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A Reforma da (im)Previdência 

Tem um ditado popular que diz: “Não reclame do que está 

ruim, porque pode piorar ainda mais”. Se nosso sistema de 

Previdência Social já está ruim para o trabalhador, 

considerando-se que não supre as necessidades básicas para 

a sobrevivência do aposentado, agora vamos aprofundar 

ainda mais a carestia.

Diante deste quadro não há como deixar de fazer uma 

reexão. 

Se o mercado de trabalho absorvesse a totalidade das 

pessoas que buscam uma ocupação, imaginando-se uma 

situação de pleno emprego, poderíamos dizer que o fato de 

o idoso permanecer em atividade seria benéfica. Mas a 

realidade é diferente neste nosso Brasil, onde muitos idosos 

agora serão obrigados a comparecer nas filas de emprego e 

concorrer com os mais novos pelas poucas vagas existentes.

A experiência profissional pode sim fazer a diferença em 

algumas atividades onde o conhecimento acumulado ao 

longo de uma vida preenche os requisitos esperados pelo 

empregador, no entanto precisamos descobrir qual 

empregador vai querer admitir um idoso para serviços 

braçais, por exemplo.

Essa reforma da Previdência feita somente com uma visão 

financeira penaliza muitos trabalhadores que sempre deram 

duro em suas atividades profissionais, onde o vigor físico é 

mais necessário e certamente na terceira idade já não 

consegue ter a produtividade esperada pelas empresas. A 

reforma está tratando os trabalhos desiguais como iguais, 

aumentando a desumanidade para com os trabalhadores em 

nossa sociedade.

Sem dúvida o que estamos vivendo não é um avanço social, 

mas sim um retrocesso para a qualidade de vida da 

população, que mais uma vez pagará a conta dos desacertos 

da política econômica dos governos passados. A principal 

justificativa para a reforma é que o brasileiro está vivendo 

mais do que as gerações anteriores. Sim, é verdade! 

Podemos constatar isso facilmente vendo muitos exemplos 

próximos, o que precisa ser perguntado é se todos terão as 

mesmas condições físicas de permanecer em atividade até os 

65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. 

Talvez a maioria permaneça somente com a capacidade 

intelectual intacta.

Precisamos também perguntar aos governantes e 

congressistas responsáveis pelo texto da reforma se eles 

terão vagas para os trabalhadores em todas as atividades, em 

suas empresas, até esses limites de idade.

Por outro lado, nenhum item da reforma traz a necessidade 

da melhoria na gestão do sistema da Previdência Social. 

Grandes devedores continuarão a receber tratamentos 

privilegiados; os benefícios fraudulentos que sempre serão 

agrados não acabarão; a diferenciação de beneficiários, 

entre outros, se não forem corrigidas essas sangrias reforma 

alguma vai tornar a Previdência sustentável, como já 

dissemos em outra oportunidade.

Dentro da proposta, em votação no congresso, consta que 

será necessário comprovar vinte anos de trabalho para 

homens e quinze para mulheres, o que pode levar ao erro de 

muitos trabalhadores homes a começarem a contribuir 

somente aos 45 anos e mulheres aos 47. Nesse caso, não 

teriam direitos a outros benefícios da Previdência, como: 

auxílio doença, pensão por morte, licença gestante, entre 

outros, durante o tempo em que não estiverem 

contribuindo.

Outro cenário para abrandar esse abismo social que vai se 

aprofundar em nosso meio poderia ser o que muitas 

empresas já adotam, que são os fundos de pensão – também 

conhecidos como Previdência Complementar. Elas podem 

suprir ou complementar as rendas no futuro, já que não 

dependem dessa legislação da Previdência oficial. Por que 

será que não há interesse dos governantes em estimularem 

essa solução alternativa?

Diante desse quadro, podemos concluir que o que está 

sendo reformada é a (im)Previdência social oficial. Só nos 

resta rogar a Deus para que dê sabedoria aos senhores das 

leis para que percebam as nuances daquilo que estão 

tratando.

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo

Palavra do Presidente2
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Sobre as mudanças da Previdência 
A Reforma da Previdência já 

v e m  s e n d o  d i s c u t i d a  e 

comentada pelas equipes 

econômicas que passaram 

pelos últimos governos. O 

governo atual até tentou criar 

um novo  reg ime ,  o  de 

c a p i t a l i z a ç ã o  –  m e s m o 

modelo da previdência privada 

(aquele que o contribuinte 

p a g a  p e l a  s u a  p r ó p r i a 

aposentadoria) - com contas 

individuais de previdência, 

acessível apenas a novos 

t raba lhadores .  Mas es ta 

proposta foi derrubada pela 

Câmara dos Deputados. Então, o Governo apresentou o 

texto-base que está em tramitação, pois segundo o Ministro 

da Economia, Paulo Guedes, acredita que a reforma da 

previdência teria que acontecer, para que o país recupere 

investimentos e evite o crescimento da dívida pública. 

Justificando que, a diferença entre a arrecadação e os gastos 

com aposentadorias e benefícios é grande e crescente, ou 

seja, “que a previdência vai quebrar”.

Alguns economistas entendem que a reforma pode ter um 

impacto negativo na economia, pois acreditam que os 

benefícios previdenciários são importantes para a atividade 

econômica, uma vez que aposentados e pensionistas gastam 

boa parte de sua renda. Portanto, retirar parte do dinheiro 

das mãos desse grupo, isso pode impactar negativamente o 

crescimento da economia. Já, outros economistas, apostam 

que haverá impacto positivo, acredita-se num crescimento 

de investimentos, ou seja, o corte no sistema de 

aposentadorias seria compensado com o mesmo valor em 

investimento privado.

Num contexto geral e simplificado, é latente que aprovada à 

reforma da previdência trará um impacto grande aos 

contribuintes e dependentes, pois a proposta do texto-base, 

por exemplo, quanto as aposentadorias: aumenta a idade e 

tempo de contribuição (tanto para o homem como para a 

mulher), o que dificulta o acesso as aposentadorias, ou seja, 

ficam mais distantes, pois as pessoas terão que contribuir por 

mais tempo e até mais tarde. Quanto à pensão por morte: se 

ocorreu morte natural, será por cota familiar, que será de no 

mínimo 60% do valor do benefício a que o segurado ou 

segurada teria direito, em caso de um dependente, acrescida 

de 10% por dependente adicional; ocorrendo morte por 

acidente de trabalho ou doença profissional, a pensão será 

integral. Dentro do texto-base apresentado pelo Governo, 

algumas propostas foram aprovadas, outras readequadas e 

outras rejeitada pela Câmara dos Deputados. Dentre os 

textos rejeitados, por exemplo, é o Beneficio de Prestação 

Continuada, que nada muda quanto a sua a forma de 

concessão atualmente.

Neste cenário que a Reforma da Previdência se apresenta, 

está representando um aspecto mais negativo do que 

positivo, pois o Governo acreditar que com a Reforma 

poderá incentivar investimento, mas isso não significa que de 

fato empresários irão investir. Quem garante?

Infelizmente, os contribuintes terão que pagar para ver se 

realmente a justificativa para a reforma da previdência vai 

impactar positivamente ou não na economia do país.

Cristiane Bernardi

OAB/SP 219.799-D

Advogada

Como acontece a tramitação da Reforma
O primeiro passo: o governo escolhe os integrantes da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), 

pois toda Proposta de Emenda Constitucional (PEC), no caso 

a proposta da Reforma da Previdência, começa a tramitar 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJ). Na CCJ a proposta passa por 3 (três) avaliações para a 

admissibilidade do texto-base, ou seja, será avaliado a 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa do texto-

base, que deverá seguir normas e padrões. Para isto o CCJ 

tem o prazo de até cinco sessões para votar o parecer do 

Relator sobre o projeto de Lei, no caso a (PEC).

Segundo passo: aprovado o texto-base na CCJ, a Câmara 

dos Deputados tem o dever de criar uma Comissão Especial 

para discutir o conteúdo da proposta e chegar a uma 

conclusão (votar) sobre o parecer do Relator.

Terceiro passo: a PEC deve ser votada no plenário da 

Câmara dos Deputados em dois turnos, com intervalo de 

cinco sessões. A proposta deve ser aprovada por pelo 

menos 308 dos 513 deputados (3/5 do total de deputados).

Quarto passo: a CCJ analisa se o texto está de acordo com a 

Constituição Federal e discute o conteúdo da proposta. Tem 

o prazo de até 30 dias para votar o parecer do Relator.

A PEC da Previdência já ultrapassou as fases acima descritas.

Quinto passo: o projeto (PEC) é enviado ao Plenário do 

Senado que deve ser votada em dois turnos, com intervalo 

de no mínimo, cinco dias úteis. Nesta fase a proposta deve 

ser aprovada por pelo menos 49 dos 81 senadores (3/5 do 

total de Senadores). Se houver alteração do texto-base, a 

proposta volta para a Câmara dos Deputados (repete-se o 

terceiro passo).

A PEC da reforma da previdência está nesta fase: a PEC será 

votada em primeiro turno, que está previsto para ocorrer 

neste início de setembro/2019. E a votação do segundo 

turno, ocorrerá 5 (cinco) dias após a votação do primeiro 

turno e mais três sessões de discussão. 

Sexto passo: Se a Câmara dos Deputados (já aprovou) e o 

Plenário do Senado (votação neste mês) aprovarem o 

mesmo texto-base, ele segue para a Promulgação pelo 

Congresso Nacional e as regras passam a valer.

Estima-se que a PEC da Reforma da Previdência seja 

concluída no final de setembro ou início de outubro/2019. A 

partir daí as novas regras passam a valer.

Cristiane Bernardi

OAB/SP 219.799-D

Advogada
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Unidade de Saúde completa 6 anos com mais de 36 mil atendimentos

Com o intuito de oferecer qualidade de vida com custo 

abaixo do mercado, a Apevo fundou, em 20 de setembro de 

2013, sua primeira Unidade de Saúde. Em seis anos, 36.374 

atendimentos já foram realizados em uma das mais de 20 

especialidades disponíveis no local.

Atualmente, a Unidade de Saúde conta com 23 profissionais, 

entre psiquiatra, nutricionista, psicóloga, acupunturista, 

geriatra, urologista, fisioterapeuta, dentista, reumatologista, 

dermatologista, podóloga, cardiologista, vascular, 

ortopedista, clínico geral, pneumologista, endocrinologista e 

fonoaudiólogo. O valor das consultas médicas podem ser até 

cinco vezes menores que o valor do mercado.

O prédio, localizado na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim, tem 300 m² e oferece recepção, sala de espera, 

consultórios médicos, sala para esterilização de materiais e 

banheiros amplos e adaptados para deficientes.

Parceiros externos da Unidade de Saúde

Além dos profissionais que atendem na Unidade de Saúde da 

Apevo, a associação conta com parcerias com médicos 

externos para auxiliar nos atendimentos. Os associados e 

dependentes contam com mais serviços à sua disposição.

Também fazem parte das parcerias diversos laboratórios, 

hospitais, clínicas, farmácias, óticas e consultórios. Esses 

locais oferecem descontos aos associados e dependentes.

Convênio Fênix Medical

Em 2016, o convênio médico parceiro da Apevo passou por 

mudanças e quem assumiu a seguradora foi a Fênix Medical. 

Desde então, são mais de 1.500 vidas de associados e 

dependentes Apevo sendo cuidadas pelos médicos da 

empresa.

Em parceria com a associação, o convênio possui valores 

abaixo do mercado, sendo o mais barato e atendendo 

Votorantim e região.

Recepção da Unidade de SaúdeUnidade foi fundada com o intuito de oferecer mais opções para população
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Apevo realiza passeio para Fazenda Angolana, em São Roque

Com o intuito de promover um dia de diversão e lazer para 

seus turistas, a Apevo realiza, no dia 19 de outubro, um 

passeio para a Fazenda Angolana. Localizada em São Roque, 

é uma ótima opção para quem quer fugir da correria e 

agitação do dia a dia, se divertir com as crianças, curtir a 

natureza e conhecer de perto diversos animais.

O espaço de 157 mil m² foi inaugurado em 1985 e, no 

decorrer dos anos, passou por diversas mudanças, até se 

tornar totalmente dedicada ao turismo. A fazenda oferece 

várias atrações, como: fazendinha de animais, restaurantes, 

cafeteria, playground e lago.

Existem cerca de 150 espécies de animais espalhadas por 

todo o recinto, entre eles: coelhos, porcos, cachorros, aves 

exóticas, pôneis, pássaros, ovelhas, cabras, bodes e outras 

espécies. O espaço também comercializa pets e aves para os 

visitantes e vendem acessórios como gaiolas, alambrados, 

rações, entre outros.

A criançada poderá se divertir com um passeio de pônei pela 

fazenda, piscina de bolinhas, cama elástica, tirolesa, 

pedalinho, além de alimentar os animais (atrações pagas à 

parte). Para quem não abre mão de respirar um ar puro e 

relaxar, também pode fazer trilha, que termina nas baias 

onde ficam os cavalos e vacas e é cercada por mata nativa e 

pássaros.

A Fazenda Angolana também abriga uma família indígena. Os 

índios expõem seus produtos e explicam a história de cada 

um, como colares, cocares, apitos e zarabatanas.

Depois de todas as atrações, os turistas se deliciarão com 

comidas preparadas no fogão à lenha, com pratos saborosos 

como: chuleta bovina, lagarto assado, coxa e sobrecoxa 

assada na brasa, coelho à milanesa, etc.

Pacote da Apevo

Essa será a segunda vez que a Apevo irá levar seus turistas 

para a Fazenda Angolana. O grupo irá desfrutar de bons 

momentos, brincar de bingo, dançar e degustar comidas 

feitas no fogão à lenha.

O pacote da Apevo custa R$ 150 para associados e R$ 180 

não associados. Crianças até 3 anos não pagam e de 4 a 10 

anos, R$ 90. O passeio pode ser parcelado, pago à vista em 

dinheiro ou cartão de débito.

Reservas e informações na Apevo, na rua Antônio 

Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Telefones (15) 

3243-2410 ou 99605-3037.

Quem gosta de caminhar poderá fazer trilha

Mini fazendinha é uma das atrações do local 
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 Em 2017, turistas da Apevo visitaram a Fazenda pela primeira vez
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Convivência com animais promove vida mais saudável 

Um estudo real izado pelo Nat ional  Center for 

Biotechnology Information, em 2018, constatou que a 

convivência entre idosos e animais torna a vida mais feliz e 

saudável. Por isso, quem acha que ter um pet em casa é uma 

má ideia, os especialistas garantem que não. Entre as pessoas 

da terceira idade, a presença de um pet pode torná-las mais 

ativas, além do bem-estar ao não se sentirem sozinhas.

Muitas vezes os idosos precisam de cuidados especiais, 

como a aposentada Eunice Ferreira, de 92 anos. No começo 

do ano, ela ganhou a companhia da cachorrinha Marie, uma 

Shih Tzu que pertence ao seu neto, mas que vive na mesma 

residência que ela. “Chego do Centro de Atendimento ao 

Idoso e passo o resto da tarde brincando com Marie. Ela é 

minha alegria e me faz companhia. Brinco que é a “netinha da 

vovó”, conta. Quando idosos e animais estão juntos, ambos 

se sentem mais amparados e o humano recebe carinho o 

tempo todo.

Além destes benefícios, os animais foram apontados como 

os “remédios” que diminuem os sintomas da depressão. Um 

estudo realizado em Portugal, pela Clínica Médico-

Psiquiátrica da Ordem, fez um experimento com pacientes 

que não respondiam aos remédios e outros estímulos para 

amenizar a depressão. Quando começaram a conviver com 

animais, mais de um terço já não se enquadrava na doença e 

os sintomas sumiram.

Com os idosos, isso funciona de forma parecida. Eles ficam 

mais ativos na presença dos animais, e isso faz com que os 

altos níveis de colesterol, glicemia e pressão alta diminuam. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, cuidar de um bicho de estimação e 

estabelecer um laço com eles também reduz a agressividade 

causada pela demência em pessoas mais velhas.

Além disso, cuidar da higiene e levar o pet para passear faz 

com que o idoso crie um senso de responsabilidade, se 

sentindo importante por ter que cuidar de alguém e não ter 

que ser o tempo todo cuidado. Como os animais oferecem 

amor e carinho incondicional aos seus donos, os idosos 

podem se sentir muito mais seguros e amados ao lado deles 

quando não podem estar com a família.

A família de Eunice é grande: tem 10 filhos e mais de 40 netos 

e bisnetos espalhados pelo país. Em Votorantim - cidade 

onde reside, vivem apenas dois filhos e quatro netos, que 

trabalham e vivem atarefados, não dando a atenção que a 

aposentada necessita. Por isso, a cachorrinha Marie tornou 

seus dias mais alegres.

Pets auxiliam no tratamento de diversas doenças

É cada vez mais comum os pets colaborarem para a 
recuperação de pacientes dos mais variados casos clínicos. A 
“pet terapia”, também conhecida como Terapia Assistida por 
Animais (TAA) ou Atividade Assistida por Animais (AAA) pode 
ajudar no tratamento da depressão, doenças cardíacas e 
estresse. Os pets de terapia são muito mais do que o melhor 
amigo do homem.
A psicóloga da Unidade de Saúde Apevo, Carol Claudino, 
ressalta os benefícios dessas terapias para o humano. “Há 
alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar em equipe 
multidisciplinar em Projeto Pet Terapia em uma escola de 
educação especial e pude presenciar resultados fantásticos 
junto aos alunos selecionados. A equipe contava com 
profissionais de diversas áreas e o animais co-terapeuta eram 
cavalos e cachorros treinados para o contato. Alegria, 
motivação e relaxamento puderam ser vistos nos contatos 
iniciais e praticamente sem intervenção do profissional para 
tal alcance”, conta.
A médica ainda comenta que o afeto incondicional que o 
animal transmite ao paciente faz a “mágica” acontecer. “A 
comunicação com o animal é simples, logo, menos 
complexa e menos estressante do que a exigida nas relações 
sociais e uem; seu reexo, no entanto, é visto nas mesmas 
relações sociais outrora difíceis”, informa.
A Pet Terapia é comprovadamente desencadeadora de bem 
estar, saúde emocional, física, social e cognitiva; por isso é 

cada vez mais utilizada em tratamentos de transtornos 
psicossociais (como Depressão e Ansiedade, etc.), 
reabilitação de idosos, demência senil, mal de Alzheimer, 
entre outros.
Entre os benefícios da interação, Carol pontua: estimula a 
atividade cerebral, libera hormônios de bem-estar, promove 
relaxamento, reforça o sistema imunológico, aumenta a 
capacidade motora, aumenta a autoestima, diminui o 
deterioramento cognitivo, diminui a sensação de solidão e 
isolamento, diminui a pressão arterial e, contrariando o 
pensamento de muitos, diminui o risco do desenvolvimento 
de quadros alérgicos quando do contato precoce. “Auxiliam 
ainda no entendimento do ciclo da vida e lidar melhor com as 
emoções de alegria e tristeza decorrentes da convivência. 
Toda essa relação está baseada em dados científicos e anos 
de pesquisa”, acrescenta.
O benefício terapêutico dos bichos vem sendo observado 
desde 1955, no Brasil e qualquer paciente pode ser 
beneficiado desde que não aja alguma contraindicação, 
como por exemplo: medo de animais, alergia ou problemas 
de respiração.  

Qual o animal certo?

Nem todo animal tem condições de ser um terapeuta: ele 
precisa ser tranquilo, ter uma personalidade para receber 

abraços, beijos e carinho.
“Pets, como um todo, trazem benefícios e não somente 
cães, gatos e cavalos. Aves, peixes e répteis também 
recheiam a lista. São capazes de preencher espaços físicos e 
emocionais. Fazem companhia, ouvem, cuidam, 
demonstram alegria e atenção”, explica Carol.
Até mesmo botos, cobras, aranhas e outros animais exóticos 
são terapeutas. Quando um pet pertence ao dono, um 
profissional especializado em TAA pode ajuda-lo a fazer a 
terapia em casa com o bicho de estimação.

Diferença entre AAA e TAA

Na Atividade Assistida por Animais o que vale é a diversão. O 
módulo tem o intuito de entreter o paciente que brinca com 
o pet. Geralmente a atividade dura até uma hora e, nesse 
tempo, são propostas diversas atividades divertidas com o 
paciente. O momento é sempre conduzido pelo dono do 
animal ou um profissional de saúde.
Já na Terapia Assistida por Animais, os cães podem ser 
considerados parte de quadro de médicos, devido ao fato de 
serem utilizados para tratar doenças em si e não como 
distração. O pet ajuda o doente a desenvolver a fala e a 
coordenação motora, bem como diminuir os problemas 
psicológicos e respiratórios.
Por exemplo, exercícios fonoaudiólogos são feitos por meio 
do simples ato de chamar o cachorro pelo nome. O paciente 
consegue assim ter um momento descontraído e ainda 
aumentar sua dicção. As pessoas hospitalizadas também 
conseguem realizar tratamentos fisioterapêuticos com os 
cães, uma vez que acariciar, jogar a bola e pentear os pelos 
dos animais são formas eficazes para conseguir uma melhor 
desenvoltura na coordenação motora.
Além disso, a convivência com animais ajuda a diminuir a 
ansiedade e a dor, pois a relação faz o paciente liberar 
endorfina, o que para muitos tratamentos psicológicos é 
altamente eficaz. Esse convívio também estimula o 
organismo a desenvolver a defesa das células, otimizando o 
corpo a conviver com bactérias e, consequentemente, 
diminuindo os casos de alergias e doenças respiratórias.

Projeto de lei aprovado pelo Senado reconhece que animal não é “coisa”

Um projeto de lei que cria o regime jurídico especial para os 
animais foi aprovado pelo Plenário do Senado no dia 7 de 
agosto. Pelo texto, os animais não podem mais ser 
considerados objetos e, após as modificações do Senado, o 
projeto de lei retorna para a Câmara dos Deputados.
A iniciativa foi do deputado Ricardo Izar, do Partido 
Progressista (PP-SP) e estabelece que os animais passem a ter 
natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos 
despersonificados. Eles são reconhecidos como seres 
sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica, 
emocionais e passíveis de sofrimento.
Segundo matéria publicada pelo site da revista Exame, o 

texto também acrescenta dispositivo à Lei dos Crimes 
Ambientais (Lei 9.05, de 1998) para determinar que os 
animais não sejam mais considerados bens móveis para fins 
do Código Civil (Lei 10.502, de 2002). Com as mudanças na 
legislação, os animais ganham mais uma defesa jurídica em 
caso de maus tratos, já que não mais serão considerados 
coisas.
De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
re la tor  do pro jeto na 
C o m i s s ã o  d e  M e i o 
Ambiente (CMA), a nova lei 
não afetará hábitos de 
alimentação ou práticas 
culturais, mas contribuirá 
para elevar a compreensão 
da legislação brasileira sobre 
o tratamento de outros 
seres. Outros países, como 
França, Portugal, Nova 
Zelândia e Espanha já 
adotaram posição parecida 
no reconhecimento dos 
animais como sujeitos de 
direito.
“É um avanço civilizacional. 
A  l e g i s l a ç ã o  s ó  e s t á 
reconhecendo o que todos 

já sabem: que os animais que temos em casa sentem dor e 
emoções. Um animal deixa de ser tratado como uma caneta 
ou um copo e passa a ser tratado como ser senciente”, 
destacou o senador.
Artistas e ativistas da causa dos animais saíram em defesa da 
votação do projeto pela internet e marcaram presença no 
Senado no dia 7, entre elas nomes como Luisa Mell e as 
atrizes Paula Burlamaqui e Alexia Dechamps.

 Animais são ótimas companhias para idosos

Carolina Claudino de Souza, psicóloga

Terapia assistida por animais contribui na recuperação de pacientes
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Saúde6 

Depressão: doença atinge mais de 2 milhões de brasileiros 

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a depressão – 

uma doença comum e com mais de 2 milhões de casos por 

ano no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 

doença é considerada a quarta principal causa de 

incapacitação.

A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente 

que produz alteração do humor caracterizada por uma 

tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, 

amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e 

culpa, assim como a distúrbios de sono e do apetite.

Devido à falta de informações, ainda há pessoas que 

relacionam a doença àquela tristeza transitória, provocada 

por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são 

inerentes à vida de todas as pessoas, que encontram uma 

forma de superá-las.

Nos casos de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo 

que não haja causa aparente. O humor permanece 

deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias 

seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes 

davam satisfação e prazer e a pessoa não tem perspectiva de 

que algo possa ser feito para que seu quadro melhore.

Os quadros de depressão variam de intensidade e duração e 

podem ser classificados em três diferentes graus: leves, 

moderados e graves. Também pode atingir crianças e 

adolescentes.

Causas, sintomas e diagnóstico

Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de 

depressão, doença que pode ser provocada por uma 

disfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as 

pessoas com predisposição genética reagem do mesmo 

modo diante de fatores que funcionam como gatilho para as 

crises: acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico 

e psicológico, algumas doenças sistêmicas (como o 

hipotireoidismo), consumo de drogas lícitas e ilícitas, certos 

tipos de medicamentos, entre outros.

Mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados 

depressivos em virtude da oscilação hormonal a que estão 

expostas principalmente no período fértil.

Além do estado deprimido e da anedonia (interesse e prazer 

diminuídos para realizar a maioria das atividades) são sinais da 

depressão: alteração de peso; distúrbio de sono; problemas 

psicomotores; fadiga ou perda de energia constante; culpa 

excessiva; dificuldade de concentração; ideias suicidas; baixa 

autoestima e alteração da libido.

Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não 

ser reconhecidos. 

Existem alguns testes e questionários que apontam o dedo 

para o distúrbio, mas só uma avaliação apurada do médico, 

que incluirá histórico do paciente e de sua família, bem como 

alguns exames, poderá cravar se o problema é realmente 

uma depressão.

Há tratamento?

A depressão é uma doença que exige acompanhamento 

médico sistemático. Quadros leves costumam responder 

bem ao tratamento psicoterápico. Nos outros mais graves e 

com reexo negativo sobre a vida afetiva, familiar, profissional 

e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com 

o objetivo de tirar a pessoa da crise.

Existem vários grupos desses medicamentos que não 

causam dependência. Apesar do tempo que levam para 

produzir efeito e das desvantagens de alguns efeitos 

colaterais que podem ocorrer, a prescrição deve ser 

mantida, às vezes, por toda a vida para evitar recaídas. Há 

casos de depressão que exigem a associação de outras 

classes de medicamentos – os ansiolíticos e os antipsicóticos, 

por exemplo – para obter o efeito necessário.

Há evidências de que a atividade física associada aos 

tratamentos farmacológicos e psicoterápicos representa um 

recurso importante para reverter o quadro de depressão.

Falar é a melhor solução

Como forma de combater o suicídio – uma das 

consequências da depressão, foi criada a campanha 

“Setembro Amarelo”. Iniciada no Brasil pela CVV (Centro de 

Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e 

ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), as ações tiveram 

início em 2015 e o slogan “Falar é a melhor solução” viralizou 

pelo país.

O suicídio é uma questão de saúde pública, que leva 32 

brasileiros por dia, mais do que o HIV ou muitos tipos de 

câncer, por exemplo. É preciso de informação e 

conhecimento para saber preveni-lo, por isso falar é a 

melhor solução.

Terceiro café da manhã com saúde é oferecido na Apevo

Mais de cem pessoas passaram pela terceira edição do “Café 

da manhã com saúde” - realizado pela Apevo em parceria 

com a BM Cred Empréstimos. Em breve, será divulgada a 

próxima data do evento nas redes sociais e no Jornal da 

Apevo. 

De acordo com o presidente da associação, Daniel 

Sentelhas, antes das 8h o público já fazia fila em frente à 

Apevo para aferir pressão e realizar teste de glicemia com a 

profissional da Farmamed. “A ideia de um evento como esse 

– gratuito e aberto ao público – é convidar as pessoas a 

conhecerem a Apevo e passar uma manhã divertida 

conosco. Também é uma oportunidade de aqueles que não 

são associados se informarem sobre nossos benefícios e 

fazerem parte do quadro associativo”, ressalta.

As representantes da BM Cred preparam diversos quitutes, 

como pães com frios, bolos e sucos, além de distribuírem 

brindes para o público presente.

Unidade de Saúde conta 
com nova dermatologista

Campanha é uma forma de prevenção ao suicídio
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 Terceira edição do evento reuniu mais de cem pessoas Manhã de saúde oferece aferição de pressão

Fila de espera para aferição de pressão

A Unidade de Saúde Apevo conta com uma nova 

profissional: a dermatologista Telma Regina Alvarez. Ela 

começou os atendimentos no dia 22 de agosto e, a cada 

duas semanas - às quintas-feiras, estará na Saúde, a partir das 

9h.

A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de 

conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, 

pelos, mucosas, cabelo e unhas.

A profissional atende associados, dependentes e não 

associados, sendo o valor da consulta R$ 100 para quem faz 

parte do quadro associativo da Apevo e R$ 150 não 

associados. Agendamentos e informações na Unidade de 

Saúde, que fica na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim, telefone (15) 3353-9800.

Telma Regina Alvarez, Dermatologista da Apevo



Evento 7

Grande público prestigia Baile de Inverno da Apevo
Com repertório musical aprovado pelo público, a Banda 

Cascata deu o tom da noite promovida pela Apevo dia 24 de 

agosto. O Baile de Inverno da Apevo atraiu cerca de 200 

pessoas no Salão Social. Há um ano, a associação passou a 

promover bailes para animar as noites de Votorantim e, 

desde julho de 2018, oito edições foram realizadas. Em 

breve, a data do próximo evento será divulgada pelo Jornal 

da Apevo.

Em menos de um mês, os convites colocados à disposição 

dos associados, dependentes e público em geral, se 

esgotaram. Foi preciso reorganizar o layout do salão para 

disponibilizar mais mesas para o público que aguardava na fila 

de espera.

Durante o evento, os presentes tomaram conta da pista de 

dança e até mesmo quem não tinha um par pôde dançar com 

os profissionais de dança contratados especialmente para a 

noite. Além da música ao vivo, a Apevo montou um bar, 

onde foram vendidas bebidas e petiscos.

A cobertura completa está disponível no site da Apevo 

(www.apevo.com.br). Confira alguns cliques de quem 

esteve por lá:

Banda Cascata foi a novidade dessa ediçãoPista de dança ficou lotada durante todo o evento Maria Ap. Soler, Hilda Martins, Zilma e Pedro Sandor

Amigas vieram de Capivari para conhecer o Baile da Apevo

Marcia Regina e Luís Roberto Santos Junior e Sônia QuintinoLeonel e Edna Mendes, Vera e Roner Ferraz

Josefa e Valdir de Oliveira Diretores da Apevo prestigiam Baile de InvernoProfissionais de dança deram um show a parte com as convidadas

José Carlos e Almerina Betin Mandt Eunice e Dorival FernandesEva Ribeiro, Ana Lucia Ribeiro e Iraci Duarte

Claudio Emilio e Maria de Lourdes Pontes Ivonete Gonçalves, Eliseu Sentelhas, Ariana Garcia e Reinaldo Soares Neto

Amigos aproveitaram o evento para se reunirem Amélia Ap. dos Santos e Rosangela CasarMaria Helena Gugoni, Mariza Minedo, Valdemir Copeli e Elaine Cruzeiro



8 Sorteados

Apevo presenteia 18 associados no “Show de Prêmios”
A fim de presentear os associados que fazem parte do dia a 

dia da Apevo, a associação realiza mensalmente o tradicional 

“Show de Prêmios”. No mês de agosto, mais 18 associados 

foram contemplados com diversos brindes oferecidos pela 

Apevo e seus parceiros.

Foram sorteados vales compras da Farmamed, cestas de 

produtos da Farma Ponte, limpezas dentárias das clínicas 

Odontoclinic e Gou Odonto, sessão com a podóloga da 

Unidade de Saúde Apevo, almoço para dois no restaurante 

Aroma e Sabor, sessões de beleza no salão Vanessa 

Rodrigues & Cia, coleção de livros do jornalista César Silva, 

óculos de sol da Ótica Único e uma sanduicheira oferecida 

pela Apevo.

Para concorrer, é necessário estar em dia com as 

mensalidades da Apevo e depositar os cupons recebidos no 

pagamento nas urnas dispostas na associação, Farmamed, 

Farma Ponte, Odontoclinic e Gou Odonto. Confira os 

contemplados:

Nelson Andreoli - Cesta de produtos da Farma Ponte Aparecida Costa - Cesta de produtos da Farma Ponte

Clora Pires - Cesta de produtos da Farma Ponte

Maria Lucia Smaczylo - Sessão de beleza no Salão Vanessa Rodrigues e Cia Francisco dos Santos - Limpeza dentária da Odontoclinic Silvino Oliveira - Limpeza dentária da Odontoclinic

Donizete Nunes - Vale compras da Farmamed

Luis Carlos Primo - Cesta de produtos da Farma Ponte Leontino Ramos - Cesta de produtos da Farma Ponte

Leonice Severino - Vale compras da Farmamed

Andrea Tozi - Sessão com a podóloga da Apevo

Celso Seabra - Cesta de produtos da Farma Ponte

Shirley Garcia - Sanduicheira oferecida pela Apevo Bernadete Rodrigues - Coleção de livros do jornalista César Silva

Medson Zanechelli - Almoço no restaurante Aroma e SaborFrancisco da Silva - Limpeza dentária da Gou Odonto

Araci Marques - Vale compras da Farmamed

Laércio Frias - Óculos de sol das Óticas Único
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Com novas regras, trabalhadores podem sacar FGTS
 A partir de setembro, os trabalhadores poderão começar a 

sacar R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), de acordo com a medida anunciada pelo 

presidente Jair Bolsonaro em julho. A Caixa Econômica 

Federal – CEF dividiu o calendário entre os que têm conta no 

banco e os que não têm. O cronograma de saques depende 

da data de aniversário do trabalhador e segue até o dia 31 de 

março de 2020.

Os trabalhadores contam com duas possibilidades de saque: 

saque imediato – que permite que todos saquem, até o início 

de 2020, R$ 500 das contas ativas ou inativas e o saque-

aniversário – no qual, a partir do próximo ano, o trabalhador 

poderá sacar, anualmente, uma fatia do FGTS; nessa opção, 

ele não vai poder sacar todo o valor do fundo em caso de 

demissão sem justa causa, apenas a multa de 40%.

Calendário do saque imediato

A Caixa informou que as agências abrirão 2 horas mais cedo 

no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário 

do trabalhador e nos cinco dias úteis seguintes. Além disso, as 

agências abrirão aos sábados que caem no dia seguinte à 

primeira data de cada calendário de aniversário.

Os saques começam no dia 13 de setembro para quem tem 

conta poupança no banco e no dia 18 de outubro para quem 

não for correntista. Cada situação tem um calendário 

específico.

O trabalhador que optar por não fazer a retirada no período 

de liberação no mês de seu aniversário terá até o final do 

prazo (31 de março de 2020) para sacar o dinheiro. Quem 

retirar o dinheiro continuará tendo direito à retirada integral 

do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, 

além da multa de 40% sobre o valor total.

O pagamento será feito automaticamente na conta 

poupança Caixa. Aqueles que não desejarem sacar os 

valores deverão informar ao banco até o dia 30 de abril de 

2020. Quem tem conta corrente na Caixa precisa autorizar o 

depósito do dinheiro. Os correntistas também podem 

solicitar, até dia 30 de abril, a transferência do valor para outra 

instituição financeira.

Quem possuir o Cartão Cidadão poderá fazer o saque nas 

casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais 

eletrônicos da Caixa. Saques de menos de R$ 100 poderão 

ser feitos nas lotéricas somente com apresentação da carteira 

de identidade e número do CPF.

Saque-aniversário

O trabalhador poderá ainda fazer saques anuais do FGTS de 

acordo com o mês de aniversário. Os saques serão a partir 

de abril de 2020.

Para participar dessa modalidade, o trabalhador deixará de 

sacar o dinheiro em caso de rescisão de contrato de trabalho. 

Quem mudar de ideia, só poderá retornar à modalidade 

anterior (saque rescisão) após dois anos a partir da data de 

solicitação à Caixa.

A mudança é opcional. Os interessados em migrar para o 

saque-aniversário deverão comunicar à Caixa, a partir de 1º 

de outubro, nos canais que serão divulgados pelo banco. 

Caso o titular de conta do FGTS não comunique o interesse, 

permanecerá na regra do saque rescisão.

Até o fechamento dessa edição, a Caixa ainda não havia 

informado as regras para o saque-aniversário do FGTS.

Votorantim intensifica vacinação contra o sarampo em crianças

O coral do projeto Espaço Feliz, de Tatuí, está realizando 

uma arrecadação para part ic ipar da 20ª edição 

comemorativa do ECEL - Encontro de Corais Evangélicos de 

Londrina. O evento acontece no final de setembro e o grupo 

tem até o dia 10 de setembro para arrecadar R$ 10 mil.

Ministrado pelo regente Luís Gustavo Laureano, o coral criou 

uma vaquinha online para levantar o dinheiro, que será 

revertido na compra das passagens e alimentação. Segundo 

Luís, esta será a realização de um sonho, já que é a primeira 

vez que o grupo realiza uma viagem interestadual para se 

apresentar em um evento.

Até o fechamento dessa edição, o grupo havia arrecadado R$ 

1.150,00. Para ajudar, basta doar qualquer valor na vaquinha 

o n l i n e  p e l o  l i n k : 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/coral-do-projeto-

espaco-feliz-no-ecel.

Sobre o projeto

O projeto Espaço Feliz, do Lar Donato Flores, de Tatuí, foi 

criado em 2003 com o intuito de dar assistência a crianças e 

adolescentes que sujeitas a todo tipo de perigo. O projeto 

atende meninas e meninos de 10 a 18 anos.

O Espaço Feliz conta com o apoio e parcerias com o poder 

público, empresas, pessoas físicas e, gradativamente, 

proporcionando aumento no número de pessoas atendidas.

Os assistidos frequentam as atividades no contra turno 

escolar e recebem, gratuitamente, uniforme completo. Além 

das diversas salas, o local possui um grande salão, utilizado 

para as atividades de coral, judô e teatro; uma sala de 

informática, com 40 computadores; e um consultório 

dentário, onde são realizados, por um dentista voluntário, 

pequenos procedimentos.

 

Coral do projeto Espaço Feliz faz campanha para evento no Paraná 

Devido aos casos de sarampo registrados em todo o país, 

Votorantim intensificou a vacinação contra a doença em 

crianças de seis meses a um ano de idade. A ação é uma 

medida preventiva do Ministério da Saúde e deve proteger 

quase um milhão e meio de crianças que não receberam a 

dose extra, chamada de “dose zero”.

É importante ressaltar que a dose zero não substitui a 

vacinação de rotina. Então, a recomendação é agendar para 

os 12 meses a vacina tríplice viral e para os 15 meses a dose 

da vacina tetra viral, conforme previsto no Calendário 

Nacional de Vacinação.

Nos últimos 90 dias, foram registrados quase 2 mil casos em 

todo o país. Desses, cerca de 1.600 são somente no estado 

de São Paulo. O sarampo é uma doença contagiosa, que 

pode ser contraída por pessoas de qualquer idade, mas é 

mais perigosa para as crianças, inclusive podendo levar à 

morte.

Até o fechamento dessa edição, a cidade havia recebido 13 

casos suspeitos de sarampo, mas nenhum foi confirmado.

Quem deve se vacinar? 

A dose zero deve ser aplicada em todas as crianças de seis 

meses a menores de um ano. A primeira dose, em crianças 

que completarem um ano e a segunda, aos 15 meses de 

idade - sendo a última dose válida por toda a vida.

Adultos também devem se imunizar. Quem tomou as duas 

doses da vacina, não precisa se vacinar novamente. Pessoas 

de 1 a 29 anos que receberam apenas uma dose, devem se 

vacinar mais uma vez.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, se a pessoa não se 

lembra ou perdeu o cartão de vacinação deve tomar as duas 

doses da vacina (de 1 a 29 anos) ou apenas uma dose (de 30 a 

49 anos). Pessoas com 60 anos ou mais não serão vacinadas, 

pois ou tiveram sarampo ou tiveram contato com o vírus.

Auditório municipal passa por 
reformas e deve reabrir em 2020

Local muito procurado por artistas de 

Votorantim e região, o Auditório 

Municipal Francisco Beranger está 

temporariamente fechado. De acordo 

com informações da Secretaria de 

Cultura, Turismo e Lazer (Sectur), o 

espaço está sendo reformado para 

oferecer maior conforto e comodidade 

aos espectadores e deve reabrir no 

primeiro semestre de 2020.

Em nota enviada ao Jornal da Apevo, a 

Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o auditório passa por uma reforma no 

telhado, forramento do ar condicionado, além de pintura no geral.

Os interessados em agendar apresentações no auditório devem procurar a Sectur a partir 

de dezembro. A secretaria fica na av. São João, 649, Jd. Icatu, telefone (15) 3243-1191.

 Caixa divulga calendário de saques do FGTS
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Supera forma parceria com Apevo e promove oficina de memória
A primeira empresa brasileira dedicada exclusivamente ao 

desenvolvimento das capacidades cerebrais e à saúde 

mental, Supera: Ginástica para o cérebro, é a nova parceria 

da Apevo. O representante do local, Diogo Nari, foi 

recebido pelo presidente da associação, Daniel Sentelhas e 

pelo diretor Idair Carlos Modesto.

A Supera concede isenção da taxa de matrícula e desconto 

de 30% nas mensalidades e material didático para associados 

e dependentes da Apevo. Além do desconto, a empresa 

promove, no dia 19 de setembro, das 9h às 10h, uma oficina 

de memória para os associados na sala de aula da Apevo (na 

rua Antônio Fernandes, 50 - Centro). O evento é gratuito e 

serão realizados testes e desafios para testar a memória dos 

participantes.

A empresa busca entregar ao aluno um curso que transforma 

sua vida pessoal, acadêmica e profissional e tem como 

objetivo de desenvolver as habilidades cognitivas e as 

socioemocionais. Para o público da terceira idade, é uma 

excelente ferramenta para a prevenção do mal de Alzheimer 

e outras demências, além de promover saúde mental e 

independência.

Os interessados podem cursar uma aula experimental. A 

duração do programa é de 18 meses, mas cada aluno 

desenvolve as atividades no seu ritmo, fazendo com que o 

período varie para menos ou mais.

As matrículas podem ser realizadas durante todo o ano - uma 

vez que não é necessário aguardar o início de uma nova 

turma. As aulas acontecem na unidade da Supera que fica na 

av. Pereira da Silva, 867 - Jd. Santa Rosália. Informações pelos 

telefones (15) 3211-1019 ou 99720-1019.

 

SensorialNet oferece descontos em dispositivos de emergência 
Com o intuito de promover mais segurança para os idosos, 
debilitados e seus familiares, a SensorialNet criou 
equipamentos que auxiliam na hora de pedir socorro. Além 
disso, a empresa está oferecendo isenção na adesão dos 
produtos para associados e dependentes da Apevo.
Estão a disposição do público dois equipamentos: o colar e a 
pulseira de emergência pessoal. Os dispositivos possuem um 
botão de emergência, que ficam junto ao corpo do idoso ou 
debilitado e que podem ser pressionados em caso de 
urgência, como um acidente doméstico ou mal-estar. 
Imediatamente um alerta é enviado à central da SensorialNet 
e também aos celulares (cadastrados previamente) de 
familiares e amigos.

Segundo Tania Leite, representante comercial da empresa, 
podem ser cadastrados até cinco contatos e, por meio de um 
aplicativo de celular, essas pessoas recebem um alerta 
quando o sensor é pressionado. É necessário que o usuário 
tenha um serviço de internet para emitir o alerta.
Para adquirir o colar, é necessário pagar uma mensalidade de 
R$ 89,90. Caso o cliente tenha interesse na pulseira, deve 
adquirir o combo (colar + pulseira) pelo valor de R$ 129,90 
(a pulseira não é vendida separadamente). A compra deve 
ser feita diretamente na SensorialNet, que fica na rua Manoel 
Ferreira Leão, 101 – Vl. Leão, em Sorocaba. Informações 
pelos telefones (15) 3233-3625 ou 97404-0386.

Associação recebe visita do 
compositor Cezar Elbert 

A Apevo recebeu, no mês de agosto, a visita do compositor 

Cezar Elbert. Além de ensaiar com o regente Luís Gustavo 

Laureano e o coral da associação, ele se reuniu com os 

diretores Daniel Sentelhas e Eliseu Sentelhas.

Cezar é responsável pela criação do hino oficial da Apevo, 

que deverá ser apresentado ao público durante o café da 

manhã em comemoração ao Dia do Idoso, que será 

oferecido pela associação no dia 1º de outubro.

Pró-Ouvir concede descontos para associados
Para proporcionar uma melhora na qualidade de vida dos 

associados e dependentes que utilizam aparelhos auditivos, a 

Apevo firmou uma parceria com a Pró-Ouvir. A empresa 

oferece de 25% a 100% de desconto nos seus serviços. 

Milson Maschetto, representante da Pró-Ouvir, se reuniu 

com os diretores Daniel Sentelhas, José Carlos Ferreira e 

Itagiba Tadeu de Moraes para firmar a parceria.

A Pró-Ouvir Aparelhos Auditivos é uma empresa de 

reabilitação auditiva, fundada em 1996 e dirigida pela 

fonoaudióloga Vanessa Gardini. A empresa presta serviços 

como: exames de audiometria, imitânciometria, terapias 

fonoaudiológicas, venda e manutenção de aparelhos 

auditivos e acessórios para surdez, além de tratamentos 

exclusivos para zumbido.

Palestras sobre zumbidos no ouvido e perda auditiva são 

gratuitas para os associados e dependentes; os aparelhos 

auditivos da marca Siemens têm desconto de 25%; e terapias 

e exames de audiometria, 50% de desconto.

A Pró-Ouvir fica na rua Doutor Arthur Gomes, 552, no Centro 

de Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 3231-6776.

Nutricionista firma parceria com Apevo
Em agosto, a Apevo firmou uma parceria 

com a nutricionista Janaína Kelly Barboza 

Matteis. A profissional, que atende em 

consu l tór io  própr io,  i rá  o ferecer 

descontos no atendimento para associados 

e dependentes da associação a partir do dia 

9 de setembro. A tabela de valores está 

disponível no consultório da nutricionista.

O nutricionista é o profissional da área da 

saúde especial izado em estudar as 

necessidades nutricionais do ser humano, a 

fim de possibilitar que as pessoas tenham mais qualidade de vida e façam melhores escolhas 

alimentares para sua rotina.

Para usufruir do benefício, o associado precisa estar em dia com as mensalidades da Apevo e 

apresentar a carteirinha na hora do atendimento. Janaína atende na rua Enrico Violino, 272 – 

Pq. Bela Vista, informações pelo telefone (15) 99145-0403.

Diretores da Apevo visitam 
associação do ABC Paulista
A convite da diretoria da Associação dos Trabalhadores 

Aposentados e Pensionistas da Região do Grande ABC, 

diretores da Apevo visitaram a entidade sediada em Santo 

André. Daniel Sentelhas, José Carlos Ferreira e Idair Carlos 

Modesto foram recebidos pelos diretores Idalino Martins 

Ferreira, Isaías Urbano da Cunha, José Goulart, Ewander 

Cezar de Moraes e José Stuchi.

Segundo Ferreira, os diretores da Apevo conheceram as 

instalações da associação, dispostas em dois prédios: o 

administrativo e a área da saúde e o outro clube de campo, 

que possui quadras, academia, entre outros recursos em prol 

dos associados.

Ao retornarem da visita, o presidente Daniel Sentelhas 

ressaltou que o encontro foi uma troca de experiências e 

aprendizados.

Daniel Sentelhas, Idair Carlos Modesto e Diogo Nari

 Tânia Leite e José Carlos Ferreira selam parceria

Eliseu Sentelhas, Cezar Elbert, Luís Gustavo e Daniel Sentelhas

Daniel Sentelhas, José C. Ferreira, Milson Maschetto e Itagiba Tadeu

A Apevo firmou mais uma parceria em prol da saúde de seus 

associados e dependentes: a partir desse mês, o Instituto 

Moriah irá conceder descontos em seus serviços. Daniel 

Sentelhas, Idair Carlos Modesto, Itagiba Tadeu de Moraes e 

Gentil Garcia receberam os diretores da empresa, Leonard 

Anacleto Rosa e Yona Cristina de Campos Alfredo.

Associados e dependentes possuem descontos em diversos 

procedimentos cirúrgicos, exames laboratoriais, em partos, 

diárias hospitalares, entre outros. A tabela com os valores 

está disponível na recepção da Apevo. O atendimento é 

realizado no Hospital Municipal de Votorantim – Dr. Lauro 

Roberto Fogaça, que fica na rua João Walter, 181, no Centro 

de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-9300.

Instituto Moriah é mais uma opção na área da saúde

Apevo firma parceria com Instituto Moriah

 José Carlos Ferreira e Janaína Matteis



11 Datas Importantes

Setembro é marcado pela Independência do Brasil e chegada da Primavera 

O mês de setembro conta com duas datas importantes para 

os brasileiros: no dia 7, comemora-se 197 anos de 

independência e, no dia 23, a chegada da Primavera. O Jornal 

da Apevo conta um pouco da história dessas duas 

celebrações.

O Brasil tornou-se independente de Portugal em setembro 

1822, mas o processo de separação dos países está 

relacionado aos acontecimentos na Europa no início do 

século XIX (19). Na época, Napoleão Bonaparte dominava 

quase a totalidade do continente e tinha como sua principal 

inimiga a Inglaterra.

Em 1806, ele determinou que as nações europeias 

fechassem seus portos para as embarcações inglesas, com o 

objetivo de enfraquecer o comércio de sua rival - a medida 

ficou conhecida como “Bloqueio Continental”.

Portugal não desejava romper as relações e, a partir daí, o 

Príncipe-Regente do país, Dom João VI (sexto) transferiu a 

corte portuguesa para o Brasil, garantindo assim aos ingleses 

aceso ao mercado brasileiro.

A chegada da família real ao Brasil deu início a uma série de 

mudanças. A Coroa decretou a abertura dos portos para 

comercialização. Em 1815, Dom João elevou o país à 

condição de reino unido, o que significou que o Brasil deixou 

de ser colônia e passou a ser parte do reino de Portugal.

No país, nem todos concordavam com a presença da corte e 

um dos principais episódios da época foi a Revolução 

Pernambucana, em 1817. Portugal também estava 

insatisfeito com a permanência da Coroa na América do Sul, 

uma vez que o país enfrentava uma forte crise política e 

econômica e a população não estava satisfeita com as 

liberdades econômicas que o Brasil conquistou.

Em 1820, eclode um movimento que exigiu o retorno da 

família real a Portugal, a instituição de uma Constituição e o 

retorno do Brasil à condição de colônia (Revolução Liberal 

do Porto). Em abril de 1821, Dom João resolve ceder e volta 

para a Europa, deixando seu filho e herdeiro, Dom Pedro, 

como regente do Brasil.

Com isso, várias medidas foram adotadas por Portugal, o que 

aumentou o desejo por independência por parte dos que 

ficaram no Brasil. Em dezembro daquele mesmo ano, Dom 

Pedro recebeu uma ordem para que retornasse ao país. 

Com esse pedido, em janeiro de 1822, o regente recebeu 

uma petição assinada por 8 mil pessoas para que 

permanecesse no país.

Em 9 de janeiro de 1822, ele disse a famosa frase que ficou 

marcada como o “Dia do Fico”: “Como é para o bem de 

todos e felicidade geral da Nação, estou pronto. Diga ao 

povo que fico”.

Meses depois, em agosto, Portugal enviou nova ordem para 

que o príncipe retorne ao país. A princesa Maria Leopoldina, 

esposa de Dom Pedro, convocou uma sessão extraordinária 

do Conselho de Estado, onde assinou a declaração de 

independência e enviou ao marido, que viajava para São 

Paulo.

A carta chegou até suas mãos no dia 7 de setembro, quando 

estava às margens do Rio Ipiranga. Segundo a história, 

acredita-se que nesse momento ele tenha dito outra frase 

famosa: “Independência ou morte”.

Para se tornar totalmente independente de Portugal, o Brasil 

teve que pagar uma indenização de 2 mil libras esterlinas ao 

país e recorreu a um empréstimo dos ingleses para efetuar o 

pagamento.

Apesar de a independência ter sido tranquila na maioria dos 

estados, o mesmo não aconteceu na Bahia. Houve vários 

conitos sangrentos até que as tropas portuguesas fossem 

derrotadas, o que aconteceu no dia 2 de julho de 1823.

Duas mulheres destacaram-se nessa luta: Maria Quitéria e 

Joana Angélica. A primeira é considerada uma heroína, pois 

fingiu ser homem para entrar no exército e lutar contra as 

tropas.

Joana é considerada mártir da independência. Abadessa do 

convento da Lapa, permaneceu na porta do local para 

impedir a invasão das tropas, mas acabou sendo morta pelos 

soldados. (Fonte: Significados)

Primavera tem início dia 23

Às 4h50 do dia 23 de setembro, o Brasil mudará de estação: 

é o início da Primavera. A estação acomete até a madrugada 

do dia 22 de dezembro, quando tem início o Verão.

A principal característica da Primavera é o reorescimento da 

ora, sendo considerada a estação mais orida do ano. O 

período é marcado por belas paisagens formadas pela 

natureza, com uma grande diversidade de ores, tais como 

orquídeas, jasmim, violeta, entre outras.

De acordo com a localização geográfica do Brasil, as estações 

do ano apenas são percebidas no Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de 

Janeiro e nas zonas serranas de Minas Gerais. Nos demais 

estados não existem grandes variações de temperaturas ao 

longo do ano.

Rolinho primavera: quitute para servir como entrada
Criado pelos chineses, o rolinho primavera é uma receita 

fácil e rápida de fazer. Ele foi adaptado por diversos povos 

orientais, mas sua versão tradicional é frita em óleo quente e 

com variados recheios.

Aprenda a fazer esse quitute e servir como entrada para seus 

convidados:

Ingredientes:

Massa:

- ½ kg de farinha de trigo

- 500 ml de água

- 1 colher (sopa) rasa de sal

Recheio:

- ½ kg de carne de porco moída

- ¼ de repolho cortado fininho e cozido em água

- 1 cenoura ralada

- 1 cebola ralada

- 2 dentes de alho picados

- Sal e pimenta a gosto

- 1 tablete de caldo de costelinha de porco

- ¼ de xícara de água com 1 colher (sopa) rasa de amido de 

milho

 

Modo de preparo:

Massa:

Misture a farinha e o sal, aos poucos adicione a água. Misture 

até obter uma massa lisa e aguada (tem que ficar bem mole). 

Em uma frigideira ou chapa antiaderente bem quente, encha 

¾ de uma concha pequena e faça se faz panquecas: girando a 

frigideira até a massa escorrer bem por ela. Deixe a mais o 

mais fina possível e repita o processo até acabar. Reserve.

Recheio:

Doure a carne de porco em uma panela antiaderente bem 

quente com um pouco de óleo (3 colheres de sopa). 

Adicione a cebola e o alho e doure mais um pouco. 

Acrescente o repolho, a cenoura e depois o caldo de carne. 

Tempere a gosto. Acrescente a água com o amido de milho e 

mexa mais um pouco. Espere esfriar e monte os rolinhos.

Montagem:

Você vai precisar de uma mistura de farinha com um pouco 

de água, como se fosse uma “colinha” para selar os rolinhos. 

Coloque a massa em uma superfície lisa. Coloque o recheio 

bem no meio, dobre as pontas de baixo e de cima, passe a 

“colinha” e dobre as pontas novamente. Deixe as pontas 

para baixo em um recipiente enquanto termina a montagem. 

Até a fritura ele já estará bem fechado. (Fonte: Cozinha 

Simples) 

Água na Boca

Aprenda a fazer um “minijardim” para decorar a casa
Que tal aproveitar o tempo livre e criar algo fácil, barato e 

que é uma ótima opção de decoração? No “Faça você 

mesmo” dessa edição, o Jornal da Apevo traz o passo a passo 

de um jardim em vidros de conserva.

Além de versáteis, os minijardins são uma alternativa para 

quem não tem muito tempo e espaço para manter plantas, 

hortaliças, verduras, entre outros, mas que quer ter um 

pedacinho da natureza no seu lar.

O passo a passo a seguir utilizou um vidro em conserva de 

500 ml. Papel e caneta na mão:

Materiais:

- Pedrinhas de rio (encontradas em oriculturas e lojas de 

aquário)

- Carvão vegetal (encontrado também como carvão ativado)

- Terra para jardim

- Pequenas mudas de plantas ou musgos

- Hastes para manipulação das plantas

Modo de fazer:

Lave o recipiente com água e sabão. Mesmo depois da 

lavagem pode ter restado algum resíduo, portanto é preciso 

passar álcool para desinfetar.

Coloque as pedrinhas no fundo do recipiente, elas servirão 

para drenar a água das plantinhas do seu jardim. Acima delas, 

deposite uma fina camada de carvão vegetal - ele vai evitar o 

crescimento de fungos na água, o apodrecimento das raízes e 

a formação de gases.

Coloque uma camada de terra para jardim até completar um 

quarto da altura do vidro. Coloque os musgos e acrescente 

as pequenas mudas de plantas (por exemplo: samambaias e 

bromélias).

Para finalizar, borrife água nas paredes do vidro (nunca direto 

nas plantas ou no musgo) com cuidado e feche o pote com a 

tampa dele ou com um plástico preso no elástico.

Dica: para simular melhor uma paisagem natural, acrescente 

alguns elementos encontrados em jardins, como galhos e 

pedras maiores. Deixe o vidro em um local bem iluminado, 

mas sem que ele receba sol diretamente. (Fonte: Pensando 

Verde)

Faça você mesmo

Brasil celebra 197 anos de independência 
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Primavera terá início no dia 23 de setembro
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Novas turmas de Informática: aulas tem início na associação 
 A Apevo iniciou, no dia 27 de agosto, as novas turmas para o 
curso de Informática. Em parceria com a Fepav – Cursos 
Profissionalizantes, as aulas são ministradas pelo professor 
Eduardo Costa às  terças e quintas-feiras, das 14h às 15h.
O curso de Informática possibilita ao aluno o pleno domínio 
do sistema operacional Windows e o uso da internet. 
Também são apresentadas ferramentas como Word e Excel; 
redes sociais; programas Microsoft Office; Skype; aplicativos 

de smartphone e outras.
A duração do curso dependerá da evolução do aluno e as 
mensalidades custam R$ 60 para associados e dependentes 
Apevo. As inscrições continuam abertas e os interessados 
devem se matricular diretamente na associação, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro. Informações pelo telefone (15) 3247-2410

Estética oferece promoção 
especial na limpeza de pele 
A Unidade de Saúde da Apevo está com promoção na área 
da estética. De 2 a 30 de setembro ao fazer uma limpeza de 
pele completa o cliente ganha uma massagem terapêutica ou 
vice-versa. O atendimento é feito pela esteticista Maria 
Aparecida Barauma em parceria com a massagista Vera Lucia 
Gonsalves.
Na promoção, a limpeza de pele completa custa R$ 80 para 
associados e não associados. A massagem individual – sem a 
promoção – custa R$ 50 para associados e dependentes e 
R$ 70 não associados.
O atendimento deve ser agendado na Unidade de Saúde, 
que fica na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro ou pelo 
telefone (15) 3353-9800.

A Apevo está atualizando os cadastros de seus 

associados. A associação pede que aqueles que 

puderem compareçam ou liguem para atualizar seus 

telefones e endereços.

A associação fica na rua Antônio Fernandes, 50 - 

Centro de Votorantim. Telefone (15) 3243-2410.

Farmamed: 6 de setembro, das 8h às 14h

Farma Ponte: 19 de setembro, das 8h às 11h

Os atendimentos serão na Unidade de Saúde, 
na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro.

MANHÃS DE SAÚDE APEVO: Recadastramento Apevo

500
Esse é o número de novos 

associados da Apevo 

nos meses de janeiro a agosto.

A associação dá as boas vindas a todos! 

Você, que ainda não faz parte da família, 
está convidado para conhecer 
nossos serviços e benefícios.

Para ser associado, basta comparecer na 
Apevo com RG, CPF, comprovante de 

residência e número de benefício 
(no caso de aposentado). 

Todos podem se associar.

Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037

Show de Prêmios: associados realizam sorteio de brindes
O “Show de Prêmios” da Apevo passou por uma 
reestruturação e desde agosto o sorteio voltou a ser 
realizado no primeiro dia útil do mês por um associado.
A primeira a sortear os contemplados do mês foi a associada 
Maria Aparecida Silva. De acordo com o vice-presidente, 
José Carlos Ferreira, a ação gera mais credibilidade, 
transmitindo confiança aos associados que depositam 
mensalmente seus cupons na urna disposta na associação.
“Todo o primeiro dia útil do mês, a Apevo irá realizar o 
sorteio dos brindes com o auxílio de um associado. 
Acompanhado de um diretor, ele irá conferir a abertura da 

urna e retirar os códigos contemplados. Depois, dentre 
estes cupons, sortearemos o que cada um vai ganhar”, 
explica Ferreira.
O sorteado que deposita os cupons na urna da Apevo, 
concorrem a prêmios como almoço para dois no restaurante 
Aroma e Sabor; um óculos de sol da Ótica Único; a coleção 
completa do livro “Nossa história, nossa gente”, do jornalista 
César Silva; o brinde oferecido pela Apevo; sessão com a 
podóloga da Unidade de Saúde e duas sessões de beleza no 
salão Vanessa Rodrigues & Cia. Os contemplados do mês de 
agosto você confere na página 8.

Associada Maria Ap. Silva participou do sorteio de agosto

Apevo promove café da manhã comemorativo
Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1 de 
outubro, a Apevo promove um café da manhã especial nesse 
dia. São esperadas cerca de 300 no evento que acontece das 
8h às 11h, no Salão Social da associação. Na oportunidade, o 
Coral da Apevo irá apresentar, pela primeira vez, o hino 
oficial da associação, composto por Cezar Elbert.
De acordo com a diretoria da Apevo, o café da manhã é uma 
forma de homenagear aos idosos pela data comemorativa e 
agradecer pela confiança depositada no trabalho da 
associação. O Salão Social da Apevo fica na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

Manhã de homenagens será promovida pela Apevo

Faça parte da família Apevo!!
Você sabia que não é preciso ser aposentado para ser 

associado Apevo? Basta comparecer à associação com os 

seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de 

endereço (do titular e dos dependentes). No caso dos 

aposentados, é necessário apresentar também o número do 

benefício e os dependentes são cônjuges e filhos de até 18 

anos.

Não existe carência, ou seja, ao se associar você já pode 

começar a utilizar os benefícios que a Apevo oferece, como 

descontos com parceiros; consultas médicas com valores 

acessíveis na Unidade de Saúde; convênio médico mais 

barato; aulas de dança, coral e ginástica gratuitas; descontos 

nos cursos de Inglês e Informática; reservas da colônia de 

férias da associação em Ilha Comprida e muito mais.

Na matrícula é cobrada uma taxa de R$ 26 e as demais 

mensalidades custam apenas R$ 13.

Não perca tempo!! Associe-se à Apevo e conheça os 

benefícios em fazer parte dessa família. A Apevo fica na rua 

Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim; telefone (15) 

3243-2410. O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, 

das 8h às 17h.


