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Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar, 

jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em 

geral. Todos vocês acompanham por meio da mídia falada, 

escrita ou televisiva como está a situação do nosso país. 

Portanto, não é novidade que do jeito que está e, se nada 

fizermos, ficará insuportável para nós aposentados e 

trabalhadores da ativa que dependem apenas de seu benefício 

ou de seu salário. 

Está na hora de cada um de nós procurar se inteirar da realidade 

do hoje, do agora, pois nem tudo o que se ouve ou está sendo 

divulgado retrata a realidade. 

Nós temos que rever nossos conceitos, temos que nos 

atentarmos que somos seres humanos e como tal temos 

nossos direitos, até porque, nossos deveres nós já cumprimos. 

Quando digo rever conceitos é exatamente lutar para que 

sejamos reconhecidos, lutar para que deixemos de ser invisível 

perante aos olhos de nossos governantes.

Nós lideranças dos aposentados, assim como as pessoas 

formadoras de opinião, temos que fazer esse trabalho de 

conscientização e, principalmente agora, que o poder do voto 

está em nossas mãos, vamos escolher com sabedoria, dando 

nosso aval para ser nosso representante aquele político que 

realmente o mereça e jamais trocarmos por alguma vantagem e 

sim trocarmos por comprometimento, envolvimento, lealdade 

e confiabilidade. Precisamos analisar todos os aspectos do 

candidato em que pretendemos votar, pois se errarmos vamos 

ter que digerir e engolir por quatro anos.

Saibam, infelizmente a grande maioria se desvinculou do “Amor 

a Pátria”, ou seja, simplesmente deixando que as coisas 

aconteçam a bel prazer, mas agora é a hora de quebrar 

paradigma, é hora de mudanças e de união, lembrando que 

nem tudo está perdido e que depende de cada um de nós, 

portanto, não ir às urnas, não votar, de nada adianta, ou seja, 

você está automaticamente deixando seu dever para outro 

resolver.

É bem verdade que não temos muitas alternativas, mas se for o 

caso, tente escolher, após análise, o que menos irá causar 

problemas, pois devemos exercer nossa cidadania e, vale 

lembrar para aqueles que não tem mais obrigatoriedade de 

votar, que façam um sacrifício, mas vá às urnas.

Possivelmente ao estar lendo este texto, pode até já ter 

acontecido o primeiro turno, mas caso haja o segundo turno, 

você terá apenas dois candidatos para escolher e as normas são 

iguais, mas da mesma forma faça sua análise, acredite que se 

todos estiverem conscientes, vamos conseguir mudar algo, 

muito embora, mesmo sendo o candidato X ou Y não 

devemos esperar que vá mudar da noite para o dia. Nós da 

Apevo, assim como nossa federação e confederação estamos 

há algum tempo ouvindo vários candidatos, ou seja, 

independente de partido, estamos propiciando a oportunidade 

para que os eleitores conheçam os candidatos e tirem suas 

conclusões, pois jamais dizemos para votar nesse ou naquele, 

mas damos a oportunidade para os candidatos mostrarem sua 

plataforma de trabalho, assim como aos eleitores para 

conhecerem e, esse trabalho estamos fazendo a nível Brasil.

Para você que não quer mais acreditar nesse país maravilhoso 

chamado Brasil, está desanimado saiba que sempre existe uma 

luz no fim do túnel e, por menor que seja a sua visibilidade, 

acredite que podemos achar a saída e sabem por que: “Somos 

brava gente brasileira” e vamos unir forças! Somos a maioria e, 

portanto, não vamos deixar nosso país nas mãos de poucos. A 

hora para começar ou recomeçar é agora. Pense nisso!         

Fiquem com Deus e até breve.

 

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

Palavra do Presidente2

Artigos

Previdência social x eleições
Num dia destes, deitei-

me a noite, mas não 

consegui dormir, “perdi o 

sono”.

Então comecei a pensar, 

como aposentada que 

s o u ,  e m  n o s s a 

Previdência Social, na 

Reforma Previdenciária 

proposta pelo Temer e 

bancada pelos candidatos 

à Presidência como ação 

necessária para corrigir o 

rombo na economia do 

país.

O atual governo teve como primeiro ato extinguir o Ministério 

da Previdência, ou seja, acabou com o Ministério Social mais 

importante do nosso país.

Tanto para a extinção do Ministério como para a “Reforma” da 

Previdência, a justificativa apresentada é o déficit previdenciário, 

que segundo os dados do governo é da ordem de 150 bilhões 

de reais ao ano.

Mas como pode ser isso? A CPI da Previdência e os 

documentos da ANFIP (Associação Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal), afirmam que a Previdência Social 

tem um superávit médio de 40 bilhões anual e que nos últimos 

15 anos o superávit corrigido pela Selic chega a 2,13 TRILHÕES 

de reais. Afirma também que nos últimos 20 anos, por desvios, 

sonegações e dívidas de empresas e bancos deixaram de entrar 

nos cofres da Previdência 6 TRILHÕES de reais (corrigido pela 

Sel ic).  No mesmo período, 2000 a 2015 a DRU 

(Desvinculação de Receita da União) retirou da previdência 

Social 1,45 TRILHÕES de reais.

A CPI e os documentos da ANFIP mostram muitos outros 

números sobre o mau uso do nosso dinheiro. Inclusive, 

segundo a imprensa, o governo gastou milhões de reais com os 

deputados para votarem contra a abertura do processo contra 

o presidente da República no episódio da JBS.

Se acrescentarmos aos números mostrados acima a construção 

da ponte Rio-Niterói, Brasília e diversas outras obras o 

superávit da Previdência será mais de 50 TRILHÕES de reais.

Então, perguntei na minha meditação: por que tem que fazer a 

“reforma” da Previdência? A quem interessa a “reforma”? Por 

que a maioria dos candidatos à Presidência do Brasil são 

favoráveis à reforma da Previdência Social e outros se omitem a 

assumir compromisso?

Hoje somos no Brasil 35 milhões de aposentados, pensionistas 

beneficiários da Previdência, sendo 90% idosos, com esse 

número fica claro que podemos decidir o rumo das eleições e 

decidir o rumo da Previdência Social: não permitir a sua 

privatização, entregando-a aos bancos que acabarão com essa 

grande proteção social e maior distribuidora de venda em nossa 

pátria, não podemos permitir que os recursos da Previdência 

sejam usados pelo governo para cobrir o uso ilegal em falcatruas 

e pagamentos de responsabilidade do Tesouro Nacional.

Após essa reexão ficou a grande pergunta. Porque devemos 

votar?

Devemos, todos nós, aposentados, pensionistas e idosos votar 

e votar bem.

E em quem votar? Devemos analisar a proposta de cada 

candidato principalmente nas questões de saúde, educação e 

seguridade social.

Todos os candidatos se comprometem com a geração de 

emprego, com o crescimento da economia, só que não dizem 

como irão fazer isso.

Analisar os candidatos que já estiveram no poder, se cumpriram 

as promessas de campanha, se não tem o nome ligado nos 

escândalos financeiros e outras falcatruas.

Hoje temos uma definição parcial de que haverá 2º turno e dois 

candidatos possíveis de disputar a Presidência da República.

A democracia nos permite escolher um ou outro, porém não 

devemos nos esquecer de que essa escolha será por no mínimo 

4 anos.

Vamos tomar nossa decisão pensando no povo brasileiro que é 

a maior riqueza do nosso país e não em partidos políticos ou 

ideologias. Escolher candidato pela sua postura moral e de 

justiça.

Enquanto não se corrigir a crise moral que tomou conta do 

governo, do parlamento e do judiciário, não teremos soluções 

para a crise política e econômica do nosso Brasil.

Não vamos permitir que essa Pátria abençoada por Deus seja 

destruída pela corrupção e imoralidade, dos três poderes 

principalmente do poder Judiciário.

COM DEUS VENCEREMOS!  

Antônio Alves da Silva
Vice-Presidente da FAPESP

Nada acontece por acaso, nem por milagre. É gestão eficiente! (quarta parte)
Por Ari Fernandes  
    

Olá amigos associados aposentados, pensionistas, idosos e 

leitores em geral. Trago nessa edição o quarto artigo da série 

iniciada no mês de julho para que vocês, associados e leitores 

em geral, possam conhecer um pouco mais de como é a 

administração da Apevo como um todo, sua gestão, a luta em 

defesa dos associados aposentados e pensionistas, seus 

respectivos dependentes assim como os benefícios que estão 

à disposição e também os novos projetos para melhor 

conforto e comodidade, melhorando ainda mais os 

atendimentos. Temos como finalidade levar a vocês a 

verdadeira Apevo, para que não sejam enganados por 

pessoas que procuram denegrir a imagem da entidade com 

palavras vagas e com inverdades, tendo como único objetivo 

tirar proveito próprio, satisfazendo o seu ego pessoal. 

Sabemos que vocês que nos acompanham já sabem que na 

gestão atual a teoria é também a prática e que mesmo com a 

crise que assola nosso país, a Apevo nunca deixou de crescer. 

Para os associados que não conhecem a maneira 

administrativa, a gestão empreendedora com que a diretoria 

atual administra a Apevo, convido para que venham 

pessoalmente e nos procurem, pois teremos prazer em 

mostrar o trabalho que vem sendo feito. A credibilidade da 

Apevo a nível nacional se deve ao trabalho e ação nas causas 

dos aposentados e nos serviços sociais realizados, salientando 

e destacando a área da saúde, da qual iremos descrever mais 

abaixo, nesse artigo. Antes disso, lembro a vocês que na 

edição passada apresentamos o projeto de construção de 

mais quatro apartamentos na cidade de Ilha Comprida, tendo 

em vista a grande procura por parte de nossos associados, 

destacando que a Apevo sempre prezou pelo conforto e 

qualidade em tudo que oferece.

     Na edição passada também falei sobre um assunto 

polêmico que é a saúde, tanto a pública pela precariedade, 

descaso de nossos governantes, assim como a privada pelo 

valor absurdo que é cobrado. Também falei que há quinze 

anos a Apevo oferece aos seus associados, plano de saúde 

com aproximadamente 1700 vidas, com o menor valor de 

mercado, justamente por ser administrado pela associação 

Apevo, com o di ferencial  de que mantemos um 

d e p a r t a m e n t o  p a r a  d a r  t o d a  a s s i s t ê n c i a  a o s 

associados/conveniados. Não sei se todos os associados tem 

conhecimento, mas a Apevo, há exatamente 5 anos 

inaugurou sua própria unidade de saúde, aonde mantém 

todas as especialidades médicas, assim como fisioterapia, 

podologia, psicologia, fonodiologia, odontologia com todos 

os procedimentos da especialidade, sem contar que 

mantemos parceria com todos os laboratórios, redes de 

farmácias entre outros para dar condições aos associados que 

não consegue ter o plano de saúde. 

A Apevo investe um valor alto para manter a unidade 

funcionando, tendo em vista não se ter receita e, ao contrário, 

as despesas em função da estrutura são muitas. Portanto, 

saibam que a administração da Apevo consegue mantê-la em 

atividade graças a sua gestão empreendedora, sendo tudo em 

benefício de seus associados. Na próxima edição vocês irão 

saber mais sobre a Apevo e suas melhorias contínuas.

Fiquem com Deus e até a próxima edição.

Antônio Alves, vice-presidente da Fapesp
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O sonho que virou uma agradável realidade 
 "Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez..." Se 

você sonhar, poderá sacudir o mundo, pelo menos o seu 

mundo... São frases de Raul Seixas que se encaixam 

perfeitamente à decisão do de Raimundo Nonato dos Santos 

em implantar uma associação de aposentados em 

Votorantim, a partir de 1992.

Ninguém mais do que ele sonhou com aquela iniciativa. 

Lembro-me perfeitamente do dia em que chegou à Folha de 

Votorantim, pedindo-me para publicar uma nota sobre o  

surgimento da “sua associação”, mostrando uma folha de 

papel onde continha nomes de algumas pessoas conhecidas 

que há haviam contribuído “para sua ideia”, como Newton 

Vieira Soares, Adoraci Scudeller Violino, Ezequiel Camolesi e 

Laudo de Almeida.

A primeira diretoria provisória foi eleita por aclamação em 3 

de abril de 1992, tendo como seu primeiro presidente, o 

próprio Raimundo Nonato dos Santos, sendo os demais: 

vice, Ianquel Alarcon; 1º secretário, Oswaldo Ildefonso; 2º 

secretário, João Pinto Sobrinho; 1º tesoureiro, Ivo Galli; 2º 

tesoureiro, Isidoro do Amaral. Pelo Conselho Fiscal, 

estavam: Aroldo Francisco Parri, Plácido da Silva Cesar, Bento 

Caldeira Pedroso, Raul dos Santos, Brasil Cardoso e Lázaro 

Nedir Fogaça.

Em dezembro de 1995, a Associação dos Aposentados dava 

seu primeiro passo efetivo, com a aquisição de um imóvel, na 

rua Jaime de Campos, 33. No dia 8 de junho de 1996, já 

tendo na presidência Aliomar Baleeiro, a entidade inaugurava 

sua sede própria. “Para a aquisição do imóvel houve 

facilidades no pagamento de 30 mil reais e os recursos 

vieram da própria associação, por meio das contribuições 

mensais de 1.800 sócios pagando R$ 1,50, além de seguidas 

promoções, bem como contou com a colaboração de 

muitos associados que trabalharam graciosamente, em 

regime de mutirão”, comentou Aliomar, em reportagem 

publicada na Folha de Votorantim.

Também se considera importante a participação de outro 

presidente, Daniel Sentelhas. Inegável ainda que, a partir de 

2003, o trabalho desenvolvido pelo departamento jurídico, 

sob responsabilidade do advogado Jair de Lima, tenha sido 

fundamental para maior crescimento da Apevo. Encontrou o 

“veio de ouro para muitos aposentados e também para a 

entidade, ao ingressar com ações contra a Previdência Social.

Para se ter ideia, paulatinamente, e a cada processo vitorioso, 

no total foram pagos a aposentados na própria Apevo, 

aproximadamente oito milhões de reais.

Mas, deve-se ao atual presidente, Aristides Vieira Fernandes 

e à sua diretoria, onde pontifica-se a atuação do vice-

presidente Jandir Teixeira, a metodologia empresarial que 

alavancou a Apevo ao atual estágio, tornando-a referência 

em Votorantim e até mesmo em esferas estaduais. Não 

somente pelas suas conquistas patrimoniais, mas 

especialmente pela gama de serviços oferecidos aos seus 

associados, a começar pela unidade de Saúde, que vai se 

tornando um esteio. O impecável funcionamento, que 

solidifica cada vez mais sua credibilidade, se tem revelado um 

convite para que cada associado e dependentes sempre se 

sintam como se estivessem em sua própria casa, 

beneficiando-se pelos muitos serviços a que têm acesso, 

criando um vai-e-vem rotineiro e originando movimentação 

expressiva pelos corredores e vários departamentos na sede 

própria. 

Raimundo Nonato dos Santos tinha razão quando sonhou 

com uma associação para os aposentados em nossa cidade. 

Um sonho grande e perseverante. Hoje, pode-se dizer que 

o "Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez..." Se 

você sonhar, poderá sacudir o mundo, pelo menos o seu 

mundo...” adapta-se perfeitamente ao trabalho realizado por 

todos que deram de si para evoluir tanto uma entidade que 

que já completou seu jubileu de prata, transforma-se num 

exemplo de administração moderna e eficiente, prestando 

serviços dos mais 

r e l e v a n t e s , 

e n g r a n d e c e n d o 

especialmente nossa 

cidade.

José Antônio 

Rodrigues (Cesar)

Jornalista e diretor da 

Folha de Votorantim

Apevo: 26 anos de uma entidade companheira
A Apevo é uma entidade companheira, a qual está sempre 

acompanhando os aposentados e pens ionis tas , 

abrilhantando com o seu trabalho. Eu, particularmente, falo 

em nome das pessoas mais idosas.

Hoje a Apevo está muito bem representada pelo presidente 

na pessoa do Sr. Aristides Vieira Fernandes e toda a sua 

equipe, que vem desempenhando um trabalho com muito 

amor, carinho e dedicação, entre outros presidentes que já 

passaram também.

Desde 1992 vemos as mudanças e as grandes melhorias que 

vem acontecendo com essa entidade, a qual temos orgulho 

em ter em nossa amada cidade de Votorantim. Vale lembrar 

também dos trabalhos que a associação vem desenvolvendo 

em ajudar e facilitar a vida de muitas pessoas.

Quero agradecer a todos que passaram por essa entidade, 

cada um com sua estrela a brilhar, e que sempre 

contribuíram para o crescimento da Apevo. Agradeço 

também a oportunidade de ter participado do programa “Na 

Apevo com”, onde fui muito bem recebida por todos e, 

principalmente, pelo senhor Aristides, a quem eu 

parabenizo pelo maravilhoso trabalho que vem efetuando 

c o m  m u i t a 

s a b e d o r i a .  Q u e 

Deus o abençoe!

Solange Braga 

Vieira Colono

Coordenadora do 

Centro de Atendimento 

ao Idoso “Shirley 

Peinado Bernardi”

Em meio às dificuldades, a Apevo me acolheu 
Tive a oportunidade de conhecer a Apevo em uma etapa 

muito difícil da minha vida. Era um rapaz que cursava o 

terceiro ano de Medicina no exterior, minha mãe era uma 

humilde manicure e não podia me ajudar a estudar. Estava de 

férias, buscando ajuda para me formar, passei em frente à 

associação e pensei: “Se neste lugar cuida de idosos, podem 

cuidar de mim”.

Ao entrar na Apevo, me encontrei com o presidente, 

Aristides Vieira Fernandes. Lembro-me de estar esgotado, 

com um chinelo furado e, sem motivação para continuar 

estudando, chorei imaginando que ali teria apoio necessário 

para seguir meu sonho. Me reuni com anjos que acolheram 

minhas frustrações e dificuldades, que não excitaram em 

buscar o apoio que necessitava na época.

Hoje sou médico, exerço a profissão na capital São Paulo e, 

muitas vezes em que atendo meus velhinhos, penso o quão 

bom seria se meus pacientes pudessem conhecer a Apevo, 

que há décadas se preocupa com todas as problemáticas 

sociais, culturais e de saúde desta linda classe de anciões que 

guardam uma grande história de vida e de trabalho.

No nosso país, existem grandes problemas em volta dos 

idosos. A descriminação é grande com nossos velhinhos, que 

tanto trabalho doaram a nossa pátria. A Apevo e sua diretoria 

há anos vêm cumprindo um papel fundamental na nossa 

cidade, oferecendo os cuidados básicos ao idoso e uma 

gestão impecável, que traz a seus beneficiados mais 

qualidade de vida e proteção a uma classe esquecida.

Mas também não posso deixar de dizer que a Apevo não 

cuida só disso, é uma associação que acolhe todas as pessoas, 

independentemente de sua classe social, raça ou gênero. 

Olhar o crescimento desta entidade nos mostra que ainda há 

esperança; um dia, todos nós seremos idosos, e não há nada 

melhor que chegar nesta etapa da vida sabendo que existe 

um lugar que te receberá de braços abertos, independente 

do seu chinelo estar furado ou não.

Muito honrado em receber o carinho o mesmo carinho que 

meus velhinhos votorantinenses têm a oportunidade de ter. 

Grande abraço

Edson 

Medeiros

Médico

 

Uma importância 
imensa para a cidade

A importância da Apevo para a cidade é imensa. Hoje, nós 

que somos aposentados, temos uma grande opção de 

entretenimento, coisa que outras grandes cidades acabam 

não tendo, geralmente só o público jovem acaba tendo 

opções de dança, ginástica, bailes temáticos, entre outros. 

Além de ótimos benefícios que a Apevo proporciona a nós 

aposentados.

É uma forma de unir esse 

público que geralmente é 

descartado pela sociedade, e 

hoje graças a Deus a Apevo 

nos dá esse direito de se 

incluir e socializar.

Maria Aparecida Soler
Associada Apevo
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Apevo leva turistas para Expoflora, em Holambra 
Dois ônibus, com cerca de 70 turistas, saíram de frente da 

Apevo no dia 15 de setembro rumo à maior exposição de 

ores da América Latina: a Expoora 2018. O tradicional 

evento, realizado na cidade de Holambra, atrai milhares de 

visitas a cada edição e, há alguns anos, também é o destino da 

associação.

Durante o passeio, os turistas visitaram a exposição de 

arranjos orais com milhares de hastes de ores e plantas que 

emocionam e encantam quem passa pelo pavilhão; mostra 

de paisagismo e jardinagem que inclui os mais diversos e 

belos ambientes apresentados por paisagistas, decoradores 

e designers de interiores; participaram da “Parada da Flores”, 

um desfile com carros alegóricos decorados, ladeados pelos 

artistas que atuam no evento e que percorrem o recinto, 

conduzindo os turistas para o local onde acontece a chuva de 

pétalas.

O momento mais aguardado pelos turistas! A chuva de 

pétalas é um emocionante espetáculo, no qual são utilizados 

150 quilos de pétalas (equivalente a 18 mil botões de rosas, 

despetalados um a um). Segundo a tradição, na Expoora 

quem pegar uma pétala no ar tem seus desejos realizados.

Confira alguns cliques que os turistas fizeram por lá:

Ademir AlvesBenedita e Roberto Massuco Julia PadilhaMafalda Canarini e Francine Rosino

Poços de Caldas é novidade no Turismo da associação em novembro

A cidade de Poços de Caldas, localizada no sul de Minas 

Gerais, é um ótimo local para aqueles que procuram por 

momentos de descanso. Pela primeira vez, o Departamento 

de Turismo da Apevo realiza uma excursão para a cidade, 

com direito à visita aos pontos turísticos: Recanto Japonês, 

Fontes dos Amores, Cachoeira Véu da Noiva, loja de 

sabonetes artesanais e fábrica de cristais. O passeio acontece 

no dia 10 de novembro.

Poços de Caldas faz parte da estância hidromineral do estado 

e suas águas - com propriedades alcalinas, sulfurosas, 

radioativas e terminas - convidam a relaxantes banhos de 

imersão e um passeio percorrendo as dezenas de fontes e 

cachoeiras.

A cidade oferece um turismo acessível e com opções que 

agradam desde os jovens, com esportes radicais em meio às 

montanhas da Serra da Mantiqueira, até os mais idosos, com  

praças, concertos ao ar livre e, é claro, a culinária e 

gastronomia mineira.

O Recanto Japonês, localizado ao pé da Serra de São 

Domingos, atrai pela calmaria, arquitetura e bonsais. No 

local, é possível alugar roupas em estilo oriental, tanto 

quimonos como trajes de gueixa para homens, mulheres e 

crianças, a fim de fazerem fotografias. As roupas são alugadas 

por R$ 5 e a pessoa pode usar pelo tempo que desejar. Há 

também uma casa de chá, carpas no lago e uma fonte dos 

desejos.

Para conhecer uma história de amor digna de folhetim, os 

turistas devem procurar a Fonte dos Amores. O local possui 

uma estátua que simboliza a lenda amorosa sobre um casal 

que se encontrava escondido dos pais por causa das 

inimizades políticas e que teria se atirado do alto da rocha 

existente no espaço. Conforme a lenda, eles ficaram 

cobertos com a água da fonte.

A Cachoeira do Véu das Noivas é formada por três quedas 

d’água de 10 metros. O cenário que as cascatas formam é 

simplesmente espetacular, além de que a ora é composta 

por ores, pinheiros e muita vegetação que deixam a 

paisagem ainda mais bonita.

As passagens devem ser reservadas diretamente na Apevo, 

na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. 

Informações pelos telefones (15) 3243-2410, 3353-8080 

ou 99605-3037.

Recanto Japonês em Poços de Caldas
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Reservas na sede da Apevo, rua Antônio Fernandes 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone (15) 3353-8080 / 3243-2410

Confira as viagens programadas pelo 
Departamento de Turismo da Apevo:

* NOVIDADE: A Apevo disponibiliza assistência médica em todas as suas viagens pela empresa Unidos Assistance.
*Aceitamos cartões de crédito e débito.

Ubatuba
Embarque: 19 a 21 de outubro

São mais de 102 praias espalhadas por cem quilômetros, com diversas atrações. Além de aproveitar um 

delicioso final de semana, os turistas ficarão hospedados no Hotel    Wembley Inn. 
Valores: associados R$ 902, não associados R$ 950 e crianças de 0 a 5 anos não pagam (pensão 

completa).

Poços de Caldas (MG)
Embarque: 10 de novembro

Pela primeira vez a Apevo leva os turistas para a cidade mineira Poços de Caldas. Durante o passeio, o 

grupo irá fazer uma city tour e conhecer a fábrica de cristais, Recanto Japonês, Fontes dos Amores, 

Cachoeira Véu da Noiva, loja de sabonetes artesanais e terá a tarde livre para passeios pela cidade.
Valores: associados R$ 195, não associados R$ 240, crianças de 0 a 5 anos não pagam (café da manhã e 

almoço inclusos).
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Câncer atinge grande parte da população idosa

Mesmo com o avanço da medicina e os crescentes cuidados 

com a saúde, o idoso, acima de 60 anos, é o mais atingido 

pelas doenças e, entre elas, o câncer. Entre as mulheres, o 

câncer de mama é o segundo tipo mais frequente e o mais 

comum, equivalente a 22% dos casos novos. A doença pode 

ser detectada por meio do autoexame, mamografia e 

ultrassom das mamas.

Segundo o mastologista Alexandre Vicente de Andrade, 

quanto mais idade a mulher tem, mais riscos para a doença. 

“No Brasil e a idade em que mais frequentemente se faz o 

diagnóstico na casa dos 55 anos”, revela. A incidência da 

doença cresce com a idade devido o envelhecimento celular, 

tornando a célula mais propensa a sofrer mutações e menor 

a chance de correção quando ocorrem.

Entre os fatores de risco, o médico explica que há os 

modificáveis e não modificáveis. “Os modificáveis são a 

obesidade, hábitos alimentares, número de filhos, hábitos de 

v i da ,  pa r i dade ,  e t c .  Os  não  mod i ficáve i s  s ão 

fundamentalmente fatores hereditários e possuem grande 

importância na definição do risco de uma pessoa vir a ter o 

câncer de mama”, ressalta Alexandre.

O câncer de mama é uma doença tumoral, invasiva nos 

ductos e tecidos mamários e, dentre os sintomas, estão o 

aparecimento de nódulos endurecidos e fixos, vermelhidão, 

endurecimento e coceira nas mamas e surgimento de 

secreção nos mamilos. Alexandre destaca a existência de 

várias classificações desse tipo de doença, podendo ser 

morfológica, genética, prognóstica, entre outras. Do ponto 

de vista do paciente, a classificação divide-se em: tumores 

em baixo e alto risco.

Prevenção e tratamentos

Os exames preventivos são os grandes aliados para a 

identificação mais rápida do problema. A realização de 

exames clínicos e mamográficos periódicos se tornam de 

grande importância. “A mamografia é a melhor forma de 

rastreamento secundário da doença. Secundário, pois não 

previne a doença, mas sim a morte decorrente dela. Estima-

se em 30% a redução dos óbitos por câncer de mama em 

mulheres que se submetem ao rastreamento mamográfico 

adequado”, diz o mastologista.

Entre os tratamentos convencionais realizados mesmo em 

idosos está à cirurgia, o método mais antigo e utilizado nos 

casos em que o tumor está no primeiro estágio. A 

quimioterapia é usada mediante medicamentos que podem 

causar alguns efeitos colaterais, na maioria das vezes leves, e 

que tem o objetivo de inibir a proliferação das células 

doentes. A radioterapia é o método mais utilizado nos 

tumores que não podem ser retirados com cirurgia e de 

maneira completa.

“Mulheres acima de 60 anos devem procurar orientações de 

como rastrear o câncer de mama com seu médico. O 

autoexame, a avaliação clínica pelo médico e a mamografia 

são as melhores ferramentas disponíveis. O câncer de mama 

tem alto potencial de cura se diagnosticado precocemente e 

esse deve ser considerado o melhor estímulo para a 

realização do rastreamento adequado”, conclui Alexandre.

Campanha Outubro Rosa

Em prol da conscientização sobre o câncer de mama, nasceu 

na década de 1990, o movimento conhecido como Outubro 

Rosa. A data é celebrada anualmente com o objetivo de 

compartilhar informações sobre a doença, proporcionar 

maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e 

contribuir para a redução da mortalidade.

O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

- INCA participa do movimento desde 2010, promovendo 

eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, 

assim como produz 

materiais e outros 

recursos educativos 

para  d i s seminar 

informações sobre 

p r e v e n ç ã o  e 

detecção precoce 

da doença.

Cuidados redobrados com problemas vasculares no verão
Com a aproximação do verão alguns cuidados com a saúde 

devem ser redobrados. No caso dos problemas vasculares 

(problemas da circulação) devemos cuidar com mais atenção 

das doenças venosas, principalmente das varizes, das 

tromboses e tromboebites, que acabam por se agravar com 

o calor excessivo.

As varizes são uma doença crônica, caracterizada pela 

presença de veias dilatadas e tortuosas, mais comumente 

vistas nas pernas, mas também podem estar presentes em 

outras partes do corpo. Elas são decorrentes de um aumento 

da elasticidade da parede das veias doentes que acabam por 

se dilatar e assim dificultam a drenagem normal do sangue 

para o coração. Além dos sintomas que acarretam, podem 

também, em casos mais intensos, acabar por predispor a 

formação de úlceras (feridas) nas pernas, por isso devemos 

ficar sempre atentos ao aparecimento dos primeiros 

sintomas.

Já as tromboses e as tromboebites são doenças mais sérias, 

que se caracterizam pela formação de coágulos dentro das 

veias, levando ao entupimento das mesmas, o que também 

impede que haja um retorno adequado do sangue. Neste 

caso, o grande risco é a possibilidade da formação de 

êmbolos, que são pequenos pedaços dos coágulos que se 

desprendem e podem acabar por serem lançados até os 

pulmões, aonde causam a embolia pulmonar, doença grave 

que pode até matar. Por isso, caso esteja suspeitando que 

esteja com trombose, procure um médico o mais rápido 

possível.

Os sintomas mais comuns são: dores nas pernas, sensação 

de peso e edema (inchaço), que se agravam com o calor e 

com a permanência por muito tempo tanto em pé quanto 

sentado. No caso da trombose, esses sintomas são de inicio 

súbito; já no caso das varizes, geralmente são progressivos.

Para tentarmos evitar o aparecimento ou a piora dos 

sintomas e das complicações devemos basicamente ter uma 

vida saudável, procurando realizar atividades físicas 

regularmente, ter uma alimentação balanceada e rica em 

fibras, evitando al imentos muito condimentados 

(principalmente as pimentas), tentar repousar durante o dia 

elevando as pernas e evitar o tabagismo.

O tratamento da trombose é geralmente baseado no uso de 

medicações anticoagulantes e medidas comportamentais e 

deve sempre ser iniciado após avaliação médica, nunca por 

conta própria. Já o tratamento das varizes é muito variado, 

podendo ser desde um tratamento cl ín ico com 

medicamentos que ajudam a diminuir os sintomas, uso de 

meias elásticas (que devem ser prescritas por um médico), 

até tratamentos cirúrgicos, Laser endovascular ou 

escleroterapia (aplicações dos vasos ou das veias mais 

grossas).

Para mais informações e para saber qual o melhor método 

p a r a  a  p r e v e n ç ã o  e 

tratamento dessas doenças 

p r o c u r e  s e m p r e  u m 

médico de sua confiança!

Marcelo Scuderi

Médico Vascular na Unidade de 

Saúde Apevo

Após enfrentar problemas de baixa adesão e ter que 

prorrogar por mais 30 dias a campanha de vacinação, a 

cidade de Votorantim atingiu a meta de imunizar 95%, das 

crianças de um ano a menores de cinco anos contra sarampo 

e poliomielite. Foram imunizadas 5.906 crianças (95,64%) 

foram vacinadas contra o sarampo e 5.914 (95,77%) contra 

pólio. Os dados são do balanço divulgado pela Secretaria de 

Comunicação.

Pelo país, foram aplicadas 21,4 milhões de doses, que 

beneficiaram 10,7 milhões de crianças.

O Ministério da Saúde atualizou, no dia 25 de setembro, as 

informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde 

sobre a situação do sarampo no Brasil. Até a data, foram 

confirmados 1.766 casos e 7.962 permanecem em 

investigação. Os surtos estão relacionados à importação, já 

que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o 

mesmo que circula na Venezuela, que enfrenta um surto de 

sarampo de 2017. No Brasil, foram confirmados 10 óbitos 

pela doença, sendo 4 em Roraima, 4 no Amazonas e 2 no 

Pará.

Há mais de 30 anos o Brasil não registra casos de 

poliomielite. 

 

Votorantim atinge meta de imunização contra sarampo e pólio

 

Dr. Alexandre Vicente de Andrade, médico mastologista

Outubro Rosa conscientiza mulheres sobre o câncer de mama
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Cidade aplicou mais de 10 mil doses das vacinas
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Apevo promove nova edição do Baile da Primavera dia 19
A 4ª edição do Baile da Apevo, com o tema 

“Primavera”, está programada para o dia 19 de 

outubro, das 20h à 0h, no salão social da entidade. 

O evento terá novidades que serão divulgadas em 

breve, no site da Apevo (www.apevo.com.br).

Além de bebidas e aperitivos, a Apevo irá contar 

com 3 personal dancers para dançar com as 

mulheres pelo salão. 

Pista de dança animada 

No dia 21 de setembro, o Baile de Primavera atraiu 

dezenas de pessoas de Votorantim e região, entre 

elas, a Miss Terceira Idade do Sesi de Votorantim, 

Célia Antunes. Confira alguns ashes daquela noite:
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Mais de 400 pessoas comemoram o Dia do Idoso prestigiam na Apevo 
Mais de 400 pessoas prestigiaram o café da manhã especial, 

preparado pela Apevo, no dia 28 de setembro. O evento 

foi realizado em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado 

em 1º de outubro. O café da manhã foi servido pelo buffet 

Nirvana. O evento foi abrilhantado pela apresentação dos 

alunos do Coral da Apevo, dirigidos pelo regente Luís 

Gustavo Laureano. Contou ainda com testes de glicemia e 

aferição de pressão com a Farmamed e Farma Ponte; 

exposição de produtos da Mary Kay, Hinode, Ofebas, 

Automabi, Escritório Cunha, Óticas Oliver, Óticas Officer e 

Crystal Fórmulas. Os assistidos do Centro de Atendimento 

ao Idoso “Shirley Peinado Bernardi” estiveram presentes e 

prestaram uma homenagem ao presidente da Apevo, 

Aristides Vieira Fernandes. Para o presidente da Apevo, 

poder homenagear os idosos que contribuíram com o  país 

e com a região é sempre muito emocionante e gratificante. 

“A Apevo congratula com os idosos pela sabedoria e por 

transmitirem ensinamentos aos jovens, que serão o futuro 

do Brasil que acredito ter jeito”, ressaltou.Marcaram 

presença no evento os vereadores José Claudio Pereira 

(Zelão), Pr. Luiz Carlos dos Santos e Heber Martins, além 

de comerciantes local, diretores da associação e associados 

em geral.



8 Cidade em Foco

9º ST Dança acontece nos dias 13 e 14 de outubro em Votorantim

Cidade recebe exposição “Cores do Brasil”

O saguão da Prefeitura de Votorantim recebe, até o dia 15 de 

outubro, a exposição “Cores do Brasil”. Realizada pela 

Associação Cultural Pintura Solidária, a ação tem o apoio do 

Ministério da Cultura e das empresas Case MultiAção e Ruff.

Estão expostos quadros sobre o folclore brasileiro, 

retratando a alegria do povo e o modo como compreende o 

mundo, por meio das danças, lendas, crenças, comidas e 

festas tradicionais. Segundo a presidente da associação, Vera 

Lúcia Viudes Petrocchi, o projeto vista promover as artes 

plásticas, evidenciando o lado educativo e cultural que pode 

ser trabalhado na vida de todos. “Nossa proposta é dar ao 

público a oportunidade do contato com a arte, contribuindo 

para a formação cultural da população”, ressalta.

A exposição irá percorrer cidades do interior do Estado de 

São Paulo. Em Votorantim, ela pode ser visitada de segunda a 

sexta-feira, das 12h15 às 17h45. 

Associação Cultural Pintura Solidária

A Associação Cultural Pintura Solidária tem o objetivo de 

promover ações culturais e de artes com pessoas que 

precisam de cuidados. O foco são as trocas de informações 

sobre questões relativas à infância, adolescência, juventude e 

deficiências, a fim de promover espaço para expressão de 

dificuldade e reconhecimento de possibilidades.

A associação está na rua Salvador Correa, 675 - Centro de 

Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 3233-6518.

Associada da Apevo é coroada Miss 3ª Idade do Sesi

Variedades

Nos dias 13 e 14 de outubro, o Auditório Municipal Francisco 

Beranger recebe a 9ª edição do ST Dança. No sábado (13), o 

evento inicia às 19h e no domingo, às 18h.

Segundo Márcia Soares, da ST Som e Luz e organizadora do 

evento, a expectativa é que essa edição seja tão agradável 

como as outras. “Que as pessoas possam se apresentar e 

levar os amigos e familiares para prestigiarem os trabalhos”, 

ressalta.

Coreógrafos, academias de danças e grupos independentes 

de Votorantim e região irão se apresentar no palco do 

auditório. Os ingressos antecipados custam R$ 10 e um litro 

de leite, que será doado à Comissão Municipal de Assistência 

Social (Comas). Na portaria, além do leite, o ingresso passa a 

valer R$ 20. Informações e reservas pelo WhatsApp (15) 

99125-8468.

O auditório está na av. Vereador Newton Vieira Soares, 291 

- Centro - Votorantim.

Apresentação realizada na 8ª ST Dança
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O grupo da Terceira Idade do Sesi de Votorantim ganhou uma 

nova miss: a associada da Apevo, Celia Antunes Ferraz, foi 

coroada na noite de 14 de setembro. Também foram 

coroadas Nenive Fátima Lolatto, Teresinha Antônio Pereira e 

Isaltino do Espírito Santo como princesas e Cacilda Ventura, a 

miss simpatia.

Eloízio Bueno fez parte do corpo de jurados, representando a 

Apevo, junto com Ronaldo Marinoni, Glenda Martins, Inêz 

Silva e Dirce Tonche. Segundo a organizadora do evento, 

There Jesus, cerca de 150 pessoas marcaram presença em 

mais uma edição da Miss Terceira Idade do Sesi.

There coordena o evento desde 1999 e agradece a confiança 

dos representantes da instituição, Nivaldo Tirelli e Julio Cesar 

de Souza Martins. 

A Prefe i tura de Votorant im p laneja  implantar  o 
estacionamento rotativo (Zona Azul) até o mês de dezembro 
na cidade. O objetivo é disponibilizar 2.360 vagas em 31 ruas 
e avenidas da cidade.
Segundo Carlos Laino, secretário do Governo e de 
Planejamento e Desenvolvimento, a medida se faz necessária 
tendo em vista o aumento da população, da frota e, 
consequentemente, do uxo de veículos, principalmente nas 
avenidas centrais e adjacentes que contam com grande 
quantidade de comércios e instituições financeiras. 
“Queremos implantar algo moderno e projetar a nossa 
cidade para o futuro”, disse.
A Zona Azul irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h; sábados, das 8h às 13h e os domingos serão livres. Os 
valores praticados serão R$ 2 para veículos e R$ 1 para motos 
por hora. Idosos e deficientes devem ser isentos de 
pagamento nas duas primeiras horas e carga e descarga 
devem ter 15 minutos de tolerância.
Laino destacou que deve ser criado um aplicativo para o 
pagamento da tarifa. Assim, o valor pago pelo motorista será 
proporcional ao usado. Por exemplo, se usar menos de uma 
hora, pagará o equivalente ao tempo utilizado, devido o 
cálculo estimado pelo aplicativo.
Nas ruas onde estão localizadas a sede da Apevo e a Unidade 
de Saúde (Antônio Fernandes e Sebastião Lopes, 
respectivamente), devem ser implantadas as vagas rotativas. A 
relação de ruas e avenidas pode ser conferida na aba 
“Not íc ias”  do s i te da Prefe i tura de Votorant im: 
www.votorantim.sp.gov.br/.

Misses e os jurados em noite de gala
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Prefeitura planeja implantar 
Zona Azul até final do ano

Cidade deve implantar zona azul ainda este ano 

Fo
to

 G
az

et
a 

de
 V

o
to

ra
nt

im

Quadros estão expostos no saguão da Prefeitura 
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Programa com Cyrino Mantovani será exibido em outubro

Apevo e DesenvolveMente promovem último encontro gratuito 
A Apevo e o projeto DesenvolveMente Sênior realizaram, 

no dia 24 de setembro, o quarto e último encontro da série 

“Café & Atualidades”. Renata Marins bateu um papo com os 

presentes sobre o tema “Vivendo melhor com mais saúde!”.

Os encontros gratuitos, que tiveram início em abril, 

abordaram assuntos da área da saúde, nutrição e tecnologia. 

A parceria entre a associação e o projeto teve o intuito de 

proporcionar momentos de troca de experiências e bem-

estar, especialmente voltado ao público da terceira idade.

Palestras na padaria Real

A l ém d os  encon t ro s  r e a l i z a d o s  n a  Ap evo ,  o 

DesenvolveMente promove palestras na padaria Real Boa 

Vista. Cada encontro custa R$ 30 e associados da entidade 

possuem descontos.

No mês de outubro, serão debatidos os temas: “História do 

rádio faz parte de você”, com o radialista Valter Calis, no dia 

10; “Arquitetura da longevidade”, com os profissionais Caio 

Guedes e Guilherme Bissoli, no dia 17; “Testamentos”, com 

a advogada Juliana Tangi, no dia 24; e, no dia 31, “Aplicações 

rentáveis na terceira idade”, com o assessor financeiro 

Adilson Bonvino”. O primeiro encontro do mês, no dia 3 de 

outubro, terá uma programação especial na Chácara do 

Idoso, em comemoração ao Dia do Idoso (celebrado no dia 

1º de outubro).

Os encontros acontecem das 14h30 às 17h, com coffee brek 

da padaria Real e estacionamento coberto gratuito. 

Informações e reservas pelo telefone (15) 99777-7034.

“Na Apevo com” traz entrevistas inéditas em outubro
O programa de TV “Na Apevo com” inicia mais um mês com 

entrevistas inéditas. Em outubro, diferentes assuntos serão 

tratados por Aristides Fernandes durante o bate-papo com 

seus entrevistados. O primeiro programa do mês já gravado 

será transmitido no dia 4, com o secretário geral da 

Associação Cristã de Moços (ACM) de Sorocaba, Cyrino 

Mantovani, que irá falar sobre a vinda de uma nova unidade 

da ACM para Votorantim. A entrevista está recheada de 

informação sobre a história da ACM, sua importância 

mundial e o funcionamento da nova unidade local, que 

deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2019. Além 

dele, a equipe também já gravou a entrevista com a 

coordenadora do Centro para Atendimento ao Idoso, 

Solange Braga Vieira Colono. A profissional falou sobre o 

funcionamento desse projeto que ficou conhecido na cidade 

como a “Creche dos Idosos” e sobre o prazer de trabalhar 

com a terceira idade. O programa irá ao ar no dia 11.

Até o final do mês, novas gravações serão realizadas e novas 

apresentações exibidas aos telespectadores que 

acompanham os trabalhos da Apevo. O programa “Na 

Apevo com” é exibido semanalmente às quintas-feiras, a 

partir das 20h, na TV Votorantim (canal 3 da Super Mídia e 6 

da Net). As reprises são aos sábados, às 9h30 e também aos 

domingos, às 11h, pela rádio Nova Tropical (105,9 FM). Os 

programas anteriores estão disponíveis no canal da Apevo no 

Youtube e no site www.apevo.com.br.

Bate-papo abordou como viver melhor na terceira idade

Célia (a frente) desfila durante o evento
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Carlos Gabas e Hamilton Pereira participam de roda de conversa 
Em setembro, a Apevo recebeu a visita de Carlos Gabas e 

Hamilton Pereira - ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Na ocasião, conheceram as instalações da Apevo e os 

serviços prestados pela entidade aos associados de 

Votorantim e região. Ao fim da visita, participaram de uma 

roda de conversa.

Hamilton, que já foi eleito quatro vezes deputado, falou 

sobre os projetos desenvolvidos junto com Gabas e a 

importância do voto consciente. Enquanto Gabas, ex-

ministro da Previdência Social, debateu sobre o desmonte 

do setor e defendeu a Previdência Pública, além de destacar a 

importância dos benefícios aos aposentados. 

Entre os presentes, estava o presidente da Apevo, Aristides 

Vieira Fernandes; os diretores da associação, José Carlos 

Nogueira, Roberto Massuco, Jandir Teixeira, Antônio 

Wilson, José Hernandes Quezada Orildo Davi e Eloizio 

Bueno; e o presidente da Amaso - Associação dos 

Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba e Região, Evanildo 

Amâncio.

Associados e dependentes: desconto na Academia e Fisioterapia Equilíbrio
Há pouco mais de um ano, a Apevo firmou uma parceria 

com a Academia e Fisioterapia Equilíbrio, do fisioterapeuta 

Rodolfo Leite Sequeira, que oferece descontos para 

associados e dependentes. Nos serviços do profissional, o 

desconto é de 20% e, nos planos da academia (localizada em 

dois endereços em Votorantim) variam de 10 a 20%.

As academias contam com uma estrutura para atendimentos 

nas áreas de musculação, aulas de dança em geral, pilates, 

step, funcional e lutas, como Muay Thai e Jiu Jitsu. Já o 

fisioterapeuta, realiza atendimentos home care ou no 

consultório, localizado na unidade 1 da academia. Rodolfo 

presta serviços na área de reabilitação, ortopédica, 

neurologia, cardiorrespiratória, geriátrica, pacientes 

acamados, aulas de pilates, entre outras.

Segundo Margareth Marques, representante da academia, 

são oferecidos muito mais do que serviços estéticos e sim 

qualidade de vida e saúde aos alunos. “Por isso a  importância 

da parceria, pois visamos muito além aos nossos alunos. 

Oferecendo duas unidades em Votorantim para suprir 

qualquer necessidade quanto à localização, espaço físico, 

ambiente, aparelhagem, aulas, atendimentos e profissionais. 

Assim também podemos proporcionar dentro do espaço 

atendimentos tais como: fisioterapeuta, nutricionista e 

psicólogo”, ressalta.

A unidade 1 está na av. Carmen Gallan Burgos, 71 - Jardim 

Archila, aberta de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h e 

sábados das 8h às 12h; telefones (15) 3023-4707 ou 99645-

1805. A unidade 2 fica na av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 

1417 - Rio Acima, aberta de segunda a sexta-feira, das 6h às 

22h e sábados das 8h às 12h; telefones (15) 3023-5775.

Unidade 2 da Academia Equilíbrio
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Número de eleitores da terceira idade é maior do que dos jovens

Os eleitores da terceira idade podem ter participação 

decisiva nas eleições de 2018, que terá seu primeiro turno 

no dia 7 de outubro e, se necessário, o segundo turno no dia 

28 de outubro. 

Pela primeira vez na história, o número de idosos com 60 

anos ou mais, aptos a votar, é maior que o de jovens de 16 a 

24 anos, segundo informações do site O Globo.

Dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas apontam que os idosos representam 18,6% do 

eleitorado, ou seja, 27,3 milhões de voto; enquanto os 

jovens somam cinco milhões a menos, são 22,4 milhões ou 

15,3% dos aptos a votar. A diferença é capaz de definir uma 

eleição.

Essa mudança demográfica vem sendo percebida desde 

2014, quando os números de idosos e jovens ficaram 

p r a t i c a m e n t e  e m p a t a d o s  ( 1 7 %  c o n t r a  1 6 % , 

respectivamente).

Na avaliação de cientistas políticas, ainda que os idosos sejam 

mais conservadores em relação a va lores e ao 

comportamento social, o grupo defende o regime 

democrático e estabilidade econômica. A cientista política 

Helcimara de Souza Telles, coordenadora do grupo de 

pesquisa  Opin ião Públ ica ,  Market ing Pol í t i co e 

Comportamento Eleitoral da Universidade Federal de Minas 

Gerias (UGMF) reforça que os jovens podem ser ainda mais 

conservadores do que seus pais.

“É um equívoco pensar que só os jovens são progressistas. 

Nas eleições de 2010, uma de nossas pesquisas identificou 

que o um número considerável desse grupo estava 

abdicando da participação na esfera pública para atuar em 

associações religiosas e cuidar da vida pessoal. Achavam 

política algo desinteressante e apoiavam a obrigatoriedade 

do ensino religioso nas escolas”, ressalta a profissional em 

entrevista ao O Globo.

Faltam propostas voltadas à terceira idade

O envelhecimento populacional desafia os candidatos ao 

governo a implementarem novas políticas públicas voltadas à 

terceira idade. É necessário que os presidenciáveis 

entendam o eleitor idoso.

“Idoso nunca foi pauta no Brasil, diferentemente do que 

ocorre na Europa, onde as populações são mais 

envelhecidas. Questões como a Previdência, que se tornou 

um tema impopular, e ligadas à saúde, terão de entrar no 

radar dos candidatos”, acrescenta Helcimara.

Um dos assuntos que se tornou um problema para os pré-

candidatos é a reforma da Previdência. A proposta é 

polêmica, especialmente entre o eleitor mais velho, e a 

tendência é que os candidatos fujam desse debate.

O desempenho entre os idosos pode ser um trunfo ou um 

entrave para a viabilidade das candidaturas presidenciais. 

Eleições 2018

Idosos representam 18,6% do eleitorado brasileiro
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Carlos Gabas, Aristides Vieira e Hamilton Pereira

Aristides Vieira Fernandes e José Roberto Doubek

O presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes, recebeu 
a visita do jornalista e analista político José Roberto Doubek 
Lopes, no final de setembro. Responsável por um site na 
Internet em que faz reexões e críticas ao funcionamento da 
política brasileira de forma geral, o jornalista publica edições 
semanais com diferentes temas, a fim de despertar interesse 
por participação política entre as pessoas.
Durante s visita contou que há treze anos trabalha com a 
divulgação de vídeos, com opiniões sobre temais gerais, e 
assuntos que envolvem especialmente as cidades de 
Sorocaba, Votorantim e Piedade. “A tentativa é de promover 
mais participação política no cenário atual e provocar 
mudanças”, disse.  O site Jornal Acorda Brasil pode ser 
conferido no endereço www.jornalacordabrasil.com.br .

Analista político visita a Apevo e divulga site

Sala Tablado Flamenco apresenta novo espetáculo 
Nos dias 13 e 14 de outubro, a Sala Tablado Flamenco 

apresenta “Camarón, amenco después de ti”, espetáculo 

com música ao vivo, que reúne canções compostas e 

interpretadas pelo cantaor amenco Camarón de la Isla, 

falecido em 1992 aos 41 anos, revivendo parte da sua 

trajetória e legado ao cante amenco. As coreografias foram 

criadas a partir dessas composições. Direção artística de 

Thalma Di Lelli e Direção Musical de Fernando de Marília.

O espetáculo será as 20h,  no Teatro Municipal Teotonio 

Vilela e os ingressos antecipados encontram-se à venda na 

Sala Tablado Flamenco, de segunda à quinta-feira, das 17 às 

21h/ sábado das 10 às 13h30.

O valor dos ingressos são: Inteira promocional antecipada 

R$45,00; Meia entrada R$40,00; Inteira na bilheteria do 

teatro(aberta somente uma hora antes do espetáculo) 

R$80,00. Informações (15) 4141-1838; 99788-8898 e 

99722-6235.

Bailaoras da Sala Tablado no espetáculo de 2017

ANUNCIE 

AQUI!

(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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Novo mês, novas chances de concorrer aos prêmios da Apevo
No início de cada mês a Apevo realiza seu sorteio de brindes 
que já virou tradição entre os associados. Em setembro, mais 
doze sortudos levaram para casa os prêmios oferecidos pela 

associação, restaurante Aroma e Sabor, Óticas Oliver, 
Farmamed, Farma Ponte e Automabi. 
Para concorrer, é necessário estar em dia com as mensalidades 

da Apevo e depositar os cupons nas urnas dispostas na 
associação e nas farmácias Farmamed e Farma Ponte. Confira 
os premiados de setembro:

ANUNCIE AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni

VotoCoisas
Existiu, num bairro 
de Votorant im, 
um senhor muito 
b o n d o s o 
c h a m a d o 
Boni fácio. Esse 
senhor trabalhava 
vendendo frutas, 
l e g u m e s  e 
verduras em uma 

carroça com rodas de ferro (imaginem só!) pelo 
bairro todo. 
Como disse anteriormente, ele era muito bom, 

mas um tanto ranzinza. Ele não gostava que as 
mulheres, quando iam comprar frutas, verduras e 
legumes, apertassem os produtos. Como as 
freguesas sabiam que ele ficava bravo quando 
faziam isso, elas abusavam de sua paciência.
Certo dia, uma das freguesas, comprando algumas 
verduras, perguntou ao senhor Bonifácio: Tem 
cheiro? - relativo ao cheiro verde. Ele responde: - 
Só se minha mula “peidá”.

Um abraço!

Jocano

399
Esse é o número de novos associados da 

Apevo de janeiro a setembro. A associação 

dá boas vindas a todos, antigos e novos! E a 

você, que ainda não faz parte da família 

Apevo, fica o convite para conhecer nossos 

serviços e benefícios.

Para ser associado basta comparecer na 

associação com RG, CPF, comprovante de 

residência, título de eleitor e número de 

benefício (se aposentado). Todos podem se 

associar.

Informações: (15) 3353-8080 ou        

3243-2410.

(Por José Carlos Nogueira)

Bernadete Dias Rodrigues - óculos de sol da Ótica Oliver

Ester Paes da Silva - sessão com a podóloga da Unidade de SaúdeHaroldo Luvison - almoço do restaurante Aroma e Sabor

José da Silva - livro do jornalista César Silva

Laurentino de Proença - vale compras da Farmamed

Letícia Bonifacio - cesta de produtos da Farma Ponte Manoel Tassi - cesta de produtos da Farma PonteMilton da Conceição - cesta de produtos da Farma Ponte

Nair Costa dos Santos - vale compras da Farmamed

Rosemeire Nieri - liquificador ofertado pela Apevo

Shirley de Castro - vale compras da Farmamed

Jonas Godoy - lavagem da Automabi
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Dia das Crianças vai além de brinquedos e presentes

Tiradinhas do Nogueira
Coincidência azarada:
- Nasci no dia 5 de maio, às 5h da manhã. Quando fiz 55 anos 
apostei no número 55.555 e ganhei 5milhões de reais. Peguei 
tudo e fui ao jóquei, apostei no cavalo número 5 no 5º páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada!
- Como nada?
- O maldito chegou em 5º lugar!

Briga de casal:
- Estou cansada do nosso casamento.
- Você fica com um lado da casa, que eu fico com o outro.
- Combinado. Você fica com o lado de fora!

Dois velhinhos safadinhos:
- Ganhei uma indenização ótima do seguro depois que minha 
casa pegou fogo.
- Engraçado, acabei de ganhar uma indenização ótima também, 
minha casa inundou!
- Como você começa uma inundação?

O cara chegou para o patrão, jogou todo o salário do mês na 
mesa e disse:
- Chefe, o meu salário veio com R$ 50 a menos.
- Engraçado. Mês passado, botei R$ 50 a mais e você não disse 
nada.
- Pois é, patrão! Um erro eu aceito, mas dois é demais.

Diferente do que 

muito se pensa, o 

Dia das Crianças, 

celebrado no dia 

12 de outubro, 

tem um significado 

que vai além dos 

b r i n q u e d o s  e 

presentes para a 

criançada. A data é 

comemorada em 

vár ios  pa í ses  e 

c e l e b r a ç õ e s 

diferentes.

A  d a t a  o fi c i a l 

i n t e r n a c i o n a l , 

estipulada pela Unicef - Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, é o dia 20 de novembro. A escolha aconteceu em 

1959, quando foi oficializado a Declaração dos Direitos das 

Crianças. O documento estabeleceu uma série de direitos 

válidos a todas as crianças do mundo, como alimentação, 

amor e educação.

A ideia de se dedicar um dia internacional às crianças também 

tem o objetivo de chamar a atenção sobre as necessidades 

dos pequenos e reconhecer o trabalho das pessoas que 

atuam para que eles tenham um futuro melhor.

No Brasil, a escolha da data começou décadas antes, em 

1923, durante o 3º Congresso Sul-Americano da Criança, 

realizado no Rio de Janeiro. No ano seguinte, aproveitando a 

realização do evento, o deputado federal Galdino do Valle 

Filho elaborou o projeto de lei que estabeleceu essa nova 

data comemorativa. 

No entanto, a data só passou a ser celebrada em 1955, a 

partir de uma campanha de marketing elaborada pela 

empresa de brinques Estrela e a Johnson & Johnson. A 

campanha “Semana do Bebê Robusto” logo atraiu a atenção 

da população e empresários ligados à indústria de 

brinquedos.

Origem do Dia do Professor

No dia 15 de outubro de 1827 (dia da educadora Santa 

Teresa de Ávila), o Imperador Dom Pedro I baixou um 

decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil. A primeira 

contribuição da lei foi determinar, no seu artigo 1º, que as 

escolas de primeiras letras (hoje, Ensino Fundamental) 

deveriam ensinar, aos meninos, a escrita, as quatro 

operações de cálculo - divisão, adição, subtração e 

multiplicação - e as noções gerais de geometria prática. As 

meninas deveriam aprender as prendas: costurar, bordar, 

cozinhar, etc.

Em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a 

data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os 

professores nesse dia. A ideia surgiu porque o período leita 

do segundo semestre escolar era muito longo (ia de 15 de 

junho a 15 de dezembro), com apenas dez dias de férias em 

todo o período. 

Literalmente cansados, um pequeno grupo, liderado por 

Samuel Becker, teve a ideia de estipular um dia para folga e 

também para analisar os rumos do restante do ano letivo. A 

escolha foi aceita e se espalhou pelo país nos anos seguintes, 

até ser oficializada como feriado escolar pelo Decreto 

Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963.

A Apevo parabeniza todos os professores e, em especial, aos 

que ministram aulas na associação: Luís Gustavo Laureano 

(Coral), Márcio Antônio (ginástica), Wellington Machado 

(dança), Ivete Carvalho (Inglês) e Caroline Omena 

(Informática).

iogurte de chocolate caseiro para preparar com a criançada 

Água na boca 

Que tal aproveitar o feriado de Dia das Crianças e preparar 

uma receita deliciosa com a criançada? A coluna “Água na 

Boca” desse mês trás o preparo de um danete caseiro. 

Ingredientes:

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

4 colheres (sopa) de amido de milho

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes. Transfira a 

mistura para uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo 

sempre, até engrossar. Deixe esfriar e bata novamente no 

liquidificador.

Coloque em potinhos e sirva gelado decorado com raspas 

de chocolate branco.

Se preferir o danete branco, siga o mesmo preparado, mas 

elimine o açúcar, substitua o chocolate em pó por 200g. de 

chocolate branco derretido em banho-maria e o leite 

condensado por creme de leite. (Fonte: M de Mulher)

A grande sacada

Perto de escolhermos nosso próximo chefe de Governo, 

não podemos nos esquecer de cobrar a principal 

mudança: a Reforma Política. Não é qualquer reforma, 

mas uma que tire a desigualdade que sempre existiu.

Enquanto isso, estaremos a mercê da política, a qual está 

vestida de boa democracia e de representatividade 

perfeita dos partidos, que promete garantir as 

perspectivas dos nossos ideais, mas, na verdade, é apenas 

para manter uma ilusão sórdida para todos que, além de 

dividir o país em direita ou esquerda, também quer dividi-

lo em rico, amarelo, negro, classe média, sem trabalho, 

empresário.

Hoje há no Brasil 35 partidos políticos registrados no TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral). Nas últimas eleições, em 

2014, 28 deles alcançaram cadeiras no Congresso 

Nacional. No geral, são partidos com pouca diversidade 

ideológica e fragmentação representativa em função da 

diversidade de realidade cultural. Mesmo assim, 

estaremos no mesmo barco, remando só de um lado, 

dando voltas em seu próprio eixo.

Sem falar nas coalizações e coligações, política de acordos 

que podem ser qualificados como tráfico de inuências, 

muito usado no sistema brasileiro de governar, nada no 

papel ou apenas com garantias que essas trocas de favores 

ou preferências façam funcionar melhor as promessas. 

Sem que tenhamos o essencial nesta reforma política, não 

teremos progresso e nem ordem.

"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar 

a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver 

agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem 

chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter 

vergonha de ser honesto" - Ruy Barbosa.

Porta retrato de jornal: sugestão de presente para professores 

Faça você mesmo

Professor é a única profissão que torna todas as outras 

possíveis. Então, que tal nesse dia 15 de outubro mostrar a 

admiração dos pequenos àqueles que tanto lhes ensinam? 

Monte um divertido e fácil porta retratos com ores de 

jornal:

Materiais:

Porta retrato liso

Algumas folhas de jornal

Cola em bastão

Pincel e tinta (opcional)

Modo de fazer:

Para cada or, enrole uma folha de jornal formando um 

canudo, passe a cola bastão por toda a extensão e enrole-o a 

partir da ponta formando um caracol. Repita várias vezes e 

cole as ores em torno do porta retrato. Se desejarem, pinta-

as. (Fonte: O nosso blog)

Professor do Coral da Apevo (2º da esquerda para direita) junto com seus alunos
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Campanha Semana do Bebê Robusto, 1965
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Apevo sorteia estadias na Ilha Comprida

A Apevo irá realizar, no dia 15 de outubro, às 15h, o sorteio 

de estadias em seus apartamentos da Ilha Comprida. Os 

interessados em passar o Natal ou Réveillon na praia devem 

deixar os dados na recepção da associação até às 14h do dia 

do sorteio.

Os pacotes são de cinco dias. No Natal, o período é 21 a 26 

de dezembro, com entrada a partir das 18h e saída até às 18h 

do dia 26. Para réveillon, o período é de 28 de dezembro a 2 

de janeiro, com entrada a partir das 18h e saída até às 18h do 

dia 2.

Fica a critério do associado a presença ou não no dia do 

sorteio. Os contemplados têm uma semana para confirmar a 

reserva e pagar 30% do pacote e o restante dez dias antes de 

pegar a chave. Caso o número de interessados seja menor 

que o de apartamentos, a localização será por ordem de 

procura.

A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 

Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 

3353-8080.

Principais pontos da reforma dos direitos do empregado doméstico

Apevo Responde

Salão de Beleza conta com nova manicure
O Salão de Beleza Apevo passou a contar com o 

atendimento de uma nova manicure, Leda Oliveira. 

Associados e não associados, homens, mulheres e crianças 

podem agendar um horário para deixar as unhas dos pés e 

das mãos mais bonitas e elegantes.

Para as mulheres, além do corte e lixamento das unhas, a 

profissional também oferece decorações com adesivos.

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

o horário deve ser agendado antecipadamente pelos 

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

aos sábados também devem ser agendados.

Manhãs de saúde
Farmamed: 5 e 22 de outubro, das 8h às 14h

Farma Ponte: 18 de outubro, das 8h às 11h

No quinto dia útil (5), o atendimento é na 

Unidade de Saúde da Apevo, na rua 

Sebastião Lopes, 97 – Centro de 

Votorantim.

A Lei Complementar nº 150, de 2015, regulamentou uma 

série de direitos para os empregados domésticos. Entre os 

benefícios, está o adicional noturno, intervalos para descanso 

e alimentação, entre outros. A Apevo Responde apresenta 

os principais pontos dessa reforma.

1. Em qual caso o empregador deve pagar o adicional 

noturno?

O empregador doméstico tem de pagar o adicional noturno 

aos empregados que trabalhem no horário noturno, assim 

entendido aquele que é exercido das 22h de um dia às 5h do 

dia seguinte. A remuneração do trabalho noturno deve ter 

acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna. 

É importante lembrar que se o empregado prorrogar sua 

jornada, dando continuidade ao trabalho noturno, essa 

prorrogação será tida como trabalho noturno, mesmo que 

seja executado após as 5h. (Fonte: Portal E-Social)

2. O que acontece nos casos em que o empregador se 

nega a assinar a carteira de trabalho?

A nova legislação prevê que as empresas paguem multas de 

R$ 800 (microempresas ou de pequeno porte) e R$ 3 mil se 

não registrarem os funcionários. Por isso, patrões que não 

assinarem carteira de trabalhadores domésticos terão, em 

uma fiscalização ou ação trabalhista, além dos custos com 

advogados, mais o custo desta multa de R$ 800 ou R$ 3 mil 

de acordo com o entendimento do juiz. (Fonte: Doméstica 

Legal)

3. Empregado doméstico tem direito à contribuição 

previdenciária?

O recolhimento equivalente a 8% da remuneração dos 

empregados domésticos torna-se obrigatório por parte do 

empregador, para fins de aposentadoria e benefícios 

previdenciários. Além disso, tornou-se obrigatório o 

pagamento de um seguro contra acidentes de trabalho - 

também responsabilidade do empregador. Este tributo 

corresponde a 0,8% do salário do empregado, não ficando 

retido como um valor individual para aquele trabalhador. 

(Fonte: Direitos Brasil)

4. Qual o período para refeição ou descanso?

Para a jornada de oito horas diárias, o intervalo para repouso 

ou alimentação deve ser de, no mínimo, uma hora e, no 

máximo, duas horas. Mediante acordo por escrito entre 

empregado e empregador, o limite mínimo de uma hora 

pode ser reduzido para 30 minutos. Quando a jornada de 

trabalho não exceder de seis horas, o intervalo concedido 

será de 15 minutos. O empregado poderá permanecer na 

residência do empregador durante o intervalo. No caso de 

empregado que reside no local de trabalho, o período 

poderá ser desmembrado em dois, desde que cada um deles 

tenha, no mínimo, uma hora, até o limite de quatro horas ao 

dia. (Fonte: Nolar)

Empregada doméstica tem direitos e deveres garantidos por lei
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Praia atrai muitos turistas no final do ano
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Sorteio de estadias acontece em outubro

Leda é nova profissional do Salão de Beleza Apevo

19 de outubro | das 20 às 0h | Salão Social da Apevo
Animação: Dj´s Reinaldo e Jefferson

Reservas de mesas e informações: Rua Antônio Fernandes, 50 - Centro  - (15) 32432410 / 3353-8080


