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Diretores, Jandir 

Teixeira e Aristides 

Vieira apresentam 

projeto de 4 novos 

apartamentos que 

serão construídos 

em Ilha Comprida, 

no litoral. 

Duas edições do evento já foram realizadas Unidade conta com diversas especialidades
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Palavra do Presidente2

Olá Aposentados, Pensionistas, Proponentes a se Aposentar, 

Idosos, jovens que serão os aposentados do amanhã e 

leitores em geral. Todos nós, líderes defensores dos 

aposentados, estamos trabalhando com o mesmo ideal. 

Então, a orientação para a eleição que será no próximo mês, 

no dia 7 de outubro, é de fazer valer o seu voto. 

Não é novidade para ninguém que somos muitos e 

podemos fazer a diferença no voto. Muitos aposentados nos 

acompanham passo a passo e também são informados pelas  

associações de todo o Brasil, juntamente com as federações 

de todos os estados com a nossa representação maior que é 

nossa confederação Cobap, aliás, a verdadeira e única 

representante de todos os aposentados do Brasil. 

Uma coisa é certa: somos no Brasil atualmente mais de 33 

milhões de aposentados que podemos fazer a diferença e 

com certeza é isso que vamos fazer.

Existem pessoas que devido a idade não querem mais 

exercer o seu direito ao voto e, de certa maneira não 

poderíamos censurá-los, pois para entender tudo que está 

acontecendo, até os mais jovens às vezes ficam confusos. 

Porém, é importante frisar que essa é uma oportunidade de 

colocarmos os políticos certos como nossos representantes, 

que tenham comprometimento, principalmente que 

tenham propostas para os aposentados e idosos; o que 

jamais se viu até hoje em todos eles. 

Outro item importantíssimo é saber se o seu escolhido votou 

conosco contra a Reforma Trabalhista, alertando que a 

Reforma da Previdência (Desmonte da Previdência) irá voltar 

a todo o vapor após as eleições e, provavelmente será 

votada no próximo ano pelos novos deputados e senadores. 

Muita atenção: conheça os candidatos de sua região que já 

votaram na aprovação da reforma trabalhista e que votaram 

(se venderam) para que o presidente da república não fosse 

julgado pelos seus atos. Se vocês tiverem dúvidas sobre os 

políticos do Brasil que votaram contra nós, podemos 

informa-los, principalmente de nossa região.

 Saibam caros leitores, que mudar depende muito de nós. A 

democracia existe e deve ser exercida, assim sendo, a urna é 

o caminho de demonstrar que somos cabeças pensantes e 

aposentados e idosos devem se posicionar como  seres 

conscientes de que  se nada fizermos ficaremos sem nossa 

aposentadoria e, em um futuro próximo, sem a nossa 

Previdência Social.

Vamos fazer nossa parte nesta eleição, vamos dar um basta a 

toda a retirada de direitos. Aposentados, idosos e jovens que 

serão os aposentados do amanhã, vamos unir forças e ir à 

luta. A hora é agora. Nenhum direito a menos!

Para pensar: Somos a maioria. Não vamos deixar nosso país 

nas mãos de poucos, ele ainda tem jeito!

Fiquem com Deus e até breve.

 

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e Secretário Geral da Fapesp

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

Olá amigos associados aposentados, pensionistas, idosos e 

leitores em geral. Este já é o terceiro artigo da série para que 

vocês 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 de todos e, também os novos projetos 

para melhor conforto e comodidade, melhorando ainda 

mais os atendimentos, salientando que nossa filosofia 

sempre foi e será de “melhorias contínuas”. 

Vocês que acompanham e frequentam a Apevo com certeza 

já sabem que a nossa teoria é também a prática. Queremos 

orientar nossos associados que ainda não conhecem todos 

os benefícios que estão à sua disposição que, antes de 

contratarem quaisquer serviços, liguem para a Apevo, pois 

temos praticamente tudo que vocês precisam em nossos 

espaços físicos e também por meio de parceiros  externos, 

com excelentes preços. 

Estejam à vontade, para virem até a associação. Os nossos 

diretores e colaboradores estão à disposição para sanar 

quaisquer dúvidas sobre qualquer assunto relativo à 

entidade, pois nossa gestão está al icerçada pelo 

empreendedorismo, haja visto o crescimento ordenado em 

nossa gestão, através de um trabalho sério, correto, 

transparente e dentro dos padrões de qualidade que já nos é 

peculiar.      

Continuando nossa história de luta e crescimento, conforme 

já havia sido anunciada na edição passada, o início da 

construção de mais quatro apartamentos em Ilha Comprida 

só não foi iniciada ainda por depender da liberação das 

documentações, mas assim que liberada iniciaremos as 

obras, com previsão de término em aproximadamente 10 

meses. 

Entre os tantos benefícios oferecidos pela Apevo 

é importante destacar que pensando na saúde e bem estar 

de seus associados e dependentes, resolveu contratar 

professores de Educação Física, de Dança de Salão e de 

Coral (para formar seu próprio coral), passando a oferecer as 

aulas gratuitas para que todos tenham a oportunidade de 

participar.

Falando em saúde, sabemos que o Sistema Único de Saúde 

(SUS) está sucateado no país inteiro, destacando para 

conhecimento de todos que nossos governantes, os que aí 

estão, nunca se preocuparam em priorizar os atendimentos 

nas redes públicas, mesmo sabendo ser uma das prioridades 

da nossa lei maior que é a Constituição Federal e sequer se 

importando com milhares de pessoas que morrem por falta 

de atendimento.

No ano de 2003, precisamente no segundo semestre, 

portanto, a 15 anos atrás, já pensando em propiciar 

atendimento à saúde aos nossos associados e seus 

dependentes, firmamos parceria com a Santo Antônio Saúde 

e começamos a ofertar como benefício o Plano de Saúde 

com cobertura total. Já de inicio tivemos muitas adesões, pois 

naquela época, os valores por faixa etária estavam acessíveis, 

destacando que os valores pela Apevo estavam mais em 

conta que adquirir pela própria operadora, tendo em vista a 

Apevo garantir o pagamento total do convênio. 

Saibam que desde o início a Apevo sempre manteve um 

funcionário para dar todo o respaldo que o associado 

conveniado precisava e o número foi crescendo. Utilize você 

também esse departamento que está à sua disposição, sendo 

esse um dos nossos diferenciais.

Na próxima edição você irá saber mais sobre os 

investimentos que a associação faz na área da saúde por você 

e sua família, inclusive mantendo uma Unidade de Saúde para 

todos que não tem plano de saúde.

A credibilidade da Apevo é fruto de muito trabalho, 

seriedade e gestão empreendedora e os associados são o 

alicerce que nos dão sustentação.

 Fiquem com Deus e até a próxima edição!

Artigos

Em breve: novos apartamentos da Apevo no litoral

Saudações a todos da grande família Apevo, a qual tenho 

orgulho em ser o comandante desse grande barco que 

desliza suavemente por águas calmas e que, se preciso for, 

enfrenta grandes tempestades. Vocês talvez estejam se 

questionando o porquê dessa confiabilidade. Posso afirmar, 

com tranquilidade, que temos uma equipe sólida, coesa e 

que trabalha pelos mesmos ideais; os quais somando aos 

nossos parceiros e colaboradores e, com todo o respaldo de 

vocês associados - que são a maior razão de nossa existência, 

podemos afirmar que estamos no caminho certo.

Sempre procuramos pensar grande, planejar e colocar em 

prática, ou seja, acompanhar as necessidades de nossos 

associados e fazer o investimento certo, no momento certo. 

Dessa vez, já planejado desde o ano passado, após a compra 

do terreno que faz fundos com os 6 apartamentos que já 

temos na cidade de Ilha Comprida (já com a planta pronta) 

estamos dependendo apenas da liberação para iniciarmos a 

construção de mais quatros apartamentos anexando aos 

existentes, utilizando o novo terreno (o qual já foi unificado) e 

teremos também um estacionamento coberto.

Importante frisar que a procura por parte de nossos 

associados está muito grande e foi essa a razão do 

investimento na praia, ou seja, em prol do bem estar e 

consequentemente na qualidade de vida dos usuários que 

gostam do litoral.

Obrigado pela confiança no nosso trabalho e saibam que 

temos muito ainda a realizar para melhor atende-los. 

Acompanhem mês a mês as novidades por meio do nosso 

jornal e assim estarão informados sobre mais essa conquista 

da Apevo e sobre as novidades que virão!    

Atualmente, o prédio conta com seis apartamentos

A ideia é a construção de mais quatro apartamentos com estacionamento coberto
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Da comunicação ao coração 
Há exatos 5 anos iniciei meu trabalho na Apevo, na função de 

jornalista. A principal necessidade, na época, era criar um 

veículo de comunicação mensal que apresentasse aos 

associados e leitores em geral, o trabalho desenvolvido pela 

associação, sua luta pela causa dos aposentados e 

pensionistas e os serviços e benefícios prestados aos seus 

associados. 

Embora haja sempre um desafio em cada novo trabalho, o 

desejo de atender a demanda da diretoria era instigante e um 

ótimo exercício para quem adora o que faz! Assim, criamos 

um jornal tamanho tabloide com 12 páginas, de conteúdo 

informativo e voltado às necessidades do seu público alvo.

Recordo que iniciei na mesma semana da inauguração da 

Unidade de Saúde da Apevo. Era a realização de um sonho 

da diretoria e registramos com grande ênfase a fase inicial da 

unidade que, de lá pra cá, cresceu e expandiu seu quadro de 

profissionais e atendimentos, proporcionando muito 

orgulho aos seus diretores e associados.

Há dois anos assumi a assessoria de comunicação da Apevo. 

Esse também foi um momento desafiador, mas assim como 

no início, acreditei que seria possível apresentar um trabalho 

íntegro, responsável e acima de tudo, que correspondesse às 

necessidades. E assim tem sido. 

Nos últimos dois anos criamos um novo layout para o jornal 

mensal, novo tamanho, novas colunas em seu conteúdo, um 

novo site, uma nova comunicação visual; estamos presentes 

nas redes sociais, demos início ao tão sonhado programa de 

televisão “Na Apevo com”, alcançamos várias cidades da 

região com a distribuição do jornal e estamos na cobertura 

de tudo o que envolve a associação, seja em seus eventos 

internos ou no município e também nas causas nacionais. 

Além da realização profissional, não posso deixar de enfatizar 

a importância que o convívio na Apevo tem me 

proporcionado. Tem sido uma grande lição de vida e uma 

oportunidade ímpar estar em contato com as pessoas da 

“terceira idade”, que ensinam - e muito, aos mais novos. 

Energia, vontade de viver, noção do tempo que corre e 

histórias de vida que fazem reetir são alguns dos presentes 

que essa parceria me trouxe. Sei da minha contribuição 

profissional, mas penso que maior do que isso é a fidelidade 

que se cria, a 

amizade que se 

l e v a  e  o s 

exemplos com 

o s  q u a i s 

aprendemos.

Luciane F. 

Fogaça

Jornalista / Editora 

chefe do Jornal da 

Apevo 

Assessora de 

Comunicação 

Apevo: orgulho de tê-la em nossa cidade!
Votorantim tem muitos motivos para se orgulhar de ter entre 

as forças vivas da sociedade, uma entidade tão expressiva, 

que muito bem representa seus associados. A Apevo é 

motivo de júbilo, porque tem um trabalho sério e 

responsável, elevando ainda mais a luta em defesa das causas 

dos aposentados e pensionistas.

Essa credibilidade conquistada junto a população é reexo da 

disposição de melhor acolher as demandas, estimulando a 

reexão para propor avanços e conquistas.

A Apevo é uma entidade pulsante, com diretoria e 

colaboradores que trabalham próximos dos associados e 

que não medem esforços para oferecer uma gama de 

serviços que vão contribuir sensivelmente para a melhoria da 

qualidade de vida de seus atendidos.

Quando vamos até a sua sede somos recebidos com 

sorr isos, abraços e um cordia l  aperto de mão, 

demonstrando o quanto é importante a humanização das 

nossas relações e a entidade se mostra, de fato, receptiva 

conosco.

Nos orgulhamos sim, dessa entidade que eleva ainda mais o 

nome da nossa cidade. É só ver o quanto é presente no dia-a-

dia do município e observar que dificilmente verá em outro 

município uma estrutura e patrimônio como esse aqui 

existente, que garante as condições necessárias para sua 

manutenção e pleno funcionamento, sem contar o suporte 

social oferecido aos seus assistidos.

É uma entidade que tem história, que valorizou cada etapa 

vencida, hoje oferecendo uma confortável sede e outras 

edificações que auxiliam a dinamizar ainda mais o 

atendimento.

Mas sabemos que além de seus espaços físicos, existe um 

bem maior, que é o empenho da diretoria e colaboradores 

dispostos em servir a um numeroso e extenso grupo de 

pessoas que hoje formam seu quadro associativo.

Po r  t u d o  i s s o ,  a 

saudação de todos 

nós para a Apevo, por 

ser esse instrumento 

vibrante de interação 

social e valorização 

dos aposentados e 

p e n s i o n i s t a s  d e 

Votorantim.

Cesar Silva

Jornalista, escritor e 

servidor público 

municipal

Associação de colaboradores coesos

Quando conheci a Apevo – Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Votorantim e Região – em janeiro de 2015, 

assumindo a Cadeira nº 36 da Academia Votorantinense de 

Letras, Artes e História, descobri a parceria entre as duas 

entidades.

Ali conheci Aristides Fernandes, presidente da Apevo, que 

contando com uma equipe coesa e entusiasmada, faz da 

associação uma verdadeira representante dos interesses de 

seus associados.

Mais ainda, quando seus “braços” prologam-se em ações 

pela saúde, educação, cultura, direitos e tantas outras 

atividades promovidas e desenvolvidas por sua equipe.

Assim é Aristides, assim é a Apevo, que têm o 

reconhecimento da cidade e de toda a região, seja pelo 

crescente das ações, seja pelo crescente de seus apoiadores, 

idealizando e realizando o programa “Na Apevo com”, 

envolvendo a TV Votorantim e a Rádio Nova Tropical.

A Apevo diversifica-se, multiplica-se, envolve e participa. Do 

jornal impresso aos programas televisivos, das jornadas de 

trabalhos profissionais pela saúde e direitos aos passeios e 

viagens, inclusive, com acomodações próprias aos seus 

associados.

De 7 de fevereiro de 1992 até o presente – 26 anos e meio 

– a associação coleciona e investe, valorizando Votorantim e 

região. Trata-se de reconhecimento para além de nossos 

horizontes geográficos em trabalho e dedicação.

Das acomodações iniciais para as atuais, o crescimento é, 

socialmente, admirável! Dos trabalhos primeiros para os 

que agora são desenvolvidos, acontece a mesma reação 

social como resposta à seriedade de sua administração 

conduzida por Aristides Fernandes.

Com propriedade, todos os que conhecem a Apevo podem 

dizer de sua atuação nas mais diversas áreas sociais e 

culturais pela região, promovendo qualidade de serviços e 

entrosamento entre seus participantes, envolvendo 

profissionais, estrutura física, recursos técnico-econômicos 

e pessoal dedicado.

Orgulhosamente, posso dizer do que conheço nesses três 

anos, desejando que o valoroso trabalho seja multiplicado 

por todas as mãos e corações que abraçam o ideal da Apevo.

Élcio Mario Pinto
Escritor

Gratidão e empatia 
por essa entidade 

 

Gratidão e empatia são palavras que demonstram uma 

sensação tão agradável pela Apevo. A associação cresce 

onde sementinhas são lançadas, oresce sob sol e chuva 

de corações calorosos e bons!

Local no qual várias pessoas têm tempo e vontade de se 

unirem e realizarem bons atos a favor de outros. Definir a 

Apevo é isso!

Pelo grande e lindo trabalho que vem fazendo e que 

sempre foi feito a 

todos, com essa 

equipe nota 1000 

na ajuda de nossa 

Votorantim!

Ivete Queiróz de 

Freitas

Gestora e Assistente 

Social da Pró-Mulher
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Apevo promove bailes mensais para público de Votorantim e região 
Com o intuito de oferecer noites de descontração e 
animação aos seus associados e ao público em geral, a Apevo 
promove bailes mensais em seu salão social. Os primeiros 
eventos, realizados no dia 20 de julho e 10 de agosto, foram 
um sucesso. Agora, a associação se prepara para a terceira 
edição do baile, que acontece no dia 21 de setembro, das 
20h às 0h.
Para o presidente da Apevo, Aristides Vieira, esse é mais um 
benefício da associação em prol de seus associados. A 
entidade busca oferecer diversas opções de lazer e diversão 
para aqueles que fazem parte da associação.
Os convites individuais e mesas podem ser reservados 
antecipadamente na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 - 
Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 
3243-2410.
Confira os ashes do evento realizado no dia 10 de agosto.
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Unidade de Saúde completa 5 anos e aumenta quadro de profissionais 

Uma das grandes aquisições da Apevo foi a construção da sua 

própria Unidade de Saúde, inaugurada há cinco anos. No 

mês em que faz aniversário (20 de setembro), a unidade 

aumenta mais uma vez seu quadro de profissionais, passando 

a contar com os atendimentos da endocrinologista Camila 

Gagliardi Walter e da dentista Flávia Cassandre de Freitas 

Dias.

O espaço de mais de 300 m², construído na região central de 

Vo t o r a n t i m ,  r e a l i z a 

dezenas de atendimentos 

por dia e nas mais diversas 

especialidades.

“Há cinco anos era um 

sonho ;  mas  ho j e ,  a 

Unidade de Saúde Apevo 

é uma feliz realidade e 

p o s s o  a fi r m a r  c o m 

orgulho que estamos 

conseguindo propiciar aos 

nossos associados um atendimento digno e com qualidade 

na área da saúde. O que começou com um sonho no 

passado, hoje vemos de olhos abertos que podemos fazer 

muito  mais ainda pelos nossos associados e,  com o apoio 

de vocês, com certeza  o  faremos. Confiem em nós!”, 

ressalta o presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes.

A moderna estrutura conta com recepção, sala de espera, 

banheiros, sala de esterilização e 11 consultórios com 

atendimentos de: psiquiatra, nutricionista, psicólogo, 

geriatra, urologista, fisioterapeuta, dentista, reumatologista, 

dermatologista, podóloga, cardiologista, vascular, 

ortopedista, clínico geral/pneumologista e fonoaudióloga, 

todas as consultas com valores abaixo do mercado.

Além da Unidade de Saúde, a Apevo tem parceria com o 

convênio Fênix Medical. Os associados e seus dependentes 

possuem descontos tanto no pagamento do convênio 

quanto nos exames e consultas médicas. 

Endocrinologia entra no quadro de 

especialidades

A Unidade de Saúde Apevo aumentou o quadro de médicos 

e especialidades, passando a contar com os serviços da 

endocrinologista Camila Gagliardi Walter.

Além de orientar sobre reeducação alimentar e dietas, 

Camila atende pacientes diabéticos, com alteração 

hormonal, alteração de colesterol e obesidade. A profissional 

está na Unidade de Saúde quinzenalmente às sextas-feiras, a 

partir das 14h.

“Trabalhar com idosos é uma experiência muito gratificante 

para mim e é um aprendizado a cada consulta. São pacientes 

carinhosos e assíduos com o tratamento”, ressalta a 

endocrinologista.

Ortodontia em nova fase na Apevo

Há pouco mais de um mês, a Unidade de Saúde iniciou uma 

nova fase na área da ortodontia e conta com o atendimento 

da profissional Flávia Cassandre de Freitas Dias.

Flávia atua há 12 anos na cidade de Votorantim. “Há muito 

tempo tinha vontade de  trabalhar na Apevo. A Unidade de 

Saúde é muito organizada e, quando entro na minha sala, 

minha única preocupação é atender bem meus pacientes”, 

ressalta.

A profissional chegou para agregar nos serviços oferecidos 

pela Apevo aos seus associados e dependentes e trazer 

novidades. Ela realiza serviços como: implante, ortodontia e 

ortopedia facial, clínica geral, endodontia (canal), cirurgia, 

odontopediatria, prótese e toxina botulínica.

Flávia atende todas as idades, de segunda à sexta-feira, das 

8h30 às 18h, na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim. Agendamentos e informações pelo telefone 

( 1 5 )  3 3 5 3 - 9 8 0 0 . 

Acompanhe o trabalho da 

dentista no Instagram 

@apevo_dental.

Votorantim promove mais um Dia D contra sarampo e pólio
A campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite, 

que teve início no dia 4 de agosto, imunizou 72% do público-

alvo em Votorantim. A campanha terminaria no dia 31 de 

agosto, mas, por decisão do Ministério da Saúde, a cidade 

promove mais um dia “D”, no dia 1º de setembro. Apenas 

quatro unidades básicas de saúde (UBSs), localizadas nos 

bairros Vila Nova, Parque Bela Vista, Itapeva e Novo Mundo, 

estarão abertas das 8h às 17h.

Em Votorantim, a meta é imunizar 95% (6.175) das crianças 

de 1 a 5 anos, mas até o dia 29 de agosto, foram aplicadas 

4.464 doses de vacina contra a pólio e 4.421 contra o 

sarampo.

A imunização é voltada para quem ainda não tomou a dose 

ou não obtiveram resposta imunológica satisfatória à 

vacinação, mantendo assim elevada a cobertura vacinal, para 

redução dos riscos de reintrodução destas enfermidades no 

país.

A vacina contra o sarampo usada na campanha é a tríplice 

viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Já 

contra a poliomielite, ou paralisia infantil, é administrada a 

vacina oral, em gota.

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus da 

poliomielite, uma doença infectocontagiosa grave e que 

provoca danos irreversíveis, foi erradicado no Brasil na 

década de 1990. Quanto ao sarampo, em 2016, o Brasil 

recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) o 

certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo, 

mas atualmente, o país enfrenta surtos na região norte e 

casos isolados no sudeste e sul. No estado de São Paulo, até 

o mês de agosto, foram registrados dois casos importados da 

doença. 

Adultos também devem se vacinar

O Ministério da Saúde também disponibiliza duas doses da 

vacina contra sarampo para pessoas com até 29 anos e uma 

dose para quem tem de 30 a 49 anos. Na rede pública de 

saúde, as vacinas ficam a disposição o ano inteiro.

Não é recomendado que gestantes, casos suspeitos de 

sarampo, crianças menores de seis meses e pessoas 

imunocomprometidas - com doenças que abalam o sistema 

imune, tomem a vacina.

A fonoaudiologia é uma ciência de várias especialidades, 

tendo a voz como uma de suas áreas de grande importância 

na comunicação e no re lac ionamento humano, 

enriquecendo a transmissão da mensagem, a entonação e a 

expressividade, permitindo a identificaçãoo do indivíduo 

tanto quanto sua personalidade e fisionomia.

A voz é uma das extensões de nossa personalidade, é a nossa 

expressão sonora e emocional, na qual podemos avaliar a 

saúde, a cultura, o grau de segurança, maturidade, 

conhecimento, autoridade e outras coisas. Falar com uma 

boa voz facilita a socialização que ocorre por meio da 

comunicação oral. A tonalidade da voz reete nossa 

condição emocional, por exemplo, falar alto demais pode ser 

usado para chamar atenção para si e impor sua presença; 

falar baixo demais pode ser tímido ou podemos dizer até que 

são oprimidos. Existem outras características, como: 

perceber a motivação, se estamos desanimados, bem ou mal 

humorado, agitados ou ansiosos.

Desta forma, desejamos uma voz agradável aos próprios 

ouvidos e aos ouvidos alheios. Qualquer alteração na 

qualidade da voz ou em sua percepção pelo outro pode 

gerar vergonha, incômodo ou dificuldades na efetivação da 

cadeia de comunicação, o que traz ao falante, consequências 

desfavoráveis para o desempenho social e profissional, 

agregando implicações direta ou indiretamente à qualidade 

de vida. O estresse, a ansiedade, a depressão, o conito e a 

inibição da expressão emocional, a ansiedade, o 

perfeccionismo, a liderança, a agitação e a tendência à 

sobrecarga, indivíduos tensos, agressivos, ansiosos, 

competitivos, com quadros de angústia ou depressão e que 

falam mais energicamente parecem estar mais predispostos a 

ter alteração vocal, que podem ser: disfonia funcional, 

orgânica e orgânica-funcional.

Também temos a presbifonia que faz parte do processo de 

envelhecimento normal do indivídu e pode sofrer perdas 

bastante significativas, como a modificação de seu papel 

perante a sociedade, as perdas dos familiares e amigos, o 

distanciamento de suas ocupações profissionais e o 

aparecimento de doenças crônicas. Com a chegada da 

velhice, a voz, que antes era forte e contínua e imponente, 

torna-se fraca e tremida. É comum notar em muitos idosos 

soprosidade ou rouquidão, tremor, fadiga vocal e estratégias 

inapropriadas para compensação das mudanças vocais na 

tentativa de produzir uma voz melhor.

A voz pode ser modificada através do trabalho 

fonoaudiológico na fonoterapia, que é planejada conforme o 

tipo vocal de cada indivíduo, ou seja, se a voz é fraca, 

podemos torná-la mais forte e projetada, se a voz tem 

característica “seca” podemos buscar a suavidade, fazendo 

prolongamentos.

Em alguns casos específicos, de maior dificuldade de 

tratamento pode ser necessário aliar outras formas de 

t e r a p i a ,  c o m o 

a t e n d i m e n t o 

f o n o t e r a p ê u t i c o , 

psicológico e por vezes 

t r a t a m e n t o 

medicamentoso.

Vanessa Cristina 

Gonçalves
Fonoaudióloga da 

Unidade de Saúde Apevo

Como as questões emocionais atrapalham a fala?

Unidade de Saúde atende dezenas de pacientes por dia

Flávia realiza atendimentos 
odontológicos na 
clínica da associação

Camila Walter é a nova endocrinologista 
da Unidade de Saúde Apevo
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Tradicional passeio para Holambra acontece em setembro 

Ubatuba oferece banquete de praias aos visitantes

Ubatuba é uma cidade do litoral norte de São Paulo que 

oferece um banquete de praias a seus visitantes - são 102 

espalhadas por uma orla de 90 quilômetros.  O local é 

destino da Apevo para um delicioso final de semana de 19 a 

21 de outubro.

A hospedagem dos turistas será no Wembley Inn Hotel, com 

apartamentos de frente com a vista para o mar. Jardins 

tropicais iluminados, tipo havaiano, mar junto ao hotel 

tranquilo e espaço adequado para crianças fazem parte do 

hotel, que está na Praia das Toninhas - a mais requisitada da 

região.

As boas ondas que se formam nessa praia reúnem os 

surfistas, enquanto os banhistas a procuram em busca de 

barracas charmosas e restaurantes sofisticados à beira-mar. A 

praia tem esse nome porque, no verão, golfinhos (também 

conhecidos como toninhas) aparecem nas proximidades. O 

local fica a oito quilômetros do Centro de Ubatuba.

A reserva deve ser feita na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 

50 - Centro de Votorantim. Informações pelos telefones (15) 

3243-2410 ou 3353-8080.

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.

Holambra
Embarque: 15 de setembro

Conhecida como “a cidade das flores”, Holambra fica a 120 km de São Paulo. Em setembro, acontece a Expoflora, a maior 

exposição de flores ornamentais da América Latina, atraindo milhares de turistas. A excursão inclui ingresso para a 

exposição e passeio turístico.
Valores: associados R$ 150 e não associados R$ 180 (incluso almoço em churrascaria – bebidas e sobremesas a parte).

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).

No dia 15 de setembro, o Departamento de Turismo da 

Apevo realiza o tradicional passeio para a Expoora, em 

Holambra. A cidade é uma boa alternativa para aqueles que 

pretendem fugir do agito do dia a dia.

A Expoora é o maior evento de ores e plantas 

ornamentais da América Latina. Desde sua primeira edição, 

1981, atrai uma multidão de turistas e apresenta as 

novidades do ano. Além de encher os olhos, percorrer os 

pavilhões do evento é uma oportunidade para entender 

mais sobre as tendências do mercado, por meio das 

exposições de profissionais da jardinagem e paisagismo.

Assim como os parques temáticos, na Expoora também é 

realizado um cortejo, com fanfarra e pessoas fantasiadas de 

ores. O grande momento é a chuva feita com cerca de 150 

quilos de rosas que, despetaladas uma a uma, são lançadas 

por um equipamento sobre os turistas. Reza a lenda que 

quem pega uma pétala antes que ela toque o chão tem seus 

desejos realizados.

O evento também reúne shows de dança, com cerca de 

300 bailarinos, dos 9 aos 18 anos, que se apresentam nos 

cinco palcos do recinto a partir das 14h30; barracas de 

comidas típicas, que servem delicias da Holanda, como 

eisben (joelho de porco), batata holandesa, bloempot (torta 

holandesa servida em vaso de or), sorvete de rosas, entre 

outras iguarias; e estandes para comprar lembrancinhas. As 

atrações inclusas no ingresso para a Expoora são: mostra 

de paisagismo e jardinagem, exposição de arranjos orais, 

parada das ores, chuva de pétalas, mini sítio e museu.

 

Momento mais esperado é a chuva de petálasExpoora reúne diversos tipos de plantas e ores ornamentais

Grupo da Apevo durante excursão em 2017

Vista do Hotel Wembley Inn para a praia 
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7Cidade em Foco

Cidade realiza desfile cívico de 7 de setembro
A Secretaria de Educação de Votorantim (Seed) fará o 

tradicional desfile cívico para celebrar o dia 7 de setembro, Dia 

da Independência do Brasil. A programação também inclui o 

hasteamento de bandeiras ao lado da Praça de Eventos Lecy de 

Campos, na rua Acácio Miller, a partir das 8h.

O desfile terá início às 9h, saindo da rua Acácio Miler e seguindo 

para a av. Moacir Oseais Guitti, no Centro de Votorantim. A 

concentração dos participantes será em frente a Comas e o 

evento terá pontos de água, banheiros químicos e ambulância.

A abertura do desfile terá apresentação dos carros da Polícia 

Militar, Corpo de bombeiros, Polícia Civil e Guarda Civil 

Municipal. Na sequência, será a vez do grupo de escoteiro 

Vuturaty, Banda Marcial do Colégio Mônaco, além de mais de 

100 alunos de escolas municipais, junto com seus 

coordenadores e diretores.

Ao final do evento, se apresentam: a Banda Marcial da Escola 

Estadual Armando Rizzo, os funcionários da Secretaria de Meio 

Ambiente (Sema); Cultura, Turismo e Lazer (Sectur) e 

esportistas da Secretaria de Desporto (Sedesp).

O Departamento de Trânsito da Prefeitura fará todo o desvio 

necessário para que seja realizado o desfile. Desta forma o 

motorista deve se atender às sinalizações que serão implantadas 

nas vias próximas, além de contar com o apoio de agentes de 

trânsito e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Prefeitura cadastra aposentados e pensionistas para isenção de IPTU 2019
Aposentados e pensionistas de Votorantim podem solicitar a 

isenção do IPTU 2019 - Imposto Predial e Territorial Urbano 

junto à Prefeitura da cidade até o dia 31 de outubro. O órgão 

também está realizando a atualização de dados daqueles que 

já usufruem do benefício.

Os interessados devem comparecer no setor de Cadastro 

Imobiliário e requerer o direito. O atendimento é realizado 

de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Prefeitura de 

Votorantim.

A SEF - Secretaria de Finanças informa que os requisitos 

necessários são: rendimento vigente de até três salários 

mínimos, somados aos rendimentos dos cônjuges; possuir 

um único imóvel e residir nele, sendo que a área total 

somada a do terreno e construída (coberta) não deve 

ultrapassar 475 m².

Aqueles que já são isentos do IPTU devem comparecer ao 

balcão de atendimento com o documento da identificação, 

informativo de benefícios, comprovante de cadastro ano 

anterior e assinar o requerimento do pedido de isenção.

Os que irão solicitar pela primeira vez devem apresentar 

cópias dos seguintes documentos: RG e CPF ou CNH do 

proprietário ou procurador, quando houver; demonstrativo 

de valores (folha 2 do carnê do IPTU); comprovante de 

endereço recente; matrícula atualizada, contrato, escrituras; 

demonstrativo de crédito de benefício e certidão de 

casamento.

Aposentados e pensionistas do INSS devem apresentar o 

INFBEN, solicitado no instituto. Já aposentados e 

pensionistas servidores públicos precisam apresentar cópia 

do holerite.

Inscrições para o IPTU amigo continuam

A SEF informa que as inscrições para os interessados 

(aposentados ou não) em obter descontos no programa 

IPTU Amigo continuam até o dia 30 de setembro. Um dos 

requisitos para participar do programa é estar com o IPTU 

em dia. Para se cadastrar, o munícipe deve acessar o site 

www.efvotorantim.sp.gov.br, no link Serviços e procurar por 

IPTU Amigo.

O programa é dividido em duas etapas: a primeira garante ao 

proprietário o desconto de 10% para o pagamento do IPTU 

à vista e 8% para aqueles que fizeram o parcelamento da 

dívida e do imposto do ano seguinte; na segunda etapa, o 

contribuinte tem até 10% de desconto a mais se fizer alguma 

ação em prol do município, de acordo com o especificado no 

programa.

Para participar, o interessado deve atender alguns requisitos, 

disponíveis no s i te da Prefeitura de Votorant im 

(www.votorantim.sp.gov.br). Só terão validade as 

informações que forem comprovadas por meio de 

documentos. Para garantir a veracidade das informações, os 

agentes da Prefeitura irão fiscalizar os dados emitidos com 

visitas às residências.

Obras de nova creche no 
Rio Acima tem início 

No mês de agosto, as secretarias de Obras e Urbanismo 

(Sourb) e de Educação (Seed) de Votorantim iniciaram as obras 

de reforma e adaptação do prédio onde funcionava o Batalhão 

da Polícia Militar, no bairro Rio Acima. No local irá ser 

implantada uma nova creche com capacidade para atender 200 

crianças, se tornando a maior daquela região.

Segundo o prefeito, Fernando de Oliveira Souza, a criação da 

creche é uma das principais metas do atual governo e as vagas 

irão atender a demanda dos bairros da região.

O novo espaço, localizado na rua Jesuíno da Costa, será 

denominado Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI 

“Professora Marguerite Guerra”. De acordo com a Seed, o 

prédio será totalmente reformado e adaptado para que possa 

receber as crianças; o prazo para a conclusão dos serviços é de 

seis meses.

STJ libera adicional para aposentados que precisam de cuidadores
O Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu em agosto, por 

cinco votos a quatro, estender para todos os tipos de 

aposentadoria o direito ao adicional de 25% sobre o valor do 

benefício para os segurados que precisam de cuidadores ou de 

ajuda permanente de outra pessoa para suas necessidades 

básicas diárias. A informação é da Uol.

Pela regra atual, apenas aposentados por invalidez podem pedir 

esse adicional. Com a decisão do STJ, quem recebe 

aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, por 

exemplo, também poderá pedir os 25% a mais desde que 

comprove a dependência de outra pessoa para atividades 

diárias.

No entanto, o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ainda 

pode recorrer da decisão, apesar de o STJ já ter dito que não 

precisaria decidir sobre o tema. O INSS afirmou que irá avaliar 

as providências cabíveis.

Como requerer

O primeiro passo é procurar o INSS para pedir o adicional de 

25% e, se necessário, realizar outra perícia médica para 

identificar as dificuldades que incapacitam o aposentado.

Apesar da decisão, não são todos os segurados que poderão 

receber o adicional de 25% no valor da aposentadoria e o 

cuidador não precisa, necessariamente, ser pago, pode ser 

alguém da família.

O valor é acrescido na renda mensal do segurado e também 

entra no pagamento do 13º salário.

Desfile cívico marca celebrações de 7 de setembro
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Prefeito visita a obra da nova creche de Votorantim

A Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Votorantim 

(Sectur) expõe, até o dia 6 de setembro, o acervo iconográfico 

do escritor e historiador votorantinense, João dos Santos 

Júnior. As imagens podem ser conferidas no saguão da 

Prefeitura Municipal, na av. 31 de Março, Centro, das 9h às 16h.

A exposição traz uma pequena parte do acervo, que é parte do 

livro “Votorantim - história e iconografia de uma cidade”, 

lançado em 2004. João dedicou mais de 50 anos de sua vida na 

preservação e estudo da história da cidade, além de ter sido o 

maior conhecer do futebol do município.

Entre as imagens expostas, estão personagens que retratam a 

cidade, a indústria Votorantim, o futebol com o time infantil C. 

A. Votorantim - conhecido como time do Mascrinha; entre 

outras. 

Cultura expõe acervo iconográfico de escritor votorantinense

Antigo Armazém da Fábrica Votorantim em 1940
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8 Variedades

Campanha propõe à população reflexão sobre uso de automóveis

Apevo promove último encontro gratuito dia 24 de setembro
A Apevo, em parceria com o projeto DesenvolveMente 

Sênior, promove o último encontro gratuito da série “Café & 

Atualidades” no dia 24 de setembro. A parceria teve início em 

abril e tem o objetivo de proporcionar momentos de bem-

estar e troca de experiências.

Seguindo o modelo do Café e Atualidades, já praticado pelo 

DesenvolveMente em outras instituições, os encontros 

consistem no debate de algum assunto atual sobre diversos 

temas. Em abril, foi debatido o tema saúde; em junho, 

nutrição e, em julho, tecnologia. No dia 24 de setembro será 

abordado um tema da área da saúde.

A roda de conversa começa às 9h, com um coffee break e 

Renata Marins, uma das organizadoras do projeto, inicia o 

bate-papo sobre o assunto escolhido. O encontro é gratuito 

e voltado ao público da terceira idade. As inscrições são 

limitadas e devem ser feitas na sede da Apevo (local onde 

também é realizada a atividade), localizada na rua Antônio 

Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações pelos 

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

Desde 2015, o mês de setembro é remetido à cor amarela 

em prol da campanha “Setembro Amarelo”, de 

conscientização sobre a prevenção do suicídio. Nesse mês 

também - no dia 10, acontece o Dia Mundial de Prevenção 

do Suicídio. A campanha foi iniciada pela CVV - Centro de 

Valorização da Vida, CFM - Conselho Federal de Medicina e 

ABP - Associação Brasileira de Psiquiatria.

A ideia é promover eventos que abram espaço para debates 

sobre o suicídio, além da divulgação e alerta a população 

sobre a importância de sua discussão.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde - OMS, o 

número de suicídios é muito maior do que os homicídios: 

são 800 mil suicídios e 470 mil homicídios por ano. 

O Brasil firmou um compromisso com a OMS, no qual o país 

deverá comprovar redução de 10% na taxa de suicídio em 

2020. Mas a realidade mostra o contrário. Pelos números 

oficiais, 32 brasileiros se matam por dia; a taxa é superior ao 

número de vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer.

O site da campanha (www.setembroamarelo.org.br) 

destaca que o problema tem sido um mal silencioso, pois as 

p e s s o a s  f o g e m  d o  a s s u n t o  e ,  p o r  m e d o  o u 

desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa 

próxima está com ideias suicidas.

Taxa de suicídio é maior entre idosos

A OMS destaca que os idosos correspondem à faixa etária de 

maior risco para o suicídio. No Brasil, a taxa da mortalidade 

entre pessoas com mais de 70 anos chegou a 8,9 a cada 100 

mil pessoas entre 2011 e 2015.

“Ao contrário dos jovens, as tentativas de suicídio na terceira 

idade costumam ser definitivas, especialmente quando há 

doenças graves, com perda da capacidade funcional e dor 

crônica o idoso fica muito vulnerável. Outros fatores 

relacionados a estas perdas são: a autonomia, produtividade, 

papéis sociais, cônjuges, amigos ou pessoas nas quais tem um 

vínculo afetivo muito grande. Aproximadamente 70% dos 

casos de suicídio nesta fase da vida podem ser atribuídos à 

depressão, seguido de outras causas como psicoses, 

demências e abuso de drogas e álcool”, relata a psiquiatra da 

Unidade de Saúde Apevo, Ana Paula Antoneli Ribeiro.

Entre os jovens, o suicídio é a quarta maior causa de morte 

de pessoas de 15 a 29 anos. Uma matéria publicada pela 

Folha de São Paulo, em junho deste ano, revela que o entre 

os problemas relatados pelos jovens estão conitos 

familiares, amizades e preocupações com a escola. Já os 

adultos falam sobre o medo de não conseguir um emprego, 

relacionamentos complicados e a própria solidão.

Ajuda gratuita

Desde julho, o telefone 188, da CVV, passou a ser gratuito e 

pode ajudar aqueles que pensam em cometer suicídio. Ele 

funciona desde 2017, agora em todo o território nacional, 24 

horas por dia. Com apenas um ano de funcionamento, o 

canal recebeu mais de 2 milhões de ligações e espera 

ultrapassar essa marca neste ano.  

O canal é composto de voluntários, que passam por um 

treinamento de cerca de 3 meses e, depois, é instalado em 

um posto da instituição para fazer um plantão de quatro 

horas por semana via telefone, chat ou e-mail.

Além do número 188, o CVV disponibiliza atendimentos 

presenciais, por chat e por e-mail.

Com o objetivo de estimular uma reexão sobre o uso 

excessivo do automóvel, diversas cidades do mundo irão 

realizar atividades em defesa do meio ambiente e qualidade 

de vida, no dia 22 de setembro.

A data, conhecida também como o Dia Mundial Sem Carro, 

propõe às pessoas que dirigem todos os dias que revejam a 

dependência que criaram em relação ao carro ou moto. A 

ideia é que experimentem, pelo menos nesse dia, formas 

alternativas de mobilidade, descobrindo que é possível se 

locomover pela cidade sem usar o automóvel e que há vida 

além do parabrisa.

Criada na França, em 1997, a data foi adotada por vários 

países europeus. No Brasil, as atividades são realizadas desde 

2003, na cidade de São Paulo. Com o passar dos anos, 

demais cidades brasileiras também foram aderindo ao 

movimento. 

Outras opções de transporte

A campanha estimula o uso de outras opções de meio de 

transporte, como bicicleta ou ônibus. Com a correria do dia a 

dia, o uso de bicicleta não depende só de uma escolha 

pessoal, é preciso também uma política pública que incentive 

essa mudança, como a construção de ciclovias ou ciclofaixas, 

além de bicicletários públicos.

Outra medida é oferecer caronas. Ao invés de haver uma 

pessoa para cada carro nas ruas, estimula-se o transporte 

coletivo. Para isso, além de se fazer campanhas para a prática 

da carona, também é preciso estabelecer melhorias nas vias 

públicas e transportes públicos.

Setembro Amarelo conscientiza sobre prevenção do suicídio

TV Votorantim exibe “Na Apevo com” às quintas feiras
O programa de TV “Na Apevo com” está cheio de novidades 

para o mês de setembro. Todas as quintas-feiras, às 20h, pela 

TV Votorantim, o telespectador terá um programa inédito, 

com entrevistas interessantes e bate papo descontraído.

No dia 6 de setembro, o convidado é o advogado Roque 

Dias, que irá falar sobre sua trajetória e sobre seu livro 

lançado recentemente. No dia 13, será a vez do bate papo 

com Camila Furtado, farmacêutica e bioquímica que falou 

sobre a importância da pesquisa científica e a profissão. 

No dia 20 de setembro, as profissionais de Educação Física 

Cristina Marques Barradas e Ariane de Castro Deiroz irão 

falar sobre o esporte local e o Jogos Regionais que contou 

com a participação da delegação de Votorantim. Para 

encerrar o mês, no dia 27, o programa irá apresentar uma 

entrevista com Cyrino Mantovani, que vai falar sobre a nova 

unidade da ACM de Votorantim.

Com a apresentação de Aristides Fernandes, o programa 

conta com 50 minutos de duração, divididos em três blocos. 

Também é exibido aos sábados, às 9h30 pelo canal 3 da 

Super Mídia e canal 6 da Net e aos domingos, às 11h, pela 

Rádio Nova Tropical (105,9).

Brasileiros deixam os carros na garagem em prol de campanha 
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Entre as ações da campanha está a iluminação de monumentos
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Encontros promovem bem-estar e troca de conhecimentos

Entrevista com as educadoras físicas irá ao ar no dia 20
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Jovem político Gabriel Soares visita a Apevo
No mês de agosto, a Apevo recebeu a visita de Gabriel 

Soares, candidato a deputado estadual (PC do B). O jovem é 

conhecido por suas representações em frente à União da 

Juventude Socialista de Votorantim.

Gabriel foi recebido pelo presidente da associação, Aristides 

Vieira Fernandes, que falou sobre os serviços prestados pela 

entidade e mostrou as instalações. Também estavam 

presentes José Carlos Balotim, José Carlos Nogueira, Sônia 

Quintino, Jandir Texeira, José Hernandes Quezada e 

Antônio Wilson.

Apesar da pouca idade (23 anos), Gabriel se lançou como 

deputado estadual como representante de Votorantim. 

Segundo ele, é importante conscientizar a população sobre a 

importância do voto válido.

Aristides ressaltou que a Apevo está de portas abertas à todos 

os candidatos, para ouvir suas propostas em prol da 

categoria, independente de partido ou opinião política.

Entidade recebe diretores de Guarulhos

Representantes da região são recebidas na associação
Em visita à Apevo, a deputada estadual Maria Lúcia Amary 

(PSDB), falou aos diretores sobre a crise que atinge o país. Ela 

esteve acompanhada da vereadora Fabiola Alves (PSDB). Na 

oportunidade conheceu as instalações da Apevo e parte dos 

serviços prestados.

Maria Lucia e Fabiola foram recebidas pelos diretores 

Aristides Vieira, Jandir Teixeira, José Carlos Nogueira, 

Roberto Massuco e Antônio Wilson. Elas assistiram ao vídeo 

institucional da Apevo e depois percorreram a sede da 

associação e Unidade de Saúde.

Para Maria Lúcia, o desafio atualmente é enfrentar o 

descrédito que os brasileiros sentem de forma geral com a 

política. “Estamos enfrentando problemas com relação à 

idoneidade dos políticos brasileiros. Mas acredito na 

trajetória e no trabalho sério daqueles que tem 

representatividade”, disse.

Durante o passeio pelas instalações da Apevo, as visitantes 

falaram sobre a importância da associação. “É louvável o 

trabalho desenvolvido pela Apevo. É um orgulho para 

Votorantim e região”, comentou Fabiola. 

Maria Lúcia completou dizendo que é admirável a prestação 

de serviço que a Apevo oferece aos seus associados. “Um 

público muito especial e que merece muita atenção”.

A Apevo recebeu a visita dos representantes da União dos 

Aposentados, Pensionistas e Idosos de Guarulhos, no dia 15 

de agosto. Roberval Trajano Barros Cavalcante, Antônio 

Araújo de Sousa e Obede Muniz Teodoro (presidente, 1º 

tesoureiro e diretor jurídico, respectivamente), foram 

recepcionados pelo presidente da Apevo, Aristides Vieira 

Fernandes.

Durante a visita, os membros de Guarulhos conheceram as 

instalações da Apevo e os serviços prestados pela entidade. 

Roberval, Antônio e Obede fazem parte da chapa 3, que 

venceu as eleições realizadas em julho desse ano e seguem à 

frente da União dos Aposentados até 2023.

Os diretores Roberto Massuco, Jandir Teixeira, José Carlos 

Nogueira e Jair de Lima também acompanharam a visita.

As Óticas Officer são mais uma opção no segmento de 

óculos de sol e de grau para os associados e dependentes da 

Apevo. A parceria, firmada há pouco mais de dois anos, 

concede 20% de desconto em toda linha Officer. É 

necessário que o associado ou dependente apresente o 

comprovante de pagamento ou a carteirinha da Apevo.

Segundo Selma Pantojo, representante da marca em 

Votorantim, essa parceria é muito importante para a 

empresa e também para os associados. “O associado pode 

contar com a qualidade e atendimento especializados para 

cuidar da sua visão”, comenta.

Em Votorantim, a Ótica Officer está localizada na Galeria 

677, na av. 31 de março, 677 - Centro. Informações pelos 

telefones (15) 3243-3810 ou WhatsApp, (15) 98801-2133. 

A c o m p a n h e  a s  n o v i d a d e s  n a  f a n p a g e 

www.facebook.com/OticasOfficerVotorantim

Óticas Officer reafirmam parceria com a associação

Funilaria Automabi presta 
atendimento rápido e de qualidade

Desde 2010, a Automabi - Martelinho e Funilaria Express 
realiza serviços voltados à estética automotiva de todo tipo de 
veículo. Em junho, a oficina firmou uma parceria com a 
Apevo, no qual o associado ou dependente ganha 10% de 
desconto em qualquer serviço.
O presidente da associação, Aristides Vieira Fernandes, 
visitou o local, no Parque Bela Vista. Ele foi recebido pelos 
proprietários Henrique e Patrícia Biffi.
Entre os serviços realizados na Automabi, estão: martelinho 
de ouro - técnica artesanal que consiste em desamassar o 
carro sem danificar a pintura, mantendo a originalidade do 
produto, também feito em domicílio com agendamento 
prévio; funilaria e pintura express - pensando na correria dos 
clientes, a empresa se especializou em reparos rápidos e 
pinturas, são usados produtos modernos e de alta tecnologia, 
que diminuem o tempo do serviço, fazendo com que o 
cliente tenha o carro pronto em questão de poucas horas;  
reparo de parabrisa - é um trabalho rápido, custa em média 
20% do valor da peça original e a estética chega a 80% de 
uma peça nova; cristalização de pintura - feita com produtos 
de alta qualidade da marca 3M; lavagem; higienização interna; 
hidratação de banco de couro; entre outros.
A Automabi está na rua Nicolau Lopes, 358 - Pq. Bela Vista, 
em Votorantim. Informações e agendamentos pelos 
telefones (15) 3016-7751 ou 97401-3941.

Candidato Gabriel Soares em visita à Apevo

Representantes de Guarulhos e diretores da Apevo

Unidade da Ótica Officer em Votorantim
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Automabi faz parte dos parceiros da entidade

Maria Lúcia Amary conhece projetos da associação em visita

O cirurgião dentista Maurício Nascimento Salzano fez uma 
visita à Apevo no mês de agosto. Na oportunidade, o 
profissional conheceu os trabalhos desenvolvidos pela 
associação e a Unidade de Saúde.
Maurício foi recebido pelo presidente da associação, Aristides 
Vieira Fernandes e os diretores Jandir Teixeira e Sônia Quintino. 
Durante o bate-papo, eles falaram sobre a importância da 
capacitação de pacientes por meio das redes sociais, como 
WhatsApp, por exemplo.
Maurício presta serviços na área da odontologia em estética e 
restauração, próteses, endodontia, cirurgia, periodontia e 
implantodontia.

Cirurgião dentista faz visita à Apevo

Diretores da Apevo junto com o profissional Maurício Nascimento

Crystal Fórmulas oferece descontos 
para associados e dependentes
Há 14 anos em Votorantim, a Crystal Fórmulas faz parte do 

quadro de parceiros da Apevo, oferecendo descontos para 

associados e dependentes. A farmácia é especializada em 

manipulação de fórmulas alopáticas, visando o compromisso 

com os rígidos controles de qualidade e transparência de 

seus produtos.

Associados e dependentes da Apevo possuem até 15% de 

desconto na compra de qualquer medicamento manipulado. 

Para usufruir do benefício, é necessário estar em dia com as 

mensalidades da associação e apresentar a carteirinha no ato 

do pagamento.

Segundo Bruno César, representante da farmácia, a parceria 

tende ajudar tanto o estabelecimento quanto os associados 

em questão de preço e qualidade dos medicamentos. “Na 

Crysta l  Fórmulas temos sempre o atendimento 

personalizado, dando a atenção, tirando dúvidas e 

informações aos clientes para que seu tratamento seja o 

melhor possível”, ressalta.

Situada na rua Monte Alegre, 60 - Centro de Votorantim, a 

Crystal Fórmulas também possui o sistema disk entrega, no 

qual feita a retirada a receita e a entrega do medicamento à 

domicílio, pelo WhatsApp (15) 99704-1599 ou pelo 

telefone (15) 3343-3121.

A farmácia é especializada em manipulação de fórmulas alopáticas
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Show de prêmios da Apevo traz novidade
O show de prêmios da Apevo traz uma novidade: a partir desse 
mês, a nova parceira da Apevo, a empresa Automabi - Estética 
Automotiva ira sortear duas lavagens técnicas completas. 
Podem participar do sorteio os associados que depositarem os 

cupons na urna da sede central da Apevo e também os 
associados aniversariantes do mês. Além da Automabi, outros 
parceiros da associação, como o restaurante Aroma e Sabor, 
Ótica Oliver, Farmamed, Farma Ponte e escritor César Silva 

continuam oferecendo seus produtos para os contemplados. 
Saiba quem foram os sorteados do mês de agosto. E não se 
esqueça: mantenha suas mensalidades em dia com a Apevo, 
preencha seu cupom e concorra a prêmios mensais!

Joseani Cristina Pereira - vale compras da Farmamed Joaquim Fernandes - vale compras da FarmamedMario Alberto Scudeler - vale compras da Farmamed

José Carlos Ribeiro - cesta de produtos da Farma Ponte Isac Machado - cesta de produtos da Farma Ponte

Ana Rosa de Proença - cesta de produtos da Farma Ponte Silvio Strombeck - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Aparecida Silva - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde ApevoCarlos Quirino - lavagem técnica da Automabi

353
Esse é o número de novos associados da 

Apevo de janeiro a agosto. 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.

Maria Paulina da Silva - cesta de produtos da Farma Ponte

Maria dos Anjos da Costa - coleção de livros do jornalista César Silva Camila Balotim - óculos de sol da ótica OliverIvete Back - panela elétrica ofertada pela Apevo

VotoCoisas
Há um bom tempo, 
em um ba i r ro  de 
Votorantim, morava o 
senhor Chico e a dona 
R i ta .  Até a i ,  tudo 
normal.  Só que o 
senhor João tinha um 
a p e l i d o ,  “ C h i c o 
Barulho”. Ele era um 
homem trabalhador, 
honesto, amigo de 
todos que o conhecia, 

mas... tinha um vício: bebia e muito. Porém, não perdia um 
dia de serviço. Trabalhou cerca de 35 anos na fábrica de 

tecidos e raramente saia de férias (naquele tempo o 
empregado podia escolher quando queria sair de férias). 
Mas, como dizia o senhor Chico Barulho: saia às 10h da 
noite (2º turno) e só chegava a casa por volta da 1h da 
manhã, bêbado. Quando se aproximava da porta da casa, 
ele batia para entrar, fazendo o maior escândalo.
Dentro de casa, dona Rita perguntava: - Quem tá aí? E ele 
respondia: - É o Chico Barulho. Dona Rita então falava: - 
Pode entrar, mas o barulho fica ai fora.

Um abraço!

Jocano

(Por José Carlos Nogueira)

Aparecido Barbosa - cesta de produtos da Farma Ponte
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Primavera e Independência do Brasil são celebradas em setembro

Tiradinhas do Nogueira
- Oi, você gosta de criança?
- Sim, por quê?
- Porque eu sei fazer.
- Ah, e você gosta de armas?
- Claro, por quê?
- Porque eu sei usar!

Que bobinho:
- Amor, vem aqui em casa.
- Tem comida?
- Meus pais saíram!
- Mas será que eles vão trazer comida?

Momento de crise:
- Mãe, o que temos pra comer?
- Nada, meu filho.
- E porque não compramos?
- Acabou o dinheiro.
- Então mãe, por que não comemos o papagaio com arroz?
- Porque não tem arroz, meu filho.
- E papagaio no forno?
- Não tem gás.
- E papagaio no forno elétrico?
- Cortaram a luz.
O papagaio ouvindo tudo e gritou feliz:
- Ôôô governo bom! 

A primavera, uma das quatro estações do ano, ocorre após o 

inverno e antes do verão no Brasil. A estação das ores tem 

início no dia 22 de setembro e termina no dia 21 de 

dezembro.

É nessa época do ano que ocorre o orescimento de várias 

espécies de plantas. Portanto, é um período em que a 

natureza fica bela, presenteando o ser humano com ores 

coloridas e perfumadas. Também marca o início da época de 

reprodução de muitas espécies de árvores e plantas.

Segundo a astronomia, a primavera acontece no equinócio 

de setembro - momento do ano em que o dia e a noite 

possuem a mesma duração, 12 horas cada. Com relação às 

mudanças climáticas, é um período em que as temperaturas 

vão, aos poucos, aumentando. O mesmo acontece com as 

águas do mar. As temperaturas, em grande parte dos países 

do hemisfério sul, ficam amenas.

As ores que mais se destacam nessa estação são: rosa, 

girassol, margaridinha, orquídea, jasmim, hortênsia, 

helicônia, alamanda, clívia, gérbera, hibisco, gazânia, jasmim-

estrela, entre outras. Acerola, ameixa, maçã, uva e morango 

são algumas das frutas da época.

196 anos de independência do Brasil

Em setembro também é celebrada a Independência do 

Brasil, que completa 196 anos. No dia 7 de setembro de 

1822, o primeiro imperador do país, Dom Pedro I, 

assegurou a emancipação da ex-colônia portuguesa.

No entanto, a história teve início em 22 de janeiro 1808, 

com a chegada da família real ao Brasil. Dom João e sua 

família permaneceram em solos brasileiros durante 13 anos, 

partindo em 26 de abril de 1821. Um mês antes, no dia 7 de 

março, o monarca atribuiu a Dom Pedro a regência do Brasil.

O novo regente tinha apenas 23 anos e várias medidas das 

cortes de Lisboa procuraram diminuir seu poder, dando fim a 

sua autonomia no Brasil. A insistência das cortes para que 

Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitudes de 

resistência e, no dia 9 de janeiro de 1822, lhe foi entregue 

uma petição com 8 mil assinaturas solicitando que não 

abandonasse o Brasil.

No dia 7 de setembro daquele mesmo ano, Dom Pedro se 

encontrava às margens do riacho Ipiranga, na cidade de São 

Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um 

deles o transformava em um simples governador, sujeito às 

autoridades das cortes.

Essa atitude o levou a cortar os laços que uniam o Brasil a 

Portugal e, daquele momento em diante, “Independência ou 

Morte” se tornaram o lema dos brasileiros.

Comida típica da estação: salada primavera

Água na boca 

Com a chegada da nova estação, nada melhor que preparar 

receitas típicas dessa época do ano. A salada “Primavera de 

morangos” é uma ótima opção. Mãos na massa:

Ingredientes para salada:

½ kg de morango

1 pé pequeno de alface americana

1 xícara (chá) de cogumelos frescos fatiados

3 colheres (sopa) de cebolinha picada

4 colheres (sopa) de amêndoas torradas em lascas

Ingredientes para molho:

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (chá) de mel

1 colher (chá) de Fondor Maggi

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (chá) de sementes de papoula

Modo de preparo:

Limpe os morangos e corte-os em quatro. Reserva ½ xícara 

(chá) para o preparo do molho.

Lave a alface, deixe secar um pouco e corte-a em tiras finas.

Afervente rapidamente os cogumelos, escorra e reserve.

Em uma saladeira ou em pratos individuais, disponha a alface, 

os morangos, os cogumelos, a cebolinha e as amêndoas.

À parte, amasse com um garfo o morango reservado e 

acrescente os ingredientes do molho.

Regue a salada com o molho e sirva. (Fonte: Imirante.com)

Dos dados pessoais dos aposentados

Hoje, com as informações sendo compartilhadas 

instantaneamente via internet, está sendo comum 

recebermos em e-mail’s ou correspondências inúmeras 

propagandas personalizadas de acordo com o perfil da 

própria pessoa, ou seja, temas relacionados à informações 

individuais de suas necessidades ou procuras efetuadas. 

No entanto, em vias digitais atualmente o tempo de 

acesso e atividade da população é muito maior e, por isso, 

somos alvos de infiltrações de dados pessoais.

Não só por propaganda mais num caso específico, os 

aposentados sofrem inúmeros contatos e abordagens 

quanto ao uso de seus benefícios pelo compartilhamento 

de dados entre entidades, ou seja, a maioria são 

instituições financeiras que, ininterruptamente, fazem 

ligações para que os aposentados façam empréstimos ou 

portabilidade do mesmo.

Nunca se perguntaram: como que uma instituição 

financeira, que nunca tive contato, sabe dos meus dados 

pessoais ou que sou aposentado e oferece serviços como 

estes?

Tá ai o grande problema que pode ser solucionado com a 

mais nova iniciativa legislativa. No ultimo mês, fomos 

contemplados com a mais nova legislação quanto aos 

dados pessoais, a Lei nº 4.060/2012 aprovada e 

s a n c i o n a d a ,  q u e  i r á  c o n t r o l a r  o  a c e s s o  e 

compartilhamento desses dados que muitas vezes são 

transferidos por vias digitais e usados ilegalmente.

Cria-se então a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD), talvez com o argumento atrasado de 

controlar e fiscalizar essas transferências e acessos de 

dados pessoais. O órgão poderá aplicar sanções a quem 

estiver infringindo a lei de dados - a mais pesada delas é 

multa de até 2% do faturamento, desde que não seja 

superior a R$ 50 milhões. Só que ele também é o ponto 

de maior discussão do projeto de lei aprovado pelo 

Senado no dia 10 de julho.

Por fim fiquem de olho e questionem sempre sobre as 

informações fornecidas de qualquer contato via e-mail ou 

telefônico. (Fonte: Tecnologia.uol.com.br)

Maxi colar: saiba como produzir esse acessório da moda

Faça você mesmo

Que tal ganhar uma graninha extra produzindo um maxi 

colar? A coluna “Faça você mesmo” dessa edição traz um 

passo a passo simples e rápido, publicado no blog Hora de 

Diva. Confira:

Materiais:

Pedras coloridas na sua preferência

30cm x 30cm de tecido

Cola para lantejoula

1m de fita de cetim

Tesoura

Passo a passo:

Para dar o formato do encaixe do pescoço, use uma gola de 

camiseta ou tampa, coloque sobre o tecido e desenhe seu 

formato. Corte em seguida.

Posicione as pedras sobre o tecido, formando um desenho. 

Solte a imaginação! O ideal é começar por cima.

Depois de formar o desenho, cole cada pedra na posição 

definida. Espere secar e recorte o tecido seguindo o 

contorno das pedras.

Passe cola atrás das pontas do colar e prenda as fitas de cetim. 

Deixar secar por um dia para que as pedras fixem bem.

Prontinho! É só usar e arrasar. (Fonte: Hora de Diva)

Processo de independência do país
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No Brasil, Primavera inícia no dia 22 de setembro
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Alunos de dança de salão da Apevo se apresentam em escola

O grupo de dança de salão da Apevo foi convidado para fazer 

uma demonstração da atividade no programa “Escola da 

Família”, no dia 18 de agosto. O professor Wellington 

Machado - Wally e suas alunas se apresentaram na Escola 

Estadual Comendador Pereira Inácio, em Votorantim.

“Fomos apresentar o nosso trabalho e interagir com todos os 

presentes, já que o evento era voltado ao público da terceira 

idade”, conta o professor. Segundo ele, o pessoal já estava os 

aguardando para participar das coreografias, que tiveram 

início às 14h. “Foi como se estivesse ministrando um 

workshop. A dança uiu naturalmente durante as duas horas 

em que estivemos lá”, acrescenta o professor. Ele informou 

que o grupo exibiu ritmos do pop internacional e nacional. 

Ao final do evento, alunos e professores foram convidados 

para retornar ao local e se apresentarem outras vezes.

Aulas de dança na Apevo

Na Apevo, as aulas de dança de salão são realizadas 

semanalmente, às terças-feiras, das 20h às 22h, no salão 

social da entidade.

Podem participar das aulas associados e dependentes de 

todas as idades e sexo, de forma gratuita. Aqueles que não 

s ão  a s soc i ado s 

podem fazer uma 

aula experimental.

" A  a u l a 

experimental é a 

oportunidade que 

t o d o s  t ê m  d e 

conferir o quanto a 

d a n ç a  é 

importante, pois 

p r o m o v e  a 

i n t e r a ç ã o  d o 

grupo", diz Wally.

Prorrogadas as inscrições para o curso de Informática e Smartphone

As inscrições para o curso de Informática e Smartphone da 

Apevo, ministrado pela professora Caroline Omena, foram 

prorrogadas até o dia 28 de setembro. É necessário que o 

aluno informe o período em que deseja participar das aulas 

(manhã, tarde ou noite).

O curso de Informática aborda os programas do pacote 

Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet e Windows 10. 

O curso de Smartphone ensina a utilização de ferramentas 

dos aparelhos celular e o acesso às redes sociais.

As aulas terão início em outubro e os interessados devem 

efetivar a matrícula durante o mês dez, além de apresentar 

cópia do RG e comprovante de endereço. A taxa de 

inscrição e as mensalidades custam R$ 75 para associados e 

R$ 90 não associados, com a apostila inclusa.

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

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

3353-8080.

Curso de Informática e Smartphone tem inscrições prorrogadas

Saiba quem tem direito à isenção de impostos na compra de um carro 0km

Apevo Responde

Após longos anos de trabalho, o cidadão brasileiro passa a 

obter diversos benefícios com a chegada da aposentadoria. 

Entre eles, descontos em eventos culturais, gratuidade no 

transporte coletivo, direito ao programa habitacional, entre 

outros.

No entanto, ainda há dúvidas quanto aos benefícios em 

outros setores, como é o caso do desconto cedido pelo 

governo ou empresas na aquisição de um veículo 0 km. A 

coluna “Apevo Responde” dessa edição esclarece alguns 

desses direitos para você ficar atento. 

1. Aposentado possui direito a descontos na aquisição de 

um carro?

Alguns aposentados podem garantir descontos na hora de 

comprar um automóvel 0 km. A lei 8.989, de 24 de fevereiro 

de 1995, garante a isenção de parte dos impostos para 

pessoas com deficiência e também para idosos que tenham 

alguma sequela física ou motora desenvolvida com o passar 

dos anos (inclui: problemas de joelho, quadril, coluna, entre 

outros que possam afetar a mobilidade). Vale ressaltar que as 

sequelas devem ser atestadas por um médico e o processo 

para garantir a isenção dos impostos é burocrático. Além 

disso, caso o idoso não seja condutor do veículo, alguns de 

seus responsáveis (familiares ou redutores) também podem 

fazer a aquisição. (Fonte: www.noticiasautomotivas.com.br)

2. Como posso usufruir desse direito?

Primeiro, o interessado deve alterar a Carteira Nacional de 

Habilitação - CNH, no qual irá constar que tipo de veículo a 

pessoa tem direito e qual sua adaptação (por exemplo, 

veículo automático). Depois, é necessário obter o laudo 

sobre a deficiência com um médico credenciado do Detran - 

Departamento de Trânsito. Com a CNH e o laudo em mãos, 

deve-se procurar uma agência da Receita Federal para 

requerer as isenções. (Fonte: www.tribunadonorte.com.br)

3. Em quais impostos o idoso ou portador de deficiência 

têm direito à isenção?

A lei garante a isenção desse público no pagamento do IPI - 

Imposto sobre Produtos Industrializados; ICMS - Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias; IOF - Imposto sobre 

Operações Financeiras e IPVA - Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores, no estado de São 

Paulo somente pessoas com deficiência física. (Fonte: 

www.idosos.com.br)

4. Na prática, qual a porcentagem de desconto que o 

beneficiário tem direito?

O idoso ou portador de deficiência consegue comprar um 

automóvel 0 km com até 30% de desconto no preço de 

tabela. Em média, carros de R$ 70 mil podem sair em torno 

de R$ 50 mil, por exemplo. (Fonte: JusBrasil)
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Professor de dança, Wally, participou de atividade em escola de Votorontim

Público presente na aula de dança

Manhãs de saúde
Farmamed: 10 e 28 de setembro, das 8h às 14h

Farma Ponte: 20 de setembro, das 8h às 11h

No quinto dia útil (10), o atendimento é na 

Unidade de Saúde da Apevo, na rua Sebastião 

Lopes, 97 – Centro de Votorantim.

21 de setembro | 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


