade de passar um divertido final de semana nessa praia nos dias 20, 21 e 22 de outubro.
No pacote estão inclusos transporte, hospedagem no Hotel Wembley Inn e refeições.

Ubatuba e suas lindas paisagens

Viagens para todos os gostos em 2017
O Departamento de Turismo da Apevo, coordenado por Ariana Garcia e Viviane Marteletto, busca inovar e atrair cada vez mais os interessados em momentos de descontrações. Por isso, as viagens para o primeiro semestre de 2017 já estão agendadas.
O primeiro destino é Águas de Lindóia, em fevereiro. A cidade, a 192 km de Votorantim, possui belas paisagens e um dos pontos turísticos, o Morro Pelado, tem uma vista privilegiada, que alcança 100 km de montanhas cobertas por vegetação. A excursão acontece de 17 a
19 de fevereiro e inclui hospedagem com refeições, passeio na Fazenda do Café, de trenzinho pela cidade e compras em Serra Negra (SP)
e Monte Sião (MG).
De 10 a 12 de março, os turistas desfrutarão de um final de semana maravilhoso na praia de Caraguatatuba, litoral norte do Estado de
São Paulo. Localizada entre as praias de São Sebastião e Ubatuba, possui 40 km de mar e belas paisagens naturais. É possível desfrutar de
piscinas naturais e trilhas cercadas pela Mata Atlântica. No pacote, estão incluídos: café da manhã, almoço, jantar e hospedagem.
Uma das viagens mais pedidas de 2016 está de volta nessa programação. O passeio de eclusa em Barra Bonita acontece no dia 16 de
abril. A navegação percorre o Rio Tietê por 5 horas e, durante o trajeto, os turistas conhecem a água limpa e paisagem encantadora do
local, que é cercado por pássaros, animais e peixes. Além disso, a diversão fica por conta da
música ao vivo, recreação e visita ao local histórico do Frei Galvão. Incluso almoço.
Em maio serão dois destinos. No dia 6, os turistas partem da Apevo rumo à Estação Anhumas, em Campinas, para embarcarem na locomotiva a vapor Maria Fumaça. Entre as atrações estão o sorveteiro Salvador e o grupo Nostalgia Musical. Além disso, os turistas ainda
conhecem pontos turísticos da cidade e região.
O segundo destino de maio é Campos do Jordão. A cidade, localizada na Serra da Mantiqueira, é conhecida por suas temperaturas frias. A excursão acontece no dia 20 de maio e
inclui passeio pelos pontos turísticos como Bairro das Mansões, loja de chocolate, Mosteiro
São João, teatro e Ducha de Prata. À tarde os passageiros podem passear e fazer compras na
Campos do Jordão é um dos lugares mais cidade. Café da manhã e almoço estão inclusos no pacote. As viagens já estão sendo vendidas
procurados pelos turistas
e o pagamento pode ser parcelado. Mais informações pelo telefone: (15) 3353.8080.

Papai Noel marcou presença
no passeio de Maria Fumaça

No dia 17 de dezembro, 94 pessoas participaram da excursão da Apevo para a locomotiva a vapor Maria Fumaça. O passeio foi marcado por músicas, descontração e visita do
Papai Noel, que desfilou pelas ruas da cidade de Jaguariúna fazendo a alegria das pessoas
presentes.
O embarque foi na Estação Anhumas, em Campinas. Até chegar em Jaguariúna, o trem
passou por quatro estações (Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado e Carlos
Gomes) e, durante esse percurso, os turistas se divertiram com músicas ao vivo do Grupo
Nostalgia Musical, que levou no repertório canções como “Trem das onze”, dos Demônios
da Garoa, entre outras. O sorveteiro “seu” Salvador também foi uma das atrações.
Na chegada à cidade, os passageiros conheceram o funcionamento da locomotiva e visitaram o Museu da Estação e a Feira de Artesanatos. Após o almoço na Churrascaria Pampas, eles tiveram a tarde livre para compras na Galeria Center Louças e no centro da cidade.
“Tudo foi perfeito. O lugar é maravilhoso e pegamos um dia lindo. Todos adoraram o
passeio!”, relata uma das organizadoras da excursão, Ariana Garcia.

Papai Noel desfilou pelas ruas de Jaguariúna
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Apevo trabalha no pré
Jan cadastramento para o Passe Livre

A Apevo começou o ano de 2016 a todo o vapor, dando início a um trabalho em
parceria com a empresa de ônibus São João, no processo de pré cadastramento de
idosos com idades entre 60 e 64 anos para o recebimento do benefício do Passe
Livre Intermunicipal. A expectativa era atender cerca de 8 mil idosos nessa faixa de
idade. A empresa informou, no final de 2016, que cadastrou mais de 6 mil idosos.
De acordo com o presidente da Apevo, Aristides Vieira, além do pré cadastro, a
Apevo apresentou ao público, que circulava pelo terminal de ônibus diariamente,
os benefícios oferecidos aos associados. Aristides lembrou que a associação esteve
engajada no processo de regulamentação da Lei do Passe Livre desde o início e
acredita que o benefício irá ajudar muitos aposentados que dependem do transporte de uma cidade para outra, mas não podem pagar por ele.
A Lei do Passe Livre foi regulamentada em 2 de julho de 2015, beneficiando todos os idosos a fazerem uso gratuitamente de Metrô, CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos) e EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). A oficialização da regulamentação da Agência Metropolitana de Sorocaba (Agem Sorocaba), se deu em 14 de outubro e permite que
o município e 26 cidades que compõem a Região Metropolitana sejam contemplados com a lei.
De acordo com os diretores da Apevo, é importante a participação da associação em ações como essa, pois o benefício atende expectativas antigas e que muito irá facilitar a vida dos aposentados que precisam desse tipo de transporte. A expectativa era de que os associados
da Apevo se atentem à importância de fazer a carteirinha e procurem o quanto antes pelo serviço.
Para quem ainda não fez o pré cadastramento é necessário ter 60 anos ou mais e ir até o setor de cadastro no terminal de ônibus central
de Votorantim e apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço recente. O setor funciona de segunda
a sexta-feira, das 7h às 18h30. Mais informações pelo telefone: (15) 3353-8525.

n Fev

Destaques do ano:
Apevo recebe homenagem

A Apevo, em parceria com a Gazeta de Votorantim e a TV Votorantim,
criaram o Prêmio “Destaques do Ano” de 2015 para premiar cidadãos que
marcaram a história cultural da cidade por meio de seus serviços.
O prêmio, entregue na sede da TV Votorantim, buscou valorizar e reconhecer o trabalho de profissionais, organizações e empresas das mais
diversas áreas, além de permitir a identificação de valores morais e éticos
que possam servir de exemplo para toda a sociedade.
Os sorteados foram: Miriam Correa Jáki (Academia Votorantinense de
Letras, Artes e História); Marisa Pompeu (telespectadora da Tv Votorantim); Aparecida Turina (telespectadora da Tv Votorantim); Lindnalva Costa
(telespectadora da Tv Votorantim); Sandra Lopes (empresária e colaboradora da Tv Votorantim); Rogério Gandra (empresário e colaborador da
Tv Votorantim); Nelson de Toledo Filho (professor); Comunidade Cristã
Deus Presente; Rodrigo Kriguer (advogado); Academia de Dança Clagma;
Açoriana Conveniência; Vototintas; Duda Decorações; Restaurante Pintaí;
Auto Ônibus São João; Aparecida Oliveira (telespectadora da Tv Votorantim); Aparecido Justo (trabalho social); Agência Regulamentadora de
Serviços Públicos Delegados do Município de Votorantim (Agerv); Chico
Santeiro; Zé Bocca; Padre Carlos Meira; Nivaldo Tirelli da Silva; Vitorino
Correa Neto (representado por Egidio Neto); APAE – representado pelo
seu presidente coronel Ubiratan; Coletivo C; Marcos Ferreira; e, Apevo.

Jandir Teixeira e Ariana Garcia recebendo o prêmio pela Apevo
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Maria Fumaça iniciou a
v Mar programação de Turismo da Apevo
Um dos passeios que mais agradam os turistas da Apevo é a locomotiva a vapor Maria Fumaça. E no ano de 2016 a Apevo realizou diversos passeios com lotação máxima. No mês de março, o jornal trouxe uma matéria de destaque.
Ariana Garcia, secretaria da Apevo e organizadora das excursões, relatou que “o passeio foi cheio de alegria e diversão”. O trem saiu da
Estação Anhumas, em Campinas, com destino a Jaguariúna, percorrendo os antigos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
No caminho, o sorveteiro, “seu” Salvador e o grupo Nostalgia Musical, fizeram a diversão dos presentes.
Durante o passeio foi possível conhecer seis estações: Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes e o
destino final, Jaguariúna. Depois do almoço, na Churrascaria Pampas, a tarde foi livre para compras no Center Louças e no centro da cidade.

Seminários sobre desenvolvimento
Abr profissional são promovidos pela Apevo
De março a novembro, a Apevo promoveu seminários voltados a diversas áreas profissionais. A programação fez parte de uma parceria
firmada entre a associação e o Grupo Atitude Consultoria e Treinamento Profissional, contratado para a realização do evento. Aprimeira
palestra aconteceu no dia 31 de março e o tema abordado foi “Conhecendo os Temperamentos da Equipe”. O objetivo da programação foi
levar conhecimento e treinamento a profissionais de diferentes áreas, com o intuito também de atingir os profissionais da Apevopara que
tenham condições de atender cada vez melhor seu público alvo.
Os seminários aconteceram às quintas-feiras. Entre os temas, “Relacionamento Interpessoal”, “Desenvolvimento Profissional e Pessoal”, “Vencendo os medos e as Crises”, “Desenvolvendo a Auto Motivação”, “Comunicação como Ferramenta de Gestão” e “Comprometimento com a Organização”, foram abordados.

br Mai Vacinação H1N1: campanha teve início
A chegada dos dias mais frios propicia o aparecimento dos sintomas
da gripe embora parte da população. E junto com essa característica da
estação, vem também a preocupação em torno da gripe H1N1, que desde o seu surgimento, em 2009, vem acometendo centenas de pessoas e,
infelizmente, matando muitas delas no Brasil. Para evitar que novos casos surjam e que o fato se transforme novamente em uma pandemia, o
governo passou a vacinar gratuitamente, pessoas de grupos prioritários,
no dia 30 de abril. A campanha seguiu até 20 de maio em Votorantim,
em todas as unidades básicas. Para colaborar com a campanha, a Apevo
mais uma vez montou em suas dependências um posto volante da Secretaria de Saúde e esteve fazendo a imunização.
Segundo a secretária de Saúde, Izilda Maris Chiozzotto de Moraes,
não houve registros de casos de gripe A/H1N1 em 2016 em Votorantim,
mas ela fezum alerta para que as pessoas se previnam com pequenas
ações no dia a dia.
Há 4 anos a Apevo é colaboradora da campanha de vacinação e seu
posto volante foi instalado na Unidade de Saúde. A associação acredita
ser importante o engajamento em ações como essa, pois seu público
alvo faz parte dos chamados grupos prioritários.
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Apevo participa de mais
uma feira de noivas

Representantes da Apevo estiveram em Porto Feliz, no dia 29 de maio, na Feira de Noivas. O objetivo
do evento, realizado no Shopping Porto Miller Boulevard, foi apresentar para as noivas e interessados
várias opções de produtos e dicas para festas.
A Apevo apresentou seu salão de festas como opção para realização de casamentos e eventos em geral. O estande levou informações do espaço, que tem
estrutura para iluminação, som, bar e cozinha, além
de ar condicionado, banheiros e limpeza. O público
teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre o
trabalho que a associação vem realizando ao longo
dos anos e os benefícios oferecidos, além da chance
de tornarem-se associados.

Diretores da Apevo participam
Jul
de protesto em Jundiaí

A Associação de aposentados de Jundiaí
realizou, no dia 15 de junho, um protesto em
frente a agência do INSS contra a reforma da
Previdência juntamente com a Fapesp – Federação e Departamento de Aposentados,
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo. A Apevo se fez presente com seus diretores Jandir Teixeira, José Hernandes Quezada
e Ademar Pena.
Na ocasião estiveram presentes em torno
de 100 participantes, e as lideranças explicaram aos segurados presentes na agência
e funcionários, que o protesto era contra a
reforma da Previdência e a extinção do Ministério da Previdência, que passou a ser
uma simples secretaria do Ministério da Fazenda. Esta irá administrar todos os recursos
oriundos da arrecadação das contribuições,
e nós aposentados, jamais teremos a chance de recuperar nossas perdas. Outros itens
aprovados na reforma foram: idade mínima
para a aposentadoria que não será menos
de 65 anos; fim do reajuste automático das

Protesto realizado em Jundiaí

Federações e aposentados se unem São Paulo

aposentadorias desvinculando o benefício social, a qual já foi votada em primeiro turdo salário mínimo; redução do piso dos be- no para aumentar para 30%. E, em agosto,
nefícios pagos pelo INSS, criando um salário aconteceu um protesto maior na agência
de referência para aposentadorias e pen- central, no viaduto da Santa Efigênia, na resões e estabelecendo uma renda menor gião central de São Paulo.
para os segurados. O dinheiro da
Previdência, que não é deficitária
como defende o governo, vai ser
usado para pagar gastos da dívida
pública. É a chamada DRU – Desvinculaçãoda Receita da União. É o
dinheiro da Seguridade bancando
dívidas do governo, entre outras
atrocidades que em nada irá ajudaros aposentados.
Se o governo propaga ser a Previdência deficitária em mais de
80 bilhões, como é que ela pode
servir para pagar outras dívidas?
Atualmentesão desvinculadas 20%
de todas as receitas da seguridade Manifestação realizada em frente ao prédio do INSS/SP
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Emoção na passagem da
l Ago tocha olímpica em Votorantim

Atletas conduziram a tocha pela cidade de Votorantim

Um público emocionado acompanhou a
passagem da tocha olímpica em Votorantim, no dia 3 de agosto. De forma simbólica,
a tocha foi conduzida por diversos atletas,
partindo da praça de eventos da cidade. Ao
chegar na sede da Apevo, foi recebida pelo
presidente Aristides Vieira, que a conduziu
até o salão social, para uma breve solenidade e sessão de fotos com os participantes.
O revezamento teve início com o árbitro Elizeu Sentelhas que passou a tocha
para Vânia Hernandes, que deu sequência
ao percurso, passando a tocha para Vanira
Hernandes, seguida da atleta Vanda Tormar,
todas do Basquete. Em seguida Vlademir de
Godoi passou a tocha para Abner Teixeira, do
Boxe, participaram do percurso, entregando

o Set

a tocha para Marcos Ferrari, que fez o revezamento com Patrícia Medrado, do Tênis;
seguida de Soraya Telles, do Atletismo; Fabiana Alves, do Bobsled; Josiane Marangon,
do Voleibol; Lís Abreu, do Judô; Leonardo
Rodrigues, do Bicicross; José Luiz, do Atletismo; Professor José Miguel Medina; Gustavo Esteban, do JiuJitsu; Simone Guazelli,
da Natação; Márcio Queiróz, do Basquete;
Elisabeth Bertolini, da Natação Paraolímpica
e Aristides Vieira, da Apevo.
O revezamento contou também com a
presença da Banda Marcial Bamavo, Polícia
Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana,
Guarda Civil Municipal, H-MED Emergências Médicas e Grupo de Escoteiro Ayrton
Senna. No salão da Apevo, o escritor Sérgio
Diniz, o jornalista Cacá Martins, as atletas

Josiane Marangon,
ex-atleta do vôlei

Aristides Fernandes,
presidente da Apevo

Vânia e Vanira Hernandes, o presidente da
Fapesp – Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas
e Idosos, Antônio Alves da Silva, e o presidente da Apevo, falaram aos presentes sobre a importância do evento e de iniciativas
que valorizem o esporte e a cidadania. Aristides Vieira, emocionado, fez vários agradecimentos, entre eles, ao professor Márcio da
Silva, e falou que “receber a tocha olímpica
nos torna ainda mais brasileiros e, apesar de
toda a situação que o país está passando, as
Olimpíadas surgem como um momento de
união, confraternização e valorização do esporte e dos atletas que nos representam”,
finalizou.

Banda Marcial Bamavo anima a multidão

Nova diretoria da Fapesp
toma posse em setembro
da Cobap – Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas defender as causas dos
aposentados em todos os níveis.
Na composição da nova diretoria, presidida por José Veiga de Matão e que tem como Vice-Presidente, Antônio Alves da Silva, de São José dos Campos; Aristides Vieira Fernandes,
presidente da Apevo, é Secretário Geral.
A nova diretoria da Fapesp é formada por diretores de diferentes associações capacitados para desempenharem as funções designadas. A Apevo parabeniza a nova diretoria e
deseja muito sucesso a todos os seus membros.

Presidente da Apevo é secretário geral da Fapesp

A posse da nova diretoria da Fapesp – Federação das Associações e Departamentos
dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do
Estado de São Paulo, aconteceu em setembro, na mansão Hasbaya, em São Paulo.
A missão da nova diretoria é de comandar a Federação nos próximos quatro anos,
ou seja, dar todo o suporte a nível estadual
a todas as associações de base e juntamente
com as demais federações do Brasil, através

Nova diretoria da Fapesp
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Câncer de próstata:
métodos de prevenção

No Brasil, o câncer de próstata ou neoplasia maligna da próstata se encontra entre as principais doenças malignas de maior incidência
entre os homens ficando atrás do câncer de pele e do câncer de pulmão. Existe um consenso que todos os homens, a partir dos 43 anos,
devem procurar seu médico para dar início à prevenção mesmo que não apresentem sintomas urinários. A realização do exame de toque
juntamente com o exame de sangue (PSA) contribuem de modo satisfatório para a detecção precoce da doença.
Na maioria das vezes, o câncer de próstata tem desenvolvimento lento e alguns trabalhos científicos mostram que cerca de 80% dos
homens com 80 anos que morreram por outras causas tinham câncer de próstata e nem ele e nem seus médicos desconfiaram.
É necessário que se realize anualmente a prevenção no intuito de se detectar precocemente a doença na sua fase inicial, haja vista que
nesta fase não existem sintomas específicos. Os mesmos só poderão aparecer num estágio mais avançado da doença. Dor lombar, na
bacia, nos joelhos e sangramento na urina podem aparecer.
É fundamental o diagnóstico precoce da doença. Hoje em dia, além do toque e do exame de sangue
existe um arsenal de exames complementares que ajudarão a definir um diagnóstico precoce, tais como
ultrassom, biopsia dirigida, ressonância magnética tomografia computadorizada.
Felizmente o câncer de próstata na sua fase mais inicial tem um espectro amplo de tratamento que
vai da cirurgia convencional ou a cirurgia laparoscópica e nos dias de hoje ainda se dispõe da cirurgia
robótica. Nos casos em que a cirurgia esta contraindicada ainda se dispõe da braquiterapia, da radioterapia, hormonioterapia e da quimioterapia. Os índices de cura da doença são animadores desde que Dr. Fábio Oliveira de Sousa CRM
72.574
diagnosticada na sua fase inicial.
Urologia do Hospital Sto. Antônio
A prevenção anual associada com boa dieta, bem balanceada, realização de atividades físicas controPoliclínica de Sorocaba
le do peso constituem fatores obrigatórios, não só na prevenção do câncer de próstata, mas também
e da Apevo
representa qualidade de vida.

ut Nov

Alerta sobre golpe em
Hospital de Votorantim

A direção do Hospital Santo Antônio de Votorantim emitiu um comunicado para orientar sobre tentativa de golpe que está sendo praticada contra familiares de pacientes internados em
hospitais de toda a região. A Apevo colabora com a ação e informa seus conveniados que fazem
uso dos serviços do hospital para que fiquem atentos e denunciem tais tentativas ou até mesmo
possíveis golpes que venham a sofrer.
De acordo com a direção do hospital, com o objetivo de extorquir dinheiro, pessoas estão fazendo contato telefônico com familiares de pacientes e solicitam depósitos bancários, alegando
serem exigidos para cobrir despesas de internações, exames, remédios ou procedimentos cirúrgicos. O Hospital Santo Antônio já acionou
as autoridades, reforçando as medidas preventivas e acompanhando também outros casos informados.
O hospital ressalta, ainda, que nenhuma tratativa sobre valores relativos aos serviços hospitalares e médicos é realizada por terceiros
via telefone e sim, por meio de seu setor administrativo, pessoalmente e no local. Esclarece, da mesma forma, que informações sobre
acertos financeiros devem ser obtidas no setor administrativo da instituição. Orienta que qualquer pessoa que venha a receber esse tipo
de abordagem informe, imediatamente, a direção do hospital, assim como faça registro de boletim de ocorrência na delegacia de polícia.
A coordenadora da Unidade de Saúde da Apevo, Sônia Quintino, afirma que até o momento nenhum conveniado da Sanamed pela
Apevo denunciou ter sido vítima, mas alerta para que todos fiquem atentos, pois as pessoas que caem nesse golpe muitas vezes estão
sensibilizadas pelo estado de saúde de um familiar e acabam sendo induzidos a fazerem depósitos bancários.
Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo telefone do setor administrativo do hospital: (15) 2101-0001.

Apevo realiza solenidade em
v Dez alusão ao Dia da Consciência Negra

No dia 30 de novembro foi realizado, no salão social da Apevo, um evento em alusão ao Dia
da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. A solenidade aconteceu em parceria entre a associação e o projeto “Juventude em Ação”. Foram homenageados cidadãos de
diversas áreas profissionais da cidade. São eles: Abraão de Oliveira Gonçalves (Projeto Social),
Olívio da Silva Filho (Adestrador), Amair Moura (Pedreiro), Ana Rita Ap. de Souza Cruz (Auxiliar de pedreira), Everton Lucas Faustino Teodoro (Barbeiro), João Francisco Brotas (Exército),
Jucimara Rosa da Silva Santana (Professora), Fidelcino Marsal (Taxista) – representado por sua
filha, Mônica Marsal, Marilza Ap. Fernandino (Manicure), Natalino Camilo (Artista Plástico) e
Simone Severiano (Cabelereira). Esse evento, entre outros que são realizados nessa época do Homenageados e autoridades
ano, tem o intuito de colaborar para que as diferenças sejam cada vez menores e a sociedade reflita sobre a importância do negro. Além
das homenagens, houve apresentação de capoeira com a Atitude Brasil, de dança com os grupos Break e Dance e Grupo Afro e do cantor
Lippe. Estiveram presentes 130 pessoas, entre eles Marcelo Domingues, secretário da cultura; Lê Baeza e Tonhão, vereadores; Siléia Benedetti, presidente da Conseg; Edson Corrêa, da Associação dos Quilombolas e Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo.

Sorteio
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Brindes no final de ano da Apevo

A Apevo fecha o ano de
2016 premiando seus associados e trazendo um brinde
novo. A partir desse mês, a
drogaria Farmasil estará premiando o sorteado com um
cesta de cosméticos. Concorrem aqueles que estão com
as mensalidades da associação em dia.
Em dezembro, os ganhadores foram:

Argemiro Angeleli
cesta de cosméticos da Farmamed

Fábio de Souza Pinto
livro O Menino que Brincava
Nas Nuvens, de Sérgio Diniz

Nair dos Santos Pinheiro
cesta de cosméticos da Farmasil

Edenégia Lemos de Mattos
bicliceta infantil ofertada pela Apevo

João Alves da Rocha
livro O Menino Que Brincava
Nas Nuvens, de Sérgio Diniz

João Antônio Ferreira
cesta de cosméticos da Farma Ponte

José Maria Arantes
cesta de cosméticos da Farmamed

Sueli Dias Vieira e Maria Ap. Silva
kits de sorvete da Natuice

Maria das Graças Cunha
sessão com a podóloga Maitê Altéa

Milton Barbosa de Oliveira
almoço para dois no Restaurante Aroma e Sabor

Apevo celebra missa em
homenagem aos aposentados

Há dois anos a Apevo realiza uma missa sertaneja em alusão ao Dia Nacional dos
Aposentados. A data, que é comemorada
no dia 24 de janeiro, é uma homenagem
àqueles que tanto fizeram nas suas áreas
profissionais e hoje lutam para usufruirem
de seus direitos pelos anos trabalhados.
A celebração será ministrada pelo Padre
Carlos Meira junto com o Coral Sertanejo
da Paróquia Nossa Senhora Consolata, de Equipe de celebração em 2016
Votorantim. A missa acontece no dia 27 de
janeiro, a partir das 18h30, no salão social da Apevo. O evento é aberto ao público.

Cultura

LITERATURA, ARTES & CURIOSIDADES
Poesia

Ferreira Gullar, pseudônimo de José Ribamar Ferreira (São Luís, 10 de setembro
de 1930 – Rio de Janeiro, 4 de dezembro
de 2016[1]), foi um escritor, poeta, crítico
de arte, biógrafo, tradutor, memorialista e
ensaísta brasileiro e um dos fundadores do
neoconcretismo. Em 5 de dezembro de 2014, tomou posse da cadeira
37 da Academia Brasileira de Letras. Segundo Mauricio Vaitsman, ao
lado de Bandeira Tribuzi, Luci Teixeira, Lago Burnete outros escritores,
fez parte de um movimento literário difundido através da revista que
lançou o pós-modernismo no Maranhão, A Ilha, da qual foi um dos
fundadores. Morando no Rio de Janeiro, participou do movimento
da poesia concreta, sendo então um poeta extremamente inovador,
escrevendo seus poemas, por exemplo, em placas de madeira, gravando-os. Em 1956, participou da exposição concretista que é considerada o marco oficial do início da poesia concreta, tendo se afastado
desta em 1959, criando, junto com Lígia Clark e Hélio Oiticica, o neoconcretismo, que valoriza a expressão e a subjetividade em oposição ao concretismo ortodoxo. Em 1950, ganhou o concurso de poesia
promovido pelo Jornal de Letras com seu poema O Galo. Os prêmios
Molière, o Saci e outros prêmios do teatro em 1966, com Se correr o
bicho pega, se ficar o bicho come, que é considerada uma obra-prima
do teatro moderno brasileiro. Em 2007, seu livro Resmungos ganhou
o Prêmio Jabuti de melhor livro de ficção do ano. Foi considerado pela
Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009.
Foi agraciado com o Prêmio Camões em 2010. Desse notável poeta, o
poema ‘Traduzir-se’:
Uma parte de mim
é todo mundo;
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.
Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.
Uma parte de mim
pesa, pondera;
outra parte
delira.
Uma parte de mim
almoça e janta;
outra parte
se espanta.
Uma parte de mim
é permanente;
outra parte
se sabe de repente.
Uma parte de mim
é só vertigem;
outra parte,

860

Durante o ano de 2016. Além deles, muitos outros antigos associados voltaram a fazer parte do quadro daqueles que apostam
no trabalho e nos benefícios que a associação oferece.
A todos, antigos e novos, damos boas vindas! E a você que
ainda não faz parte de nossa família fica o convite para vir nos
conhecer. Para associar-se não precisa ser aposentado.

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

Traduzir-se uma parte
na outra parte
— que é uma questão
de vida ou morte —
será arte?

Artes (pintura, teatro, música...)

Ilusionismo (ou Prestidigitação) é a arte performativa que tem como objetivo entreter o público dando a ilusão de que algo impossível ou sobrenatural
ocorreu. O ilusionismo é uma das mais antigas formas
de entretenimento. A primeira descrição por escrito
de um número de magia enquanto arte cénica surge
no Antigo Egito e data de 1700 a.C. O documento em
questão designa-se por Papiro de Westcar e atualmente encontra-se
no Museu Egípcio de Berlim. O primeiro livro na qual surgem descritas
as explicações de números de ilusionismo chama-se The Discovery of
Witchcraft, e foi escrito por Reginald Scot em 1584, com o objetivo de
demonstrar que os poderes sobrenaturais não existem. Em Portugal,
a primeira descrição por escrito de um número de ilusionismo surge
no livro Thesouro de Prudentes, em 1612, por Gaspar Cardoso de Sequeira. A profissão de ilusionista, no sentido atual do termo, apenas
veio a ganhar notável prestígio a partir do século XVIII. Um dos grandes impulsionadores do ilusionismo moderno chamava-se Jean Eugène Robert-Houdin (1805-1871) e era de nacionalidade francesa. O seu
passado de relojoeiro permitiu-lhe criar ilusões originais, de grande
engenho e espetacularidade, que apresentava no seu pequeno teatro para a elite parisiense. Robert-Houdin frequentemente é referido como o “pai do ilusionismo moderno” uma vez que terá sido dos
primeiros ilusionistas a trazer a magia para os palcos elegantes dos
teatros e de festas privadas, afastando-se do mágico saltimbanco que
atuava nas ruas e feiras. No início do século XX tornou-se célebre o
ilusionista de origem húngara Ehrich Weiss (1874-1926) que adoptou
o nome artístico de Harry Houdini, inspirado por Robert-Houdin. Os
seus números frequentemente envolviam fugas de algemas, correntes e camisas-de-forças.

Você sabia que...

Os pinguins podem morrer de frio?

Apenas 4 das 18 espécies
existentes de pinguins vivem
num ambiente extremamente gelado. Uma espécie de pinguim que não vive cercado de gelo, é o
pinguim-de-magalhães, que vive confortavelmente em temperaturas
de 0ºC a 28ºC, já em temperaturas negativas ele não se sente bem e
pode sim vir a falecer. Para fugir do inverno, diversas espécies migram
para o Brasil, chegando até a Bahia. Algumas pessoas, ao se depararem com esse animal na praia, acabam se assustando, e, na tentativa
de ajudá-los, o colocam no gelo, porém isso pode acabar matando o
pinguim, que pode estar cansado e com a imunologia baixa.
Se você, leitor, deseja entrar em contato com o colunista para sugestões e ideias, escreva para sergiodiniz.costa2014@gmail.com

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

Tiradas do Nogueira
No museu

- Quem é aquela, papai?
- Aquela é Minerva.
- E aquele ao seu lado, é seu marido?
- Não, ela nunca se casou. Minerva foi a “Deusa da Sabedoria”.
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Apevo Acontece

Prorrogadas as inscrições
para o curso de Informática

Foram prorrogadas as inscrições para o curso de Informática na Apevo, ministrado pela professora
Carol Omena. Até o dia 15 de janeiro os interessados no curso devem deixar o nome na recepção da
associação.
O curso tem habilitação no nível básico, contendo os módulos: Windows, Word 2010, PowerPoint
2010, Excel 2010 e Internet. Podem se inscrever alunos a partir de 14 anos. As aulas têm início em fevereiro e acontecem uma vez na semana, com turmas às segundas-feiras, das 16h às 18h e das 18h30 às
20h30, e as terças-feiras, das 9h às 11h. O curso tem duração de aproximadamente 8 meses.

Unidade de Saúde conta
com neurologista
Agora o quadro de médicos da Unidade
de Saúde da Apevo conta com o neurologista Otávio Turolo da Silva. Ele é especializado
em neurocirurgia e neurologia clínica, seus
atendimentos são às terças-feiras, no período da tarde. Agendamentos e informações
pelo telefone: (15) 3353.9800.

Curso de Inglês está
com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os módulos Básico 1, Pré Intermediário 1 e Inglês
para crianças. Os interessados têm até o final de janeiro para deixarem os dados na
recepção da associação. As atividades têm início em fevereiro.
No módulo Básico 1 as aulas são às quintas-feiras, das 19h às 21h e sábados, das
10h às 12h e o Pré Intermediário acontece às segundas-feiras, das 19h às 21h. As
aulas para crianças são as segundas-feiras e quartas-feiras no período da tarde, ou
terças-feiras e quintas-feiras, no período da manhã.
Desde 2006, a Apevo oferece o curso de Inglês, ministrado pela professora Ivete
de Carvalho. As aulas são divididas em oito níveis: Básico 1 e 2, Pré Intermediário 1 e
2, Intermediário 1 e 2, Business English – Inglês para negócios e Inglês para crianças.
Mais informações pelo telefone (15) 3353.8080.

Programa
“Na Apevo com”
estreia até julho

A Apevo tem novidades no ano em que comemora 25
anos: um novo programa semanal de entrevistas que deve
ir ao ar até o mês de julho, com data a ser definida. O programa, que é um antigo sonho da diretoria, está em fase
de definições de pautas e preparo de conteúdo, mas irá ao
ar ainda nesse semestre pela TV Votorantim e Rádio Nova
Tropical.
De acordo com José Carlos Balotin, diretor técnico, há 3
anos a diretoria tinha o desejo de criar o programa e, aproveitando o ano festivo, surgiu a oportunidade de colocá-lo
em prática. “Estamos em fase de reuniões, pautas e elaboração de conteúdo, mas logo teremos tudo definido”, disse.
Para Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo e
um dos mais entusiasmado com o programa, perceber que
ele irá sair do papel é uma conquista. “Queremos levar a
Apevo para a casa das pessoas. O jornal mensal tem essa
função e foi a partir da coluna “Na Apevo com” do próprio
jornal, que demos o mesmo nome ao programa. A ideia é
trazer para a Apevo sempre alguém interessante para uma
entrevista informal”, comentou. O estúdio da associação
está preparado com 3 câmeras, 3 microfones, iluminação,

Apevo faz comunicado
A Apevo informa que, a partir do mês
de janeiro, a mensalidade dos associados
será reajustada, passando de R$ 12
para R$ 13, conforme previsão
do índice do salário mínimo.

Polishop oferece produtos
das melhores marcas
No mercado há 17 anos, a empresa Polishop oferece produtos que vão desde utensílios domésticos
a acessórios de beleza. Desde agosto de 2016, os
representantes da empresa estiveram na Apevo expondo as marcas e realizando degustações de alimentos.
Em janeiro não será diferente. No dia 19 de janeiro,os interessados têm a chance de conhecer e
adquirir os produtos. Os associados e dependentes Apevo ganham 20% de desconto na compra de
qualquer produto.
A visita é gratuita e aberta ao público.

Manhãs de saúde em janeiro

A hipertensão afeta 24,8% da população brasileira, segundo dados da
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgados em 2015. E levam a óbito 300 mil
pessoas por ano. Com o objetivo de preservar a saúde de seus associados,
a Apevo realiza mensalmente as manhãs de aferições de pressão e testes
de glicemia. Em janeiro, as atividades acontecem nos dias:
Dias 6 e 16 – Farmamed (das 8h às 14h)
No quinto dia útil, os
Dia 19 – Farma Ponte (das 8h às 11h)
testes são realizados
Dia 23 – Drogasil (das 8h às 12h)
Dia 30 – Farmasil (das 8h às 10h)

na Unidade de Saúde da
Apevo.

computador, aparelhagem de som, monitores de retorno e teleprompter.
Além disso, está com a acústica garantida. José Carlos Nogueira, diretor de
comunicação da Apevo, estará acompanhando a produção do programa e
Aristides Fernandes e Siléa Benedetti farão a apresentação. Após a estreia,
o programa deverá ir ao ar também pela Rádio Nova Tropical (FM 105,9),
uma vez por semana, em dia a ser definido.

Estúdio da Apevo - preparativos para o novo programa

