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O convidado para "Na Apevo com" no mês de abril é Cleiton F. 
Macedo, presidente da Apae de Votorantim. O empresário afirma 
que há muito trabalho pela frente, mas receber o sorriso das 
crianças é compensador. Pág. 5

A AVLAH celebra seu 7º aniversário com a entrega do 4º Prêmio 
João Kruguer. É um reconhecimento a homens e mulheres que se 
destacam na literatura e artes em geral. Pág. 9

Apevo participa de manifestação contra 
reforma trabalhista e Previdência Pág. 8

Unidade de Saúde passa a oferecer atendimento 
com o cirurgião plástico e gastroenterologista, 
Eduardo Santos Montoro. Pág. 3

Prefeitura realiza ação de combate ao mosquito 
da dengue nos meses de fevereiro e março para 
evitar risco de epidemia. Pág. 3

Barra Bonita é destaque no Departamento de 
Turismo em abril. A viagem está programada 
para o dia 16. Pág. 4

Programa piloto de TV da Apevo é gravado no estúdio da 
associação. A estréia deve acontecer até julho. Pág. 7
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Termina dia 28 de abril o prazo para a declaração do Imposto de 
Renda. A expectativa é de arrecadar 28,3 milhões de declarações. 
Pág. 7

A dona de casa Isabel Aparecida Siqueira Janeiro, faz verdadeiras delícias 
na cozinha. Nessa época do ano, atende às encomendas de ovos de 

Páscoa. Confira sua história em Talento. Pág 10

Qualidade de vida: estão abertas as inscrições 
para grupos de treino de memória na Apevo. Pág 3
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A Previdência não tem rombo, tem roubo!

O Colégio Dimensão Votorantim está há mais de 20 anos na 
área da educação e atende crianças a partir de 1 ano de 
idade. Seu método de ensino envolve a contação de 
histórias, que permite a troca de conhecimentos e valores, 
sendo decisivo na formação e desenvolvimento do processo 
de ensino e aprendizagem. 
A literatura é importante para o desenvolvimento da 
criatividade e do emocional infantil. Ouvindo histórias, as 
crianças passam a valorizar e demonstrar de forma mais clara 
os sentimentos que têm em relação ao mundo. 
O colégio se preocupa em contribuir para a formação de um 
indivíduo crítico, responsável e atuante na sociedade, já que 
hoje em dia as trocas sociais acontecem rapidamente, seja 
por meio da leitura, da escrita, da linguagem oral e até visual.
Por meio das histórias, os alunos são levados a viajarem no 
tempo e reproduzirem as mesmas, contribuindo para seu 
desenvolvimento. Contar história é uma arte que deve se 
fazer presente, é com isso que a criança desenvolve a fala, 

contribui para sua interação e socialização.
No colégio Dimensão, o trabalho com a leitura 
tem início na Educação Infantil, como forma de 
despertar o interesse e o prazer das crianças 
pelos livros, possibilitando estímulos à 
imaginação.
Existem especulações e mitos sobre a 
influência dos avanços tecnológicos na 
educação, em especial, no hábito da leitura dos 
educandos, mas os profissionais do colégio 
utilizam esse fator positivamente. O leitor 
digital, por exemplo, exibe os livros que 
podem ser compartilhados ou debatidos com 
diversas pessoas por meio de comunidades 
online. Outros benefícios e vantagens se 
encontram em algumas funcionalidades, como 
fazer anotações sem rabiscar as páginas, as 
imagens são animadas e os conteúdos 
multimídias podem ser incorporados à leitura.

Uma forma de incentivar a leitura em sala de aula, 
principalmente nas séries iniciais, é o acompanhamento da 
leitura pelo professor. Isso faz com que os alunos se 
concentrem facilmente na parte imaginativa do livro, 
possibilitando mais foco e atenção, além de ser um vínculo 
afetivo entre professor e aluno, o que leva a resultados 
positivos no desenvolvimento integral do aluno e no 
desempenho do professor.
A criança que ouve histórias se torna um adulto mais criativo, 
flexível e melhor preparado emocionalmente. A contação de 
histórias desperta processos internos de compreensão e 
adaptação, além disso, quem lê para uma criança não lhe 
transmite apenas o conteúdo da história, passa também a 
aquisição do saber e ainda desenvolve o prazer de ler e o 
valor de um livro, despertando emoções e maior 
desempenho no convívio social.
A Educação Infantil é a fase ideal para formação do interesse 

pela leitura. É nessa fase que as crianças interagem 
socialmente, recebendo influências socioculturais para o 
desenvolvimento da aprendizagem e formação de seus 
hábitos.
O domínio da linguagem oral e escrita é fundamental para a 
participação social, pois são meios de comunicação, de 
acesso à informação, e forma de se expressar e defender 
pontos de vista, partilhar ou construir visões de mundo, 
produzir conhecimentos e transmiti-los.
“A contação de histórias possibilita momentos de diversão e 
fantasia. É uma viagem pelo mundo da imaginação e uma 
excelente ferramenta pedagógica, que contribui 
efetivamente para a formação de leitores e, principalmente, 
de cidadãos”.

Michele Ramires, coordenadora da Educação Infantil 
Ana Paula Pereira, coordenadora do Ensino Fundamental I

 Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se 
aposentar, jovens que serão os aposentados do amanhã e 
leitores em geral. O título diz, com todas as letras, sobre a 
situação da Previdência que, além de não ser deficitária, a 
reforma pretendida pelo Presidente Michel Temer reduz as 
chances do trabalhador se aposentar ou gozar a 
aposentadoria com dignidade, sem contar, que a pensão 
por morte está sendo transformada em “esmola”! O que 
se quer não é reforma e sim extinção dos direitos. Tudo 
começou com a extinção do Ministério da Previdência, o 
transformando em uma simples secretaria ligada ao 
ministério da Fazenda.
Para que todos tenham ideia da real situação da 
Previdência, e que não fiquem engolindo tudo que o 

governo quer nos colocar “goela abaixo” por meio da 
mídia, que com certeza está recebendo uma boa 
recompensa para divulgar a falsa notícia de que a 
Previdência é deficitária, nós aposentados; por meio de 
nossa confederação e federação já nos propusemos a um 
debate ao vivo para provar com A+B que a Previdência é 
superavitária, através dos índices divulgados da ANFIP – 
Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil que informa que as receitas foram em 2011-R$ 
75.758 milhões; 2012 - R$ 82.691 milhões; 2013 – 
76.243 milhões; 2014 – R$ 53.893 milhões e 2015 foram 
23.948 milhões, sem contar que para os pagamentos do 
LOAS e Trabalhadores Rurais que deveria ser custeado 
pelo Tesouro Nacional, são utilizadas verbas da 
Previdência, bem como o governo já retirava 20% para a 
DRU – Desvinculação da Receita da União e atualmente 
aumentaram a retirada para 30%!
A sociedade, na sua grande maioria, não tem ideia das 
maldades do governo e às vezes até acha que a Reforma da 
Previdência é necessária. Recentemente foi proibida a 
propaganda do governo sobre a Reforma da Previdência e, 
isso significa que a sociedade está acordando. Notamos 
que até os juízes passaram a entender os anseios do povo 
que está mais politizado, indo às ruas independente de sigla 
política e especificamente. Nós aposentados fazemos um 
grande trabalho de conscientização, pregando a união. 
Vamos à luta, pois se passar a Reforma da Previdência todos 

serão afetados, com exceção, é claro, dos políticos e seus 
familiares. 
Se vocês me perguntarem se vale a pena lutar, direi que 
sim, pois os resultados já começam a despontar e, um 
acontecimento que pode mudar a cabeça daqueles que 
ainda acreditam ser necessária a Reforma da Previdência, é 
o fato da COBAP, com o apoio do Senador Paulo Paim que 
conseguiu no dia 21 de março, com a assinatura de 63 
senadores, a instalação da CPI para investigar as contas do 
maior patrimônio público que é a Previdência, que foi 
construído com sangue, suor e lágrimas de gerações de 
trabalhadores brasileiros.
Temos certeza que tal como a Lava Jato, muita podridão irá 
aparecer e que o governo não terá folego e sequer moral 
para continuar com suas mentiras de que a Previdência tem 
rombo, pois é lá que está o maior roubo de todos os 
governos, passados e presente, que terão que “se virar nos 
trinta”. Portanto, continuem acreditando em nosso 
trabalho e luta. Somos verdadeiros representantes dos 
aposentados e seremos vitoriosos. 

Fiquem com Deus e até breve com a vitória!

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e 
Secretário Geral da Fapesp

Expediente

Jornal da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas de 

Votorantim e Região.

Rua Antônio Fernandes , 50 | Centro | Votorantim |Telefones: 

(15) 3243.2410 | 3353.8080

Facebook.com/apevooficial
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Colégio Dimensão: contação de histórias e o reflexo na leitura 

Michele e Ana Paula, profissionais do Colégio Dimensão



Agentes percorrem os bairros em busca de criadouros do mosquito
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Saúde

Dengue: Prefeitura realiza ação 
de combate ao mosquito

A Secretaria de Saúde (Sesa), por meio do Departamento de 
Vigilância em Saúde colocaram em prática a ação “Pré-folia da 
Dengue”, que começou no mês de fevereiro. A ação se 
tornou necessária devido ao alto índice larvário da região, 
onde Votorantim ficou com 5,6 na Avaliação de Densidade 
Larvária (ADL).
Os agentes de endemias percorreram os bairros da cidade em 
busca de locais que possam ser possíveis criadouros do Aedes 
Aegypti. Só nos dez primeiros dias, foram recolhidos mais de 
20 caminhões e 323 residências foram fechadas para 
dedetização.
De início estão sendo retirados pequenos focos, como pneus, 
garrafas, copos, panelas, entre outros. Após a conclusão das 
visitas em todas as casas, uma nova avaliação larvária será 
realizada, segundo o diretor do Departamento de Vigilância 
em Saúde, Pedro Borges de Andrade Filho.
Em março também foi realizado um Levantamento Rápido de 
Índice para Aedes Aegypti (LIRA), que segue uma 
recomendação do Ministério da Saúde. O próximo 

levantamento deve ser realizado no mês de outubro. Segundo 
o Ministério, municípios com resultado de ADL ou LIRA de 1 a 
3,9 é colocado em situação de alerta e superior a 4, é 
considerado risco de epidemia.

Alunos realizaram passeata

O projeto “Todos contra a dengue”, desenvolvido na EMEF 
“Lauro Alves de Lima”, do Jardim Serrano, levou os alunos a 
realizarem uma passeata contra o mosquito Aedes Aegypti, no 
dia 10 de março.
Com o acompanhamento dos professores e da Guarda 
Municipal, os alunos produziram cartazes e panfletos 
educativos e saíram pelas ruas entorno da escola. De manhã, 
alunos dos 3º e 5º anos participaram da ação, à tarde foi a vez 
dos 1º e 2º anos.
Durante o percurso, as crianças gritaram “Todos contra a 
Dengue!” e entregaram os panfletos aos moradores do bairro.
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Inscrições abertas para grupos de treino de memória na Apevo

Idosos saudáveis, com comprometimento cognitivo ou 
demências terão na Apevo a possibilidade de aprender 
técnicas para otimizar a memória. A partir de abril será 
oferecida uma Oficina de Memória, com a especialista Paola 
de Campos. O principal objetivo é oferecer melhor qualidade 
de vida aos idosos em geral.
Especialista na velhice e no envelhecimento humano, a 
gerontóloga Paola realizará grupos para treino de memória 
para idosos saudáveis, com comprometimento cognitivo leve 
ou demências. Idosos que desejarem atendimento individual 
também poderão se matricular.
Ela explica que com o envelhecimento, alguns subsistemas de 
memória sofrem alterações significativas. “A memória 
operacional e a memória episódica, por exemplo, são as que 
mais sofrem alteração com o processo de envelhecimento 
normal. O treino de memória é um forte aliado, visto que 
pode promover melhorias no funcionamento cognitivo e 

colaborar para a funcionalidade, independência, auto estima e 
qualidade de vida na velhice”, afirma.
Além disso, estudos apontam que o treino de memória aliado 
aos medicamentos (nos casos de demência), exercícios 
físicos, alimentação e hábitos saudáveis ajuda a reduzir a 
velocidade de progressão das Demências. 
 As inscrições estão abertas e para matricular-se basta 
comparecer na sede da Apevo (rua Antônio Fernandes, 50) 
ou pelo telefone 3353-9800, com Andréa.
Associados e não associados podem se matricular. Os treinos, 
em grupo e em individual, acontecerão no período da manhã.

Importância do tratamento na Doença de 
Alzheimer

Além da medicação prescrita pelo médico, as atividades de 
estimulação cognitiva, social e física beneficiam a manutenção 
de habilidades preservadas e favorecem a funcionalidade da 
pessoa idosa. O treinamento das funções cognitivas como 
atenção, memória, linguagem, orientação e a utilização de 
estratégias compensatórias são muito importantes para a 
qualidade de vida do paciente com Doença de Alzheimer. O 
intuito dos tratamentos não farmacológicos não é fazer com 
que a pessoa com demência volte a funcionar como antes da 
instalação da doença, mas que funcione o melhor possível a 
partir de novos parâmetros e que tenha auto estima e 
qualidade de vida por muito mais tempo. (Fonte: Associação 
Brasileira de Alzheimer)

Gerontologia na Apevo 

Paola de Campos é formada em gerontologia pela 
Universidade de São Paulo e pós-Graduada em Arteterapia 
pela Universidade Paulista. Atua como vice-diretora de 
Suporte à Profissão da Associação Brasileira de Gerontologia, 
é coordenadora e professora de Cursos para Cuidadores de 
Idosos nos municípios de Tatuí e Cerquilho desde 2012; atua 
na estimulação cognitiva para idosos em grupos ou 
atendimentos particulares nos municípios de Tatuí e 
Porangaba desde 2010. Esteve coordenadora do projeto 
Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura 
de Tatuí de 2013 à 2016.
Na Apevo atuará na estimulação cognitiva para idosos com 
ênfase em memória em grupos e com atendimentos 
individuais. O treino de memória consiste no treino, estímulo 
e aprendizagem de técnicas de memorização e estímulos das 
habilidades cerebrais como: memória, atenção, linguagem, 
habilidades viso-construtivas e concentração, entre outras.

Novo médico começa 
a atender na Apevo 

Em março, a Unidade de Saúde Apevo aumentou seu leque 
de especialidades e o quadro de médicos. Entre os 
profissionais, a unidade passa a oferecer atendimento com o 
cirurgião plástico e gastroenterologista, Eduardo Santos 
Montoro.
Os atendimentos são realizados às segundas-feiras, no 
período da manhã. O médico realiza cirurgias plásticas e no 
aparelho digestivo. O maior índice de procura é de pacientes 
com lesões na pele (câncer de pele, cistos sebáceos, 
lipomas, etc), excesso de pele na região das pálpebras 
abdômen e mamas, além de doenças na vesícula, hérnias e 
hemorroidas. 
Eduardo acredita que os atendimentos serão parecidos com 
os que realiza na cidade de Sorocaba. “Pacientes com casos 
leves, sem muitos problemas”, finaliza.
Os interessados devem agendar uma consulta pelo telefone 
(15) 3353-8080. A Unidade de Saúde Apevo fica na rua 
Sebastião Lopes, 97 – Centro – Votorantim.

Eduardo Santos Montoro - cirurgião plástico e gastro

Sessão de treinamento de memória

Jogos são utilizados para trabalhar a memória

Ação da Prefeitura de Votorantim retira possíveis focos da dengue
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Turismo

Apevo leva turistas para a praia de Caraguatatuba 

4

Entre 10 a 12 de março, os turistas da Apevo aproveitaram 
um final de semana de muito sol e calor na praia de 
Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. A cidade é envolta 
por paisagens naturais e conta com a Mata Atlântica para 
deixar o local ainda mais aconchegante, com suas piscinas 
naturais e trilhas, além de oferecer aos turistas a 
oportunidade de conhecer vários pássaros e animais.
Durante o passeio, os 50 turistas conheceram as praias do 
Jacaré e Martim de Sá. Eles ficaram a vontade para explorar a 

cidade como quisessem e 
repousaram no Hotel Litoral 
Norte.

Mais de 40 km de 
praias 

Localizada entre Ubatuba e 
S ã o  S e b a s t i ã o ,  
Caraguatatuba é cercada 
por 40 km de praias. Entre 
elas, estão: da Tabatinga, 
M o c o c a ,  C o c a n h a ,  
Massuguaçu, Capricórinio, 
Brava, Martim de Sá, 
Prainha, Garcês, Centro e 
Camaroeiro, Indaiá, Pan 
Bras i l  ou Aruan,  das  

Palmeiras, Romance, Porto 
Novo e Flecheiras. Possui ainda duas ilhas: do Tamanduá e da 
Cocanha, onde os turistas realizam atividades como 
mergulho e pesca esportiva. 
São vários os pontos turísticos da cidade, entre eles: o Morro 
de Santo Antônio, que possui uma plataforma de voo livre, 
ideal para quem curte saltar de asa delta e parapente. O local 
também tem uma vista privilegiada da enseada de 
Caraguatatuba e São Sebastião. A Fazenda de Mexilhões, 

localizada na praia da 
Cocanha, é considera 
da maior do Estado, e 
produz cerca de oito 
m i l  t one l ada s  de  
mexilhões por ano.
A Lagoa Azul também é 
muito procurada. Está 
localizada na praia do 
Capricórnio, sua água 
doce e sem correnteza 
e é separada do mar 
por um grande banco 
de areia.

Barra Bonita é destaque do Turismo em abril 

O próximo destino do Departamento de Turismo da Apevo 

é a cidade Barra Bonita. A viagem está programada para o dia 

16 de abril e tem como atração principal um passeio de cinco 

horas de navio pelo Rio Tietê.

A navegação sai do porto de Barra Bonita e passa pela eclusa 

(uma espécie de “elevador” que transporta a navegação de 

um nível a outro da barragem), que foi o primeiro local a ser 

explorado turisticamente na América do Sul, sendo hoje uma 

das atrações mais divulgadas 

e conhecidas da cidade. O 

destino final é Jaú, onde os 

turistas visitam a capela do 

Santo Frei Galvão, o local do 

mi lagre da b i locação.  

Durante todo o trajeto 

acon tecem a t i v idades  

recreativas e os turistas 

podem aproveitar música ao 

vivo.

A cidade de Barra Bonita 

apresenta o melhor lado do 

Rio Tietê. O local é 

exuberante, a fauna e a flora 

presenteiam os turistas com 

paisagens lindas, muitos peixes, animais, pássaros, entre 

outros.

Vista da piscina do Hotel Litoral Norte

Praia do Jacaré foi um dos pontos turísticos visitados

Destaque em Barra Bonita é o passeio de navio

Turistas da Apevo durante viagem para a cidade em 2015

Turistas aproveitaram um delicioso final de semana em Caraguatatuba
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Na Apevo com...

Cleiton Macedo
Por Luciane Fogaça

“A recompensa pelo meu trabalho na entidade é ver o sorriso 
de uma de nossas crianças. Dirigir a associação tem exigido 
bastante de mim, pois é um trabalho voluntário que depende 
de uma boa direção e de uma boa equipe, além do empenho 
e da boa vontade das pessoas”. O comentário é de Cleiton F. 
Macedo, atual presidente da Apae – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Votorantim. Ele esteve na Apevo 
e é o destaque da coluna no mês de abril.
Aos 39 anos, Cleiton é gerente comercial de sua empresa e 
pai de Matheus, de 2 anos. Matheus tem Síndrome de Down 
e aos 8 meses passou a frequentar a Apae. Casado com 
Vanderli, Cleiton e a esposa foram aos poucos conhecendo 
mais as atividades da entidade. “Após um ano sendo atendido 
pela Apae, o Matheus teve que deixar de frequentar por causa 
de uma determinação da Federação das Apaes, que 

estabelece atendimento somente para idades entre 7 a 54 
anos”, disse.
Mesmo sem a presença do filho como aluno da entidade, 
Cleiton aceitou o cargo de presidente para os próximos três 
anos. Ele conta que após tomar posse e passar a conhecer o 
funcionamento , viu a urgente necessidade de fazer ajustes no 
setor administrativo. “Estamos em processo de 
reestruturação, tentando ajustar questões complexas. 
Contamos com uma equipe pedagógica ótima, muito 
envolvida e capacitada. Mas as questões administrativas são 
complexas e vão levar um tempo para ver a casa arrumada”, 
disse.
Atualmente a Apae de Votorantim possui 25 funcionários e 26 
diretores, que são voluntários. Para que a entidade ande “no 
trilho”, conforme comentou, é preciso realizar várias ações e 
eventos para conseguir fundos e ir melhorando a situação. 
“Fizemos um bazar recentemente e conseguimos comprar 

uma nova caixa d'água. O caminho é trabalhar, apostar na 
nova equipe e seguir em frente”, disse.

5

Ernesto Filho completa 8 anos de aulas de dança na Apevo 

Março foi mês de comemoração para o professor de dança, 
Ernesto Januário Filho. Ele, que é natural de Itapetinga, 
completou 8 anos de aulas na Apevo e 25 anos como 
professor de dança. Para comemorar, será realizado um Baile 
à Fantasia no Recreativo Central, no dia 29 de abril.
A paixão por ensinar essa arte começou na época em que era 
dançarino. Sua primeira aula foi em um SPA e, partir de 
então, passou a se dedicar mais a dança de salão. “Entrei 
firme para ensinar o pessoal a dançar”, comenta. Além da 
Apevo, ele dá aulas há 17 anos no Recreativo Central. Seu 
currículo é vasto, pois já passou por diversos clubes de 
Sorocaba, entre eles o Ipanema Clube e o Clube de Campo, 
além de ter ensinado no Sindicato dos Trabalhadores e em 
algumas cidades da região, como Alumínio, Tatuí e Salto.
Seu início na Apevo se deu por meio de um casal de alunos, 

Ângelo e Mirna, frequentadores da associação. O casal 
sugeriu que o professor ministrasse as aulas e, com a 
aprovação da diretoria, ele foi convidado. “E já estamos indo 
para oito anos. A Apevo é uma família, afinal 8 anos não são 8 
dias. Toda a diretoria deu apoio para a escola, desde o 
presidente até os funcionários. A Apevo representa algo 
muito bacana”, diz.
Atualmente, Ernesto dá aulas para aproximadamente cem 
pessoas, entre a faixa etária de 14 a 80 anos. Existem alunos 
que o acompanham desde o início, como é o caso do casal 
Elza e Laor, que frequentam as aulas na Apevo. Muitos de 
seus alunos também aproveitam para associar-se devido os 
benefícios da entidade, principalmente na área da saúde.
Durante esses anos, o professor promoveu muitos bailes. 
Os temas foram os mais diversos, como Noite de 
Hollywood, Baile dos Anos 60, entre outros. As festas 
enchem os salões e até seus ex-alunos participam. “É 
gratificante saber que as pessoas se programam para irem ao 
baile. As festas são um meio de o aluno desenvolver aquilo 
que ensinei, de colocar em prática os passos de dança e de 
rever aqueles que fizeram parte do grupo”, comenta. 
Ernesto afirma que a dançar é algo sublime e especial. “É uma 
forma de terapia, de autoconhecimento. Em 25 anos fiz 
muitas amizades e é bonito ver a comunicação entre os 
alunos, tanto nas aulas como fora. São eles que trazem mais 
pessoas para a escola”, contou.
Sobre os anos de trabalho, espera que muitos ainda venham. 
A alegria dos alunos é uma terapia para ele. Ernesto conta 
que muitos casais em fase de separação acabaram se 
fortalecendo após participarem de suas aulas. “A dança serve 
como um alívio para os estressados e ajuda a perder calorias. 

Dou aulas com muito amor e vejo a dedicação dos meus 
alunos. Quem pratica dança muda o comportamento para 
melhor”, finaliza.

Aulas de dança e aniversário de 25 anos

Ernesto ministra aulas de dança de salão, semanalmente, no 
Recreativo Central e na Apevo e também aulas particulares. 
No Recreativo, as aulas acontecem segundas e quartas-
feiras, e, na associação, acontecem às terças-feiras, ambas no 
horário das 20h às 22h. 
O baile em comemoração aos 25 anos de aula será realizado 
no Recreativo Central (Praça Cel. Fernando Prestes, 43 – 
Centro de Sorocaba), no dia 29 de abril, a partir das 22h. O 
tema será Festa à Fantasia, com sorteios de brindes e 
premiação para a melhor fantasia. Os ingressos são vendidos 
à R$ 25. Mais informações pelo telefone (15) 3227-3034.

Homenagens e protestos pelo mundo marcam o Dia da Mulher 

O Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, 
foi marcado por diversas manifestações pelo mundo. Em mais 
de 50 países, entre eles Estados Unidos, Islândia, Argentina, 
Polônia, Uruguai, Espanha e Brasil, as mulheres saíram nas 
ruas para protestar contra a desigualdade e preconceito que 
sofrem. No Brasil, mulheres realizaram em pelo menos 16 
estados e o Distrito Federal. Em São Paulo, as ruas foram 
tomadas pela Marcha Mundial das Mulheres. Durante a 
passeata, eram erguidas bandeiras pela legalização do aborto 
e oposição à reforma da Previdência, ao machismo e à 
violência contra a mulher. O ato ganhou o apoio dos protestos 
de professores municipais e estaduais. Apesar da maioria dos 
manifestantes serem mulheres, muitos homens também 
marchavam a favor delas.
Em Maceió, mais de 1,5 mil pessoas também caminharam 
pelos direitos das mulheres e contra a reforma trabalhista. No 
Macapá, nem a chuva atrapalhou as mulheres que andaram 
pelo Centro da cidade. No Distrito Federal, segundo a PM, 
havia mais de 5 mil pessoas no ato contra o machismo e pela 
igualdade de direitos, em frente a Esplanada dos Ministérios. 
Em Vitória, Espirito Santo, o protesto foi contra o fim do 
preconceito a lésbicas e transexuais e a favor da legalização do 
aborto. Em Manaus, Campo Grande, Belo Horizonte, 
Uberlândia, João Pessoa, Curitiba, Londrina, Rolândia, Recife, 
Belém, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Boa Vista, Campinas e 
Palmas o dia também foi marcado por protestos e, em 
algumas cidades, a população pedia a renuncia do presidente 
Michel Temer.

Homenagens e saia-justa

Além dos protestos, muitas cerimônias e homenagens 
parabenizaram as mulheres pela sua importância na 
sociedade. Na Apevo, as mulheres que passaram pela sede da 
associação no dia 8 de março, foram presenteadas com um 
cartão, com os dizeres “Mulher, com seu jeito especial de ser, 
você é exemplo de amor, perseverança, coragem, 
determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia!” e doces. 
A página do Facebook da Apevo também publicou um cartão 
para mostrar a importância que elas têm na construção de 
suas vidas pessoais, profissionais e na Apevo.
No Congresso, o diploma Bertha Luz foi entregue a cinco 
mulheres que ajudam na defesa dos direitos femininos. 
Houve também um “apitaço” para lembrar a greve ocorrida 
em 50 países.

No Supremo Tribunal Federal – STF, o que era para ser uma 
homenagem acabou em um mal-estar. Durante a fala do 
ministro Roberto Barroso, que homenageava a presidente da 
Corte, Cármem Lúcia e a ministra Rosa Weber, a presidente o 
interrompeu e declarou “Vossa Excelência vê como é a vida: 
nós temos um dia, Vossa Excelência tem todos os outros. 
Olha o princípio da igualdade”.
A ferramenta de pesquisas, Google, homenageou 13 
mulheres “que desbravaram o caminho para que pudéssemos 
chegar onde estamos hoje”, segundo a empresa. Entre elas, 
Frida Kahlo, Lina Bo Bardi, Cecilia Grierson, Lotfia el Nadi, 
Halet Çambel, Olga Skorokhodova, Sally Ride, Suzanne 
Lenglen, Ida Wells-Barnett, Ada Lovelace, Lee Tai-Young, 
Miriam Makeba e Rukimini Devi.

Marcha Mundial das Mulheres tomou as ruas de São Paulo

Homenagens da Apevo também marcaram a data
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Associados ganham brindes da Apevo e de seus parceiros 
A festa em comemoração pelos 25 anos da Apevo continua durante o ano inteiro. Por isso, em março, a 
associação sorteou mais alguns nomes de associados que foram contemplados com prêmios oferecidos 
pela Apevo e seus parceiros. Confira os sorteados:

190
Esse é o número de novos associados da Apevo de janeiro a março. 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 ser associado basta comparecer na Apevo com RG, CPF, comprovante de residência, título de 

eleitor e número de benefício (se aposentado). Todos podem se associar.

Associe-se!

Informações: (15) 3353-8080

Luiz Carlos de Oliveira - Kit sorvetes Natuice Luiz Antônio da Silva - Kit sorvetes Natuice Ivete Back - sessão com a podóloga

Virginia Apparso - cesta de cosméticos Farmamed Emerson Laureano - cesta de cosméticos Farmamed Noemio Ap. Pinto - cesta de cosméticos Farmamed

Vilma de Fátima Campello - cesta de cosméticos Farma Ponte  Marcia Galdino Teixeira - Óculos de sol da Ótica Oliver José Carlos Soares - churrasqueira elétrica Mondial da Apevo

Luiz Carlos Caceres - almoço para 2 no Restaurante Aroma e Sabor
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Caminhada da Penha acontece no dia 23 
Começam os preparativos para a realização da tradicional 
Caminhada da Penha. Esse ano, o evento será realizado no 
dia 23 de abril, uma semana após a Páscoa. A caminhada está 
na sua 19ª edição e, como todos os anos, a saída será na 
Igreja São José (ao lado da fábrica Fiação Alpina).
Após uma missa que será realizada às 4h, pelo Padre Almir 

Flávio Scomparim, os fiéis seguem rumo a Serra de São 
Francisco. O percurso de aproximadamente 20 quilômetros 
é dividido em trechos asfaltados e outros com terra. Lá será 
celebrada nova missa e, ao final, será cedido ônibus gratuito 
com destino ao terminal de ônibus de Votorantim.
A caminhada, que começou com uma brincadeira de amigos 
foi se tornando um dos eventos mais importantes do 
município. Um dos organizadores, Paulo Roberto Ferreira 
Camargo, o Beto Zen, conta que o apelo religioso causado 
pela caminhada é muito gratificante.
Em 2016, segundo a PM, entre 800 e 1mil pessoas 
participaram. Beto conta que quando a caminhada era 
realizada no período noturno, mais de 3 mil fiéis 
participaram. “A estimativa é que mais pessoas participem 
esse ano. Entre 1 mil e 1200 pessoas. Estamos aguardando. 
A fé move montanhas”, comentou.
Durante o trajeto, os fiéis serão acompanhados pela Guarda 
Civil Municipal e pela Polícia Militar, também estarão à 
disposição ambulâncias e carros de apoio, além de 
monitores.

Postos de trocas

Para part ic ipar  do 
evento os interessados 
devem trocar cinco 
quilos de arroz por uma 
camiseta. As doações 
serão entregues a 
entidades assistenciais 
de Votorantim e região.
Os postos de trocas 
são: Supermercado 
M a l u c h o ,  M i x  
E m b a l a g e n s ,  
Farmavem, Padar ia 
Parque Bela Vista, 
FarmaLuz, Adega do 
Magrão e Rato Motos.

Contribuintes têm até dia 28 de abril para declararem o IR 
A declaração do Imposto de Renda, que teve início em 2 de 
março, segue até o dia 28 de abril. Segundo a Receita 
Federal, órgão que recebe as declarações, em 15 dias foram 
arrecadados mais de 3 milhões de impostos de pessoas 
físicas. A expectativa é que sejam arrecadados 28,3 milhões 
de declarações.
Quanto mais cedo o contribuinte declarar, mais cedo 
receberá as restituições do Imposto de Renda, que 
começarão a ser pagas em 16 de junho. Idosos, portadores 
de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm 
prioridade.
A multa para aqueles que não pagarem ou entregar a 
declaração depois do prazo é de, no mínimo, R$ 165,74. 
Uma das novidades para os declarantes esse ano é informar 
o CPF de dependentes maiores que 12 anos. A declaração 
vale para contribuintes que receberam rendimentos 

tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado, o 
reajuste foi de 1,54%. Aqueles que optarem por desconto 
simplificado perdem as deduções admitidas na legislação 
tributária em troca de 20% de dedução dos rendimentos 
tributáveis.  
A Apevo conta com a parceria do contador Francisco Carlos 
Vieira dos Santos, que realiza esse tipo de serviço. O 
atendimento é feito às segundas-feiras, das 8h às 14h; terças, 
quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h; quintas-feiras, das 13h 
às 18h; sábados e domingos, das 8h às 17h. Também atende 
de segunda a sexta-feira, das 22h à meia noite, com hora 
marcada.
Mais informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou 
9 9 9 7 1 6 - 1 7 0 1 ,  e  t a m b é m  p e l o  e - m a i l  
franciscocvscontador@gmail.com.

Programa de TV da Apevo é gravado no estúdio da associação
No dia 20 de março, a Apevo realizou a gravação do piloto 
do programa “Na Apevo com”, no estúdio da associação. O 
evento foi marcado por expectativa e união do grupo de 
profissionais envolvidos no projeto. Na estreia, o 
entrevistado foi Marcos Poiato, empreendedor da Poiato 
Recicla de Votorantim, que faz um trabalho muito 
interessante a partir da coleta de bitucas de cigarro. A 
entrevista dirigida por Aristides Vieira, tratou de assuntos 
ligados à Poiato Recicla; entre outros, como a empresa 
iniciou os trabalhos na cidade, a importância para o meio 
ambiente, o projeto educacional que envolve crianças e 
adultos, seu reconhecimento nacional e internacional e os 
planos de expansão.

O programa de 50 minutos conta com dois intervalos e duas 
chamadas com informações sobre os trabalhos e serviços 
da Apevo. A idealização do projeto existe há alguns anos, 
mas foi colocada em prática no início de 2017, em razão da 
comemoração pelos 25 anos da associação. Deve ir ao ar 
ainda nesse semestre pela TV Votorantim e Rádio Nova 
Tropical. O nome do programa surgiu a partir da coluna “Na 
Apevo com”, do jornal mensal da Apevo e a ideia é levar 
para os estúdios sempre alguém interessante para uma 
entrevista informal.
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.

Imagem de Nossa Senhora da Penha na caminhada de 2016

Prestador de serviços da Apevo atende o público diariamente

Fiéis durante a Caminhada 
da Penha 2016

 Bastidores do programa piloto "Na Apevo com"

Escritor Hélio Rodrigues visita a associação

O escritor e advogado Hélio Rodrigues, visitou a Apevo no 
dia 29 de março. Ele está percorrendo cidades do Estado 
para apresentar seu novo trabalho, "Memórias de um ex-

drogado", baseado em sua vida.
O escritor foi viciado em drogas por mais de 20 anos e conta 
que o escreveu o livro com o intuito de ajudar os usuários e 
suas famílias a superarem a situação. "Recebo relatos de 
leitores que conseguiram sair do mundo das drogas", 
destaca. Mesmo fazendo uso de entorpecentes, ele entrou 
em uma faculdade em Mogi das Cruzes (SP) e se formou em 
Direito. "Ao mesmo tempo em que estudava, eu me 
drogava", conta.
Durante a visita, ele também falou sobre sua vida e o longo 
caminho que percorreu para se livrar do vício, que começou 
aos 17 anos, quando imitava os ídolos que também eram 
usuários. Hélio acredita que o governo deve investir mais em 
educação para instruir a sociedade e diz que a família tem um 
papel importante no processo de ajuda e conscientização do 
usuário.
Hélio foi recebido pelo presidente da Apevo, Aristides Vieira 

Fernandes e os diretores, Jandir Teixeira, José Carlos 
Nogueira e Roberto Massuco. O lançamento oficial deve 
acontecer em uma livraria de Sorocaba.

O escritor, Hélio Rodrigues e o presidente da Apevo, Aristides Vieira
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Vereador Zelão visita a associação

Apevo conta com variedade de parceiros
Com o objetivo de promover a qualidade de vida de seus 
associados e dependentes e também melhorar 
continuamente, a Apevo está sempre atualizando sua lista de 
parcerias. 
Entre as parcerias firmadas pelas associação, há o serviço de 
urgências, emergências e ambulâncias da Premed. 
Associados e dependentes que precisam desse tipo de 
atendimento devem entrar em contato pelos telefones (15) 
3202-4576 ou 0800 721 11 95.
Para aqueles que precisam realizar exames laboratoriais e de 
imagem, as clínicas Labormed, Biolabor, Souza Áreas e Labo 
Imagem oferecem descontos. A Labormed fica na Rua 
Cônego Januário Barbosa, 350 – Jd. Vergueiro, Sorocaba – 
Telefone (15) 3031-3761. A Biolabor Votorantim está 
localizada na Rua Monte Alegre, 160 – Centro – Telefone 
(15) 3243-6600, com desconto de 5% mais 50% para os 
associados que tenham o cartão da clínica. O Souza Áreas 
tem unidades em Votorantim (Rua Paula Ney, 125, Centro – 

Telefone (15) 3247-7631) e Sorocaba (Rua Santa Clara, 544, 
Centro  – Telefones (15) 3233-2116 ou 3231-2073 e Rua 
Cônego Januário Barbosa, 297 – Telefones (15) 3234-1864 
ou 3018-2088).
No que se refere a lazer, a Apevo tem apartamentos na praia 
de Ilha Comprida e as reservas devem ser feitas na sede da 
associação. Também há parcerias com a Colônia dos 
Metalúrgicos, do Papelão e das Costureiras, na Praia Grande; 
Colônia dos Imobiliários Feticom, em Mongaguá; Colônia 
dos Mestres e Contramestres, em Ubatuba, Praia Grande e 
Campina do Monte Alegre e Refúgio da Toninhas, em 
Ubatuba. Nessas colônias, a reserva é feita na Apevo.
Na Colônia dos Rodoviários, em Peruíbe, o associado deve 
reservar pelo telefone (11) 3221-2177 e na entrada, 
apresentar a carteirinha da Apevo. E nos apartamento 
Fabrimar, na Ilha Comprida, o contato é (13) 3842-1280 ou 
(15) 99708-9600.

Visitas e Parcerias8

No dia 8 de abril, a Nupep – Núcleo de Pesquisas 

Psíquicas, realiza a 11ª Noite do Pastel. A festa acontece 

das 19h às 23h, no salão da Creche Maria Claro, 

localizada na Rua João Wagner Wey, 1240 – Jd. América 

– Sorocaba.

Na programação do evento terá apresentações 

artísticas, DJ, pista de dança, além de doces, bebidas e 

estacionamento gratuito.

Nupep realiza a 
11ª Noite do Pastel

A Apevo recebeu, no dia 15 de março, a visita do vereador 
de Votorantim José Claudio, o Zelão, e a Assessora 

Parlamentar, Sueli Milan. O vereador esteve reunido com o 
presidente da associação, Aristides Vieira Fernandes; o vice-
presidente, Jandir Teixeira e os diretores Roberto Massuco, 
José Carlos Nogueira e Eluizio Bueno.
Conheceu o trabalho desenvolvido pela Apevo e, entre os 
assuntos abordados, falaram sobre a Reforma da Previdência 
e a desaposentação.
“Aproveitamos para falar que a Apevo está realizando um 
projeto para enviar à Câmara dos Deputados referente à 
desaposentação, barrada pelo Supremo Tribunal Federal, a 
qual a Apevo é favorável”, comenta Jandir Teixeira. A 
desaposentação é quando o aposentado volta à atividade. O 
STF vetou a lei que aumenta o valor da aposentadoria de 
quem continuou trabalhando com carteira assinada.
O vereador também aproveitou o momento para fazer 
parte do quadro associativo da Apevo.

Desde março, a Apevo conta com a parceria do ateliê 

Criart's. A empresa é dirigida pela design Berenice de 

Oliveira, que oferece curso de desenho com o objetivo 

de transmitir os conhecimentos sobre as variadas 

técnicas de desenho artístico e da utilização dos 

materiais na área.

No início do curso, o aluno é avaliado e, assim, é 

formulado um ritmo de aula individual, respeitando as 

dificuldades e velocidade de absorção de cada um. 

Segundo Berenice, o adulto demora cerca de três 

meses para aprender a desenhar e há um 

acompanhamento  ind i v idua l  pa ra  me lhor  

compreensão. 

O ateliê foi aberto há pouco mais de dois meses, mas a 

profissional já está a mais de 30 anos na área. O curso 

aborda as técnicas: perspectiva com ponto de fuga, luz e 

sombra, pintura com lápis de cor, tinta a óleo, guache, 

aquarela, látex, pintura em mural, modelagem com 

argila, mangá, ampliação, entre outras.

Os associados ganham 20% de desconto. O ateliê fica 

na Rua Noé Carlos de Campo, 115, Parque Bela Vista, 

em Votorantim. Mais informações pelos telefones (15) 

3242-4465 / 98831-6402 ou 99629-3246.

Nova parceria:
professora de artes 

Apevo participa de manifestação 
na avenida Paulista 

O dia 15 de março foi marcado por várias manifestações 
em diversas regiões do Brasil. Nas ruas de São Paulo, a 
avenida Paulista concentrou um grande número de 
pessoas, com carros de som e lideranças de movimentos 
sociais e sindicais. A Apevo esteve presente, representada 
por alguns de seus diretores. Os atos, organizados por 
sindicatos, federações, associações e professores, 
protestavam contra a reforma trabalhista e da Previdência 
propostas pelo governo federal e em tramitação no 
Congresso Nacional. 
O ato terminou por volta das 20h e a avenida, liberada às 
21h20. Representando a Apevo, estiveram presentes o 
presidente, Aristides Vieira Fernandes; o vice, Jandir 
Teixeira e os diretores, Eluizio Bueno e Ademar Pena. Junto 
com representantes da Fapesp - Federação das 
Associações e Departamento de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, eles saíram 

pelas ruas da capital paulista, com cartazes e gritos de 
ordem contra as reformas do governo.
De acordo com o Aristides Vieira, a participação das 
associações que trabalham pela defesa dos direitos dos 
idosos é de grande importância para ajudar a engrossar o 
coro contra a Reforma. “Assim como a causa dos 
professores e dos trabalhadores de forma geral, os 
aposentados também se sentem prejudicados com a 
Reforma. É importante representarmos essa categoria tão 
esquecida por nossos políticos”, disse.
De forma geral, em São Paulo o protesto foi pacífico. 
Durante a dispersão do ato, algumas pessoas mascaradas 
bloquearam o trânsito na avenida Nove de Julho e atearam 
fogo em objetos no meio da via. A Polícia Militar usou 
bombas de gás lacrimogêneo contra o grupo, que acabou 
se dispersando. Na avenida Paulista, o clima permaneceu 
tranquilo após o encerramento da manifestação.

Após a visita, Zelão associou-se à Apevo

Manifestação parou a avenida Paulista, em São Paulo

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

Berenice de Oliveira com os represantantes da Apevo, 
Aristides Vieira e Jandir Teixeira
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AVLAH celebra 7 anos com entrega de prêmio 
No dia 24 de março, a Academia Votorantinense de Letras, 
Artes e História (AVLAH), iniciou as comemorações do seu 
7º aniversário com a entrega do 4º Prêmio João Kruguer. O 
prêmio é um reconhecimento a homens e mulheres que se 
destacam na literatura e artes em geral.
Já foram homenageados: Antônio Wilson de Campos, 
professor de história e criador visual da campanha de 
Emancipação de Votorantim; Athayde Júlio, compositor de 
canções; Guaraciaba Malhone, artista circense; Guiterman 
Loureiro de Melo, um dos maiores músicos de Votorantim; 
Lecy de Campos, compositor musical; Leontino Corrêa, 
escritor de poemas; Marcos Valério e Roseli Garcia, 
responsáveis pela Banda Marcial de Votorantim; Osvaldo 
Pedro, escultor votorantinense; Paula Mariane, fotógrafa; e 
Zé Bocca, contador de histórias. Neste evento, receberam 
o prêmio o regente do Coral Municipal de Votorantim, Luis 
Gustavo Laureano e o grupo teatral, Coletivo C 
representado por seus integrantes, Júlio Mello, Hércules 
Soares, Andressa de Camargo e Elaine Ribeiro.

A programação contou com as 
apresentações dos acadêmicos, 
Jonicler Real e Miriam Corrêa 
Ják i ,  acompanhados pelo 
saxofonista Jeferson Caetano e a 
cantora Talita Lim; do regente 
Luis Gustavo Laureano junto 
com o Coral Cantabile e com a 
p i an i s t a ,  Ta t i ane  Cos t a ;  
declamações de poemas com o 
escritor e poeta, Jorge Facury; as 
poetisas, Cassia Amaral e Ana 
Cristina Henrique, o presidente 
do Grupo de Coesão Poética de 
Sorocaba, Gonçalves Viana e 
Edival de Moraes Blagitz. 
Contou ainda com a apresentação musical de José Divino 
Ferraz Filho, Ronildo Ferraz e Romir Aparecido Ferraz.

UBS da Vila Nova 
tem horário ampliado 

A Secretaria da Saúde (Sesa) estendeu o horário de 
atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila 
Nova Votorantim. Desde o dia 27 de março, a unidade 
passou a atender, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h 
às 23h. No horário ampliado, estão a disposição médico 
clínico geral, ginecologista, pediatra e dentista, de acordo 
com a demanda, além de atendentes e equipe de 
enfermagem.
Os atendimentos continuam sendo realizados por meio de 
agendamento. A UBS está localizada na Av. Pedro Augusto 
Rangel, 1925. De acordo com o secretario da saúde, José 
Luiz Barasnevicius, o objetivo é melhorar o acesso das 
pessoas que tem compromissos durante o dia.

A poetisa mirim, Ana Cristina Rodrigues, lançou seu 3º livro, 
intitulado “Frutos de Ana Cristina”. O lançamento aconteceu 
em dois momentos: no dia 11 de fevereiro, no Cantinho 

Girassol, em Sorocaba e, no dia 18 de fevereiro, na 
Biblioteca Infantil de Sorocaba.
Ana Cristina conta que o terceiro livro de poesias fecha uma 
trilogia, em que ela mostra sua evolução. O primeiro, 
“Sementes de Ana Cristina”, foi lançado quando ela tinha 
apenas 10 anos; o segundo, “Flores de Ana Cristina”, um ano 
depois e, agora, o terceiro, quando ela está com 12 anos.
Durante o evento, houve declamações de poemas e 
homenagens a Ana Cristina, que disse estar muito feliz. “Me 
sinto muito feliz, realizada e também sinto que estou 
atingindo meu objetivo, que é incentivar outras pessoas, 
principalmente as crianças, a lerem, escreverem e 
mostrarem do que são capazes. Sendo assim, faço com que 
acreditem que somos bons, podemos ter sonhos e correr 
atrás para realizá-los”, completa.
A pequena escritora não para por aí. Em 2018, pretende 
lançar um livro de narrativas, com pequenos contos e adianta 
que está escrevendo um romance, ainda sem data de 
término prevista.

No Cantinho Girassol, mais de 100 prestigiaram o 
lançamento de Ana Cristina. Além de seus pais, Andréa e 
Henrique, familiares e autoridades estiveram presentes, 
entre eles, o prefeito de Sorocaba, José Caldini Crespo e sua 
esposa, Lilian Crespo.

Poetisa mirim lança seu 3º livro 

Penitenciária feminina de Votorantim é inaugurada

Após quase sete anos de atraso, a Penitenciária Feminina de 
Votorantim foi inaugurada, no dia 20 de março. A estrutura 
tem capacidade para 848 detentas e a obra foi de mais de R$ 
40 milhões.
Participaram da inauguração o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB); a ministra presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia e o ministro da 
Educação, José Mendonça Bezerra Filho.
O motivo do atraso foi devido à rescisão do contrato com a 
primeira construtora e inúmeras paralisações dos 
funcionários. O prédio foi construído em uma área de 17 mil 
metros quadrados e recebeu as primeiras detentas no dia 21 

de março, sendo 740 no regime fechado e 108 no 
semiaberto.
A penitenciária ainda conta com espaço para gestantes, 
puérperas, brinquedoteca, sala de amamentação, creche e 
playground. Bebês com até seis meses poderão viver com as 
mães em celas especiais, com berços e jardim interno. Há 
também salas de aula e biblioteca, que recebeu uma doação 
de 500 exemplares do ministro da Educação.
Geraldo Alckmin afirmou que a penitenciária foi concebida 
para as mulheres e é mais humanizada. “As mulheres 
poderão preparar a própria comida na cozinha”, afirmou. O 
governador ainda assinou um termo para contratação de 
1.050 funcionários, entre agentes de segurança e escolta, já 
aprovados em concurso para a nova unidade prisional.

Prefeito e primeira-dama de Sorocaba, José Caldini e Lilian Crespo, 
marcaram presença no lançamento do livro

Geraldo Alckmin e Carmen Lúcia durante inauguração da Penitenciária

Ana Cristina declama 
um de seus poemas

A escritora junto com seus pais, Andréa e Henrique Rodrigues

Regente, Luis Gustavo Laureano, com o Coral Cantabile Acadêmicos posam para fotos ao fim do evento

Regente recebe o prêmio das mãos de Miriam Jáki, 
João Brotas e Jonicler Real

Coletivo C recebe o prêmio João Kruguer
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A MALFADADA 'LEI DE MURPHY'

Talento

Há mais de 20 anos, 
a dona de casa Isabel 
Aparecida Siqueira 
Janeiro, optou por 
vender doces e 
salgados como fonte 
de renda. Na época 
em que veio para 
Votorantim, com o 
marido, há 35 anos, 
eles só tinham um 
carro com motor 
fundido e foi daí que 
surgiu a necessidade 
de fazer alguma coisa 
para ajudar na renda 
da casa. 

No início, ela vendia coxinhas para as vizinhas e, depois 
começou com os doces. Assistindo o apresentador de 
televisão, Álvaro Rodrigues, ela passou a ter interesse pelos 
doces, especialmente o quindim. “Comecei a comprar pães 
do padeiro que passava na rua, fazia o doce e oferecia para os 
vizinhos”, conta. Hoje, além dos salgados, elabora bolos, 
tortas, ovos de Páscoa, entre outros.
Sua produção com chocolates, no início, eram pirulitos de 
chocolate. “Até que um dia uma amiga veio com a ideia de 
produzir ovos de Páscoa e foi na curiosidade que 
começamos a fazer, porque não tínhamos curso. 
Descobrimos uma loja chamada FM, que oferecia cursos de 
ovos de Páscoa, em Sorocaba, mas o aprendizado era muito 
difícil e muito material foi estragado”, disse. Com o passar dos 
anos, Isabel foi renovando seus conhecimentos, pois como 
afirma, sempre surgem novidades. Ela participou de mais de 
30 cursos e, só nesse ano, já foram cerca de 10 cursos, entre 
eles com a famosa boleira, Mara Cakes.

Ovos de chocolate

Nessa época do ano, os ovos de Páscoa são suas maiores 
produções. “Os que mais saem são os de pão de mel, 
trufados e leite ninho com nutella”, conta. Ela começa a 

produzir as cascas dos ovos e finaliza de acordo com as 
encomendas e a validade do recheio. “Com o material 
pronto antes da data, em meia hora monto um ovo”, 
comenta. Isabel contou que algumas clientes a acompanham 
e encomendam seus produtos há mais de 20 anos.
Ano passado foram vendidos mais de 100 kg de chocolate, 
mas ela diz que já chegou a fazer mais de 300 kg. Com a crise, 
os ovos industrializados têm preços altos e as pessoas 
passaram a comprar o material e fabricar os próprios ovos. O 
que ficou mais fácil devido o acesso à internet pelo celular. 
Para esse ano, Isabel calcula a produção de 300 ovos. “Por 
dia, entre os deveres domésticos, consigo deixar uns trinta 
ou quarenta ovos pré-finalizados”, comenta. Ela tem a ajuda 
do marido e da sogra para finalizar as encomendas, que são 
vendidas para a região de Sorocaba, São Paulo e até para o 
Japão. “Uma amiga manda ovos para sua família, no Japão. O 
ano passado chegou depois da Páscoa, mas chegou”, 
brincou.
Além de pessoas físicas, empresas também encomendam 
seus ovos de Páscoa. “Funcionários compram para suas 
famílias, gerando o boca a boca, que resulta no aumento e 
fidelização de clientes. Esse ano, sua maior encomenda será 
para uma entidade que cuida de crianças. Segundo ela, “uma 
pessoa, que vai fazer a doação pediu uma ajuda; então ela 
pagou o material e eu doei o meu trabalho”.
Isabel segue a religião messiânica e vê a Páscoa como um 

momento de renovação de fé. A religião ainda trouxe outra 
paixão na vida dela: arranjos florais japoneses. “Fui à igreja 
para receber o johrei, que é uma oração feita por meio da 
imposição das mãos e vista como a comunicação da luz divina 
para o aprimoramento e elevação espiritual e material do ser 
humano, e a me encantei por um arranjo de flor. Comecei 
então a fazer cursos e estou no ramo há 24 anos”, conta.
Todos os trabalhos de Isabel são feitos com muita dedicação. 
Ela conta que, na confecção dos ovos de Páscoa há toda uma 
preparação. “Pesquisamos as marcas de chocolate, como 
está no mercado e fazemos a degustação. Tudo para o cliente 
ficar satisfeito”, finalizou.

Você acordou com 
meia hora de atraso, 
não teve tempo de 
tomar seu café, saiu de 
casa às pressas e, no 
caminho até o ponto 
de ônibus, levou um 
banho quando aquele 
c a r r o  p a s s o u  
apressado pela poça de 
água ao seu lado. Não 
bastasse tudo isso, o 
motorista do ônibus 
não viu o seu sinal e 

passou direto por você. Eis uma descrição de um dia sem 
muita sorte. Há muita gente que, nesses casos, descreve a 
situação como sendo parte da Lei de Murphy, cujo maior 
fundamento é: quando algo pode dar errado, vai dar errado. 
Você provavelmente já deve ter ouvido falar dela, mas será 
que isso tudo é verdade? O que os cientistas têm a dizer a 
respeito da lei de quem não tem sorte?

Primeiro: a lei existe mesmo e a ciência a reconhece como 
verdadeira. De acordo com o site Ask a Mathematician, o 
lado matemático que comprova a lei é extremamente 
complexo. Uma máxima que explica a aplicabilidade da lei é a 
de que nada dura para sempre. Partindo desse princípio, é 
fácil saber que as peças de um computador vão, 
eventualmente, ser desgastadas, por exemplo. A explicação 
por meio da lógica aleatória, contudo, não pode elucidar a lei 
como um todo, embora esse tipo de “coincidência” seja um 
forte indício de que há alguma lei da Física por trás dos 

decretos de Murphy.    

 O cientista Robert Oppenheimer é o pioneiro nos estudos a 
respeito da Lei de Murphy, pois se baseou em sua própria 
história desafortunada: ele havia sido alertado pelos colegas 
de que, quando estava presente com as outras pessoas no 
laboratório, a chance de alguém derrubar um muffin e o 
bolinho cair virado para baixo era de 42%.  Você pode achar 
graça da situação, mas Oppenheimer chegou a ser 
“convidado” a não trabalhar mais em laboratórios. Foi então 
que ele começou a estudar a Lei de Murphy e não apenas 
constatou a veracidade da lei como a classificou como 
“robustamente injusta”. Para ele, era importante não 
subestimar o poder do que teima em dar errado.

O fato é que existem algumas pessoas azaradas, que 
parecem ter sobre suas cabeças uma pequena nuvem negra. 
Essas pessoas são as “vítimas” das leis de Murphy. Edward 
Murphy foi capitão da Força Aérea Americana e, 
logicamente, primeira vítima da lei que viria a criar. Sua função 
como capitão era testar os efeitos da desaceleração rápida 
em aeronaves, e Murphy teve a ideia de criar um aparelho 
que ajudasse aos pilotos envolvidos na tarefa. O problema foi 
que o aparelho, que devia calcular os batimentos cardíacos e 
a respiração dos pilotos, não funcionou e causou uma pane 
geral. Murphy acabou ficando com o filme queimado e, 
então, criou a lei que dizia: “Se alguma coisa tem a mais 
remota chance de dar errado, certamente dará”.
Confira outras variantes dessa lei e nos conte: você acredita 
nela?

- Todo corpo mergulhado numa banheira faz tocar o 
telefone;
- A informação mais necessária é sempre a menos disponível;

- A fila ao lado sempre anda mais rapidamente;
- Toda partícula que voa sempre encontra um olho;
- A probabilidade de o pão cair com o lado da manteiga (ou 
da geleia) virado para baixo é proporcional ao valor do 
carpete.
- A informação mais importante de qualquer mapa está na 
dobra ou na margem.
- As meias sempre entram na máquina de lavar de duas em 
duas, e saem de uma em uma.
- Levar um guarda-chuva quando há previsão de chuva torna 
menos provável que chova.
- Sempre encontra as coisas no último lugar em que olhou.
- Acontecimentos infelizes sempre ocorrem em série.
- Toda vez que se menciona alguma coisa: se é bom, acaba; 
se é ruim,
acontece.
- As peças que exigem maior manutenção ficarão no local 
mais inacessível do aparelho.
- Quando te ligam: a) se você tem caneta, não tem papel. b) 
se tem papel
não tem caneta. c) se tem ambos, ninguém liga.

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

Isabel Janeiro: o prazer de elaborar delícias de Páscoa 
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Abril é marcado pela Páscoa

Esse ano a Páscoa será celebrada no dia 16 de abril. A 
celebração cristã é comemorada, anualmente, aos 
domingos, sendo a data conhecida como “Domingo de 

Páscoa”. 
A palavra deriva do termo hebraico Pessach, que significa 
“passagem” e é uma referência a libertação do povo hebreu 
do cativeiro egípcio. É uma das datas mais importantes para 
os cristãos, pois celebra a ressureição de Jesus Cristo. A 
Páscoa é o fim da Semana Santa, composta pelo Domingo de 
Ramos, a Sexta-Feira Santa (que merca a morte de Cristo) e 
o Sábado de Aleluia (a vigília dos fiéis a espera da ressureição).
De acordo com a bíblia, após ser crucificado o corpo de Jesus 
foi colocado em um sepulcro, onde permaneceu por três 
dias até sua ressureição. Para os cristãos, o momento foi um 
“ritual de passagem”.
Com o passar dos anos, a data foi ganhando diversos 
símbolos, como coelho da Páscoa, ovos de chocolate, cruz 
da ressureição, entre outros. 

Dia 21 de abril é comemorado o Dia de Tiradentes. A data 
homenageia o brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, mais 
conhecido como “Tiradentes”, que se refere ao seu trabalho 
como dentista.
Tiradentes lutou pelo desejo de independência do Brasil, 
contra as explorações e domínio dos portugueses. Ele foi um 
herói e um mártir da Inconfidência Mineira. Despertou o 
ódio da oposição e foi executado no dia 21 de abril de 1792, 
no Rio de Janeiro. Pedaços do seu corpo foram pendurados 
em postes no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Teve a casa 
queimada e os bens confiscados.
No dia 22 de abril é comemorado o Descobrimento do 
Brasil. Oficialmente, o descobridor do país foi Pedro Álvares 
Cabral, mas quando os portugueses chegaram às terras já 
eram habitadas pelos índios. O encontro causou um choque 
cultural e os portugueses passaram a explorar os índios. 
A colonização começou com a extração de matérias-primas 
e sua exportação para fora do Brasil. Um dos produtos mais 
extraídos foi o pau-brasil, o resultado foi a escravização 
indígena. (Fonte: Calendarr)Colomba Pascal 

Água na Boca

Ingredientes:
500g de farinha de trigo
150g de farinha de aveia
3 tabletes de fermento biológico para pão
½ xícara (chá) de água morna
5 gemas de ovo
½ xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de margarina

1 colher (sopa) de essência de laranja
1 laranja (só a casca) raspada
1 colher (café) de sal
500 raspas de chocolate

Modo de preparo:
- Misture as farinhas e no centro abra um buraco. Coloque o 
fermento no meio e, com 1/3 da água, dissolva-o, 
misturando às farinhas;
- Mexa bem até começar a dobrar de volume;
- Acrescente os demais ingredientes, menos as raspas de 
chocolate, e misture até formar uma massa lisa e macia;
- Deixe descansar por 15 minutos;
- Junte o chocolate e trabalhe a massa novamente;
- Deixe descansar por mais 15 minutos;
- Divida a massa em 3 partes iguais e disponha as colombas 
em 3 formas de papel próprias;
- Deixe descansar novamente até que a massa cresça e 
alcance ¾ da capacidade da forma de papel.

Tiradas do Nogueira 
O filho diz para a mãe:
- Mãe, comprei um relógio.
- Que bom! Que marca?
- As horas.
- Ahh, engraçadinho. Eu comprei um cinto.
- Que marca?
- A sua costa.

A professora pergunta:
- Nardinho, arroz é com S ou com Z?
- Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão.

No meio da noite, Joãozinho grita para o pai:
- Paaaai, tem um mosquito no meu quarto.
- Apague a luz que eles vão embora.
Logo depois apareceu um vaga-lume e Joãozinho grita 
novamente:
- Paaaaai, socorro. Agora os mosquitos estão vindo com 
lanterna.

O condenado a morte esperava a hora da execução, quando 
chegou um padre:
- Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você.
- Perda de tempo, seu Padre. Daqui a pouco vou falar com ele 
pessoalmente. O senhor tem algum recado?

Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que 
ninguém liga para você: atrase um pagamento.

- Como se faz um monte de velhinhas gritarem "merda"?
- É gritar "bingo".

- Do que morreu o diabo?
- De dia-betes.

Tiradentes e Descobrimento 
do Brasil são lembrados

Garantismo Político

Não temos nenhuma garantia pelos poderes Federativos da 
chamada República que os exercícios plenos dos Direitos 
estão sendo democrático e imparciais.
Democracia é o sistema político em que os cidadãos elegem 
seu governante.
República é uma forma de governo exercida por um Chefe 
de Estado.
Presidencialismo é o sistema do Governo.
Federação é a união dos Estados independentes e soberanos 
em seus exercícios.
Mesmo com estas quatro características, o nosso País ainda 
não funciona como deveria. É tudo muito volátil e dinâmico; 
os costumes mudam muito mais rápido do que a exercício 
do poder governamental, e todos os “chefes de governo”, 
parecem estar muito distantes do interesse comum.
Podemos considerar que na última década o sindicalismo e 
partidarismo na sua essência a maioria também estão 
afastados da realidade do País e de seu objetivo.
No entanto, a curto prazo estão sendo aplicadas as 
chamadas Reformas Governamentais, as quais são 
questionáveis pela demora e passíveis de formalismo Político 
podendo não atenderem a realidade dos cidadãos.
As mudanças deveriam partir primeiramente do Exercício 
dos chefes de governo e do funcionalismo público 
amplamente aqui citado. Existe uma discrepância muito 
grande nos objetivos Políticos e seus exercícios e que 
deveriam ser alcançados.

Um político com todos os benefícios alcançados pelo seu 
cargo e postulados por seus exercícios não estão em 
equilíbrio com a moralidade no que tange a qualificação e 
qualidade de fato de sua atividade. Muitas vezes os eleitores e 
cidadãos chamam de Injustos estes benefícios.
Podemos citar um exemplo, o FORUM PRIVILEGIADO: É 
um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de 
acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, garantindo 
que possam ter um julgamento especial e particular quando 
são alvos de processos penais.
Hoje está sendo muito questionado este direito Pela Corte 
Suprema, se deveria ficar ou ser retirado, em essencial pelo 
desvio do objetivo deste direito. Porém, caso houvesse um 
PLEIBISCITO (2005- Estatuto do desarmamento) 
certamente seria extinto a prática desse direito, com tudo 
sobrecarregaria o Exercício do Judiciário ainda mais.
Podemos imaginar fazer um PLEBISCITO de cada direito de 
um Político, talvez isso sim seria uma reforma.
Em um texto, assinado por Leônidas Villeneuve, destaca que 
hoje há mais de 64 mil políticos democraticamente eleitos no 
Brasil, "pagos com o dinheiro do seu imposto." Ainda 
segundo o texto, em 2013, o Congresso teve um 
orçamento de R$ 8 bilhões, o que representa um gasto 
aproximado "de quase 16 mil reais por minuto São 23 
milhões de reais por dia." (fonte Jornal do Brasil).

Sei que não dá para mudar o começo mas, se a gente
quiser, vai dá para mudar o final! - Só de sacanagem – por Elisa 
Lucinda.
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Curso de Informática abre novas vagas

Manhãs de Saúde em abril 
Com acontece mensalmente, a Apevo e as farmácias 
parceiras realizam diversas Manhãs de Saúde com o intuito 
de promover a qualidade de vida e saúde da população. As 
aferições de pressão e testes de glicemia são gratuitas e 
abertas ao público.

Em abril, as manhãs de saúde acontecem nos dias:
Dias 7 e 17 – Farmamed (das 8h às 14h)
Dia 20 – Farma Ponte (das 8h às 11h)
Dia 24 – Drogasil (das 8h às 12h)

No quinto dia útil, os testes são realizados na 
Unidade de Saúde da Apevo até às 12h.

A sede da Apevo, há anos conta com um salão de beleza. No 

espaço, Edna Mendes, Bryan Mendes e Sâmela Marques 

realizam serviços para deixar homens, mulheres e crianças 

ainda mais bonitos.

São oferecidos serviços de manicure e pedicure, corte, 

coloração, selagem, progressiva, botox, escova, luzes, 

hidratação, cauterização, depilação de sobrancelha, buço e 

de rosto e sobrancelha de henna.

O atendimento é feito de terça a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Serviços de manicure e pedicure e atendimentos aos 

sábados devem ser agendados com antecedência. Mais 

informações pelos telefones (15) 3353-8080 ou 

diretamente com a cabeleireira Edna, (15) 99668-6220.

Departamento Jurídico 
para os associados

A Apevo tem um Departamento Jurídico à disposição dos 

associados e dependentes. O diretor, Jair de Lima, está à 

frente do departamento desde 1996 e conta com o auxílio 

do bacharel em Direito, Nelson de Lima Neto.

Os advogados são especialistas em Direito Previdenciário, 

Cível, Inventário, Direto do Consumidor e Direito 

Trabalhista. Eles realizam revisões de aposentadoria, pedido 

de aposentadoria, consultoria, casos de divórcio, análise de 

contratos, acompanhamento de processos junto ao Procon 

(Proteção e Defesa do Consumidor), entre outros serviços.

Na Apevo, o atendimento é realizado de segunda a quinta-

feira, das 9h às 12h. Não associados também podem utilizar 

os serviços do departamento. Mais informações pelos 

telefones (15) 3243-2410 ou 3353-8080.

Espaço de beleza
 na Apevo

Inaugurada em 2013, a Unidade de Saúde da Apevo é um 
dos benefícios mais procurados pelos associados e 
dependentes. No local, além das consultas apresentarem 
valores acessíveis, os médicos são altamente capacidados em 
suas especialistas.
Na Unidade de Saúde atende fonoaudióloga, podóloga, 
dentista, dermatologista, geriatra, psicóloga, nutricionista, 
ortopedista, clínico geral/pneumologista, psiquiatra, 
neurologista, ginecologista, cardiologista, fisioterapeuta e 
cirurgião plástico e gastroenterologista. São encontrados 
também serviços de massagem e reflexologia, entre outros.
A clínica fica na Rua Sebastião Lopes, 97 – Centro – 
Votorantim. Agendamentos e mais informações pelo 
telefone (15) 3353-9800.

Unidade de Saúde: especialidades com preços baixos

Os interessados em participar do curso de Informática da 
Apevo, ministrado pela professora Carol Omena, devem 
ficar atentos. De 3 a 10 de abril, estarão disponíveis nove 
vagas para o período da manhã, das 9h às 11h.
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. A duração é de aproximadamente 8 meses. 
As matrículas são feitas na recepção da Apevo. Mais 
informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 3353-
8080.

Apevo recebe homenagem da Pró Mulher 

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ONG Pró 
Mulher realizou um evento em homenagem a entidades e 
personalidades de Votorantim que ajudam a instituição de 
alguma maneira. A Apevo esteve entre as homenageadas e 
recebeu a menção honrosa com muita alegria.
A assistente social e coordenadora da Pró Mulher, Ivete 

Queiroz de Freitas, conta que a 
decisão por homenagear os 
parceiros surgiu em uma reunião 
com as mulheres assistidas, em 
2 0 1 1 .  E m  2 0 1 6 ,  f o r a m  
homenageados 22 parceiros e, 
esse ano, 32 pessoas e entidades 
receberam as menções honrosas. 
No momento da homenagem, 
Ivete disse que “a Apevo, não só 
para nós, mas para todos, veio 
para somar”. Para receber a 
homenagem, estiveram presentes 
o vice-presidente da Apevo, Jandir 
Te i xe i r a ,  e  o  d i re tor  de  
comunicação,  José Car los  
Nogueira. O evento aconteceu no 
Aquário Cultura.
 

Sobre a Pró Mulher

A associação Pró Mulher é uma 
entidade sem fins lucrativos, fundada em 2007, em 
Votorantim. Realiza o atendimento e acompanhamento de 
mulheres e famílias vítimas da violência doméstica.
Atualmente, se localiza na Rua Miguel Dias, 50, no Centro de 
Votorantim.


