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Que país é esse? Será que ainda tem solução? Depende de nós?

A vida dos santos sempre causou alegria, admiração e fé na 
vida da Igreja, foram homens e mulheres que rejeitaram tudo 
o que é mais caro neste mundo para viver os valores da fé. 
Através das chamadas virtudes heroicas surpreenderam pelo 
bem realizado e se tornaram figuras belas e cativantes, dignas 
de admiração, até os dias de hoje.
Muitos milagres, inclusive surpreendendo a própria ciência, 
são atribuídos à intercessão deles.
Neste mês de Junho celebramos três grandes santos 
populares que pela tradição herdada dos portugueses são 
festejados com fogueiras e pratos típicos caipiras, são eles:
Santo Antônio (13 de Junho)
São João Batista (24 de Junho)
São Pedro (29 de Junho).
Santo Antônio nasceu em Lisboa de família nobre por volta 
de 1191, recebendo no batismo o nome de Fernando. É 
conhecido como santo casamenteiro, a fama se espalhou 
depois que uma jovem foi pedir a Antônio que lhe desse uma 
benção para encontrar um pretendente, ela não só 
encontrou como logo se casou. Mas sem dúvida seria muito 
mais justo reconhece-lo como um grande pregador, a tal 
ponto da sua língua ser a única parte do corpo a permanecer 
incorrupta durante séculos como sinal do zelo que teve pelo 
anúncio da Palavra de Deus. Escreveu vários sermões cheios 
de sabedoria e espiritualidade. Conta-nos a história da vida 
de Santo Antônio que, certa vez, ele pregou aos peixes 
quando os homens se recusaram a ouvi-lo.
Morreu em 13 de Junho de 1231 e encontras-se sepultado 
em Pádua, conservando-se sua língua incorrupta.

Outro santo que é muito celebrado no mês de Junho é João 
Batista.
Seu perfil é diferente da visão que geralmente temos dos 
santos. Durante sua vida não prometeu milagres nem se 
preocupou com aplausos, foi corajoso diante de tudo e 
todos, com verdades duras que chamavam a mudança de 
vida. João tinha a missão de preparar os corações para 
acolher a boa-nova de Cristo, para isso ele convidava todos 
os que aceitavam a proposta de conversão a receber o 
batismo para o perdão dos pecados. Acreditava-se que 
quando a pessoa mergulhava no rio as correntes das águas 
levavam todos os pecados e quando se levantava nascia um 
novo ser.
João morreu decapitado por ordem de Herodes, pois ele 
chamou a abandonar o adultério com a mulher do próprio 
irmão.
Por fim, celebramos São Pedro, apóstolo de Jesus, que antes 
do encontro com o Senhor chamava-se Simão, filho de Jonas 
e irmão de André.
Era pescador, natural de Betsaida da Galiléia, e chamado por 
Cristo a ser “pescador de homens”. Jesus mudou seu nome 
para Pedro (de Petros em grego que significa “pedra”), de fato 
ele era como uma pedra a ser lapidada, homem rude e 
impulsivo.
Participou dos principais fatos na vida de Jesus como da pesca 
milagrosa, da transfiguração e o primeiro a constatar que seu 
túmulo estava vazio no relato da ressurreição. Conta-nos a 
tradição que Pedro foi crucificado durante a perseguição de 
Nero entre 64 e 67 da era cristã. A Igreja Católica Romana o 

considera como o primeiro papa, totalizando 266 papas até 
Francisco.
Estes são alguns dos santos homens que alimentam a fé, a 
esperança e a admiração do povo católico, no qual cremos 
que estão vivos junto de Deus e intercedem por todos nós.

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se aposentar, 

jovens que serão os aposentados do amanhã e leitores em 

geral. Que país é esse? É difícil acreditar que a nossa “Pátria 

Amada” chegou ao fundo do poço. Fecho os olhos para que 

passe a acreditar que estou sonhando. Ao abri-lo, a 

decepção ainda é maior, é real. Às vezes me imagino ter uma 

varinha mágica em mãos para poder inverter a situação, mas 

é mais um sonho.

Quando paro para pensar sobre o que se passa pela cabeça 

de nossos políticos, não consigo acreditar no que está 

acontecendo, consigo enxergar somente a ganância que eles 

têm por dinheiro, querendo sempre mais e mais, tornando 

uma bola de neve que nunca tem fim. Lembro o tempo em 

que as pessoas tinham hombridade, dignidade, amor ao 

próximo, do tempo em que se dizia “ganhei com o suor do 

meu trabalho”. Bons tempos! Ficou na história! E ainda tanto 

os corruptos quantos os corruptores, quando descobertos, 

têm a cara de pau de vir a público e dizer que são inocentes, 

achando que somos idiotas. 

Podemos dizer que, verdadeiramente, estamos vivendo em 

um país capitalista, haja vista imperar o dinheiro. Quem os 

tem, mesmo conseguido ilicitamente, compra o silêncio de 

quem quer que seja. As nossas leis estão totalmente 

fragilizadas, para não dizer corrompidas, pois aqueles que 

ocupam cargos para dar segurança e credibilidade à 

sociedade, perderam o senso de responsabilidade caindo na 

tentação do dinheiro fácil. Sabemos através da história, que 

desde o início do mundo já existia a corrupção, a traição, a 

sede pelo poder, enfim, faziam de tudo para atingir seus 

objetivos, mas se comparado aos tempos atuais, todos eram 

simples principiantes. 

Caros leitores, é importante conversarmos sobre o que está 

acontecendo, sobre o que estamos vivenciando, sobre o 

beco sem saída em que estamos, onde as fortunas estão nas 

mãos de poucos, onde vemos milhares de pessoas 

morrendo de fome, milhares de pessoas sem terem um teto 

para se abrigar, milhares de pessoas morrendo em fila do 

SUS por falta de atendimento, outras milhares de pessoas 

sendo mortas por falta de segurança, a falta de acesso à 

educação, os aposentados que ajudaram a construir esse país 

e muitos ainda continuam em sua vida laboral, estão sendo 

descriminados pelos governantes que não sabem ou fingem 

não saber que eles contribuíram durante anos para ter uma 

vida digna e foram saqueados em seus direitos, mesmo 

tendo cumprido seus deveres.

A nossa missão, enquanto liderança dos aposentados, 

pensionistas e idosos, é fazer um trabalho contínuo para 

conscientizar a sociedade que está sendo enganada pela falsa 

informação que o país precisa da aprovação da reforma da 

Previdência, da Trabalhista, da Terceirização, da extinção do 

Ministério da Previdência Social, que mesmo não sendo o 

que queremos, ainda é a melhor do mundo. Precisamos 

conscientizar que a Previdência não tem déficit e sim 

superávit. Para aqueles que ainda acreditam no governo, 

pense na palavra “reforma”, que significa no sentido geral 

melhorar, mas o que o governo quer é quebrar o país, é tirar 

direitos conquistados. Temos plena convicção que iremos 

reverter essa situação, até porque a “casa caiu de vez”. 

Portanto, em 2018, que teremos eleições, vamos escolher 

pessoas sérias para serem nossos representantes, pois esses 

políticos que aí estão não merecem continuar.

Nós, da Apevo e todas as demais associações do Brasil, 

temos os nomes dos políticos que estão conosco, dos que 

estão contra nós, assim como aqueles que estão em cima do 

muro e, estamos fazendo um trabalho em cima dos 

indecisos. Fiquem atentos!

Fiquem com Deus e até breve!

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e 

Secretário Geral da Fapesp
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Opinião

Os santos populares do mês de junho

Padre Alex Sandro Kyt
Vigário paroquial da igreja São João Batista / Votorantim



Saúde

Vacinação contra a gripe é 
prorrogada nos postos de saúde 
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Apevo tem menor índice de imunização na 
campanha contra a gripe por falta de vacina

Pela primeira vez, após 9 anos como colaboradora na 
campanha de vacinação contra a gripe, a Apevo só conseguiu 
imunizar 300 pessoas em sua Unidade de Saúde, devido a 
baixa quantidade de doses entregue pelo Departamento de 
Vigilância em Saúde do município. Desde 2009, a Apevo 

vem servindo como posto volante para a campanha de 
vacinação contra a influenza A/H1N1. Nos últimos três anos, 
a entidade registrou os maiores índices de imunização entre 
os postos do município, chegando a vacinar, em 2015, cerca 
de 800 pessoas.
A vacinação, que esse ano deveria acontecer entre 2 a 13 de 
maio, só conseguiu atender a demanda entre 2 a 4 de maio. 
O acordo entre a Apevo e a Secretaria de Saúde de 
Votorantim era de que a entidade recebesse 500 doses 
iniciais para participar da campanha. No entanto, foram 
repassadas apenas 300 doses.
Além disso, a Apevo também não foi autorizada a imunizar 
gestantes, puérperas e portadores de doenças crônicas e 
comorbidades, como nos anos anteriores. Aristides Vieira 
Fernandes, presidente da associação, ressalta que a Apevo se 
enquadra nos requisitos da Vigilância Sanitária para aplicar a 
vacina, dispondo inclusive de um profissional de saúde para 
atender ao público, mas não foi possível prosseguir com a 
campanha.

O médico infectologista do Hospital Santo Antônio de 
Votorantim, Alcides Poli Neto, tira as principais dúvidas 
referente à vacinação contra a gripe, que aconteceu nos 
meses de abril e maio.
Quem tomou a vacina esse ano deve tomar no próximo?
“Sim. Todos os anos a vacina é atualizada, pois os vírus sofrem 
mutações, ou seja, a vacina que você tomou esse ano pode 
não proteger contra os vírus do ano que vem. Esse ano, por 
exemplo, a vacina sofreu atualizações nos subtipos do vírus 
H1N1, já os vírus tipo B e H3N2 são os mesmos de 2016”.

A vacina protege contra todos os tipos de gripe?
“Não. A vacina distribuída foi produzida para proteger contra 
os tipos de gripes mais frequentes no Brasil, como o H1N1 e 
a Influenza. Existem inúmeros tipos de gripe que não são 
cobertos pela vacina, no entanto, são mais raros e 
apresentam poucos riscos à população”.
Existem pessoas que não podem tomar a vacina?
“Apenas alérgicos à proteína de ovos não podem tomar a 
vacina. Pessoas debilitadas e com infecções graves também 
devem evitar”.
Quanto tempo à vacina demora a fazer efeito?
“Geralmente de 2 a 3 semanas. Depois deste tempo, o 
corpo fica protegido por cerca de 1 ano, quando é 
necessário o reforço”.
Posso ficar gripado ao tomar a vacina?
“Não. O que gerou receio da população de que a vacina 
pode provocar gripe foram os casos em que as pessoas se 
imunizam e já estavam infectadas, mas não apresentavam os 
primeiros sintomas. Desta forma, poucos dias após a 
vacinação, ocorreram os sintomas erroneamente associados 
à imunização. Outra ocorrência é uma leve reação do 
organismo que manifesta sintomas semelhantes ao da gripe, 
mas sem representar riscos”.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, em 
Votorantim, foi prorrogada até o dia 9 de junho. Até o 
fechamento dessa edição, a Secretaria de Saúde havia 
imunizado 22.115 pessoas e esse número está abaixo da 
meta estabelecida, que é de 90% do público-alvo, segundo 
a Secretaria de Saúde.
Dentro do grupo alvo foram vacinados 86,33% de idosos; 
51,73% crianças; 72,53% trabalhadores de Saúde; 51,34% 
gestantes; 63,94% puérperas e 76,61% pacientes com 
morbidades. A orientação é que a população (do grupo 
prioritário) se dirija aos Postos de Saúde nos próximos dias 
para receber a dose da vacina. 
A vacina contra a gripe tipo A/H1N1 reduz possíveis 
complicações que produzem os casos mais graves da 
doença, internações e até mesmo óbitos. O medicamento 
protege também a população das gripes típicas do inverno, 
como A/Hong Kong (H3N2) e B/Brisbane. (Fonte: Secom e 
G1.com)

Saiba tudo sobre a vacina contra a gripe 

Por que os exercícios físicos melhoram nossa qualidade de vida?

Exercícios físicos bem orientados e regulares, uma boa 
alimentação e descanso, entre outros hábitos, são essenciais 
para problemas de insônia, dores no corpo, desânimo etc. 
Uma nova rotina irá mudar tudo em sua vida!
Com isso, seu organismo entra em um ritmo de trabalho 
certo, estimulando a produção em quantidades certas de 
hormônios e enzimas, responsáveis pelo bom 

funcionamento do corpo, além de melhorar todo o sistema 
circulatório, passando pelo esquelético e muscular.
Tudo muda: você passará a dormir muito melhor, pois a 
produção de melatonina (hormônio do sono) será 
melhorada; as dores diminuirão graças a uma boa circulação 
sanguínea; músculos mais fortes e flexíveis e ossos com 
maior absorção de cálcio. 
O exercício físico é uma das melhoras coisas que você pode 
fazer para seu cérebro. Ele aumenta a produção de novas 
células cerebrais, retarda o envelhecimento e melhora o 
fluxo de nutrientes.
Então, o que está esperando para começar? Lembre-se: hoje 
você pode falar que não tem tempo para praticar exercícios, 
mas amanhã terá que arrumar um tempo para ir ao médico!

Clayton Tonche
Personal trainner e especialista em grupos especiais

Sócio proprietário da Academia Jump

Dançar ajuda a prevenir doenças
Além de ser uma forma de lazer, a dança passou a ser 
utilizada como prevenção e auxilio no combate a doenças 
físicas e psicológicas. Já existem ritmos que combinam os 
benefícios da atividade física com conhecimentos e técnicas 
medicinais.
Uma técnica, denominada Dança Movimento Terapia 
(DMT), auxilia no tratamento e prevenção da ansiedade, 
fibromialgia, depressão, estresse, distúrbios alimentos, mal 
de Parkinson, câncer, além de ajudar na redução de peso, 
melhorar a resposta do corpo à insulina, reeducação 
postural, diminuição do colesterol ruim e aumento nos níveis 
do bom, redução da pressão arterial, melhorar o 
condicionamento físico e respiratório. Na área psíquica, ela 
se manifesta por meio da diminuição da timidez, 
aprimoramento do convívio social, reconstrução de uma 
autoimagem e autoestima.
No Brasil já existe o curso para aqueles que desejam 
trabalhar com DMT. A grade inclui dança, psicologia, 
musicoterapia, cinesiologia, entre outras disciplinas e o 
profissional sai apto para atender pessoas com necessidades 
especiais, adultos, jovens, crianças e idosos.
Apesar de ter muitos benefícios, é necessário fazer um 
check-up antes de qualquer atividade física. A dança estimula 
os músculos e órgãos, que precisam ter uma melhor 
irrigação sanguínea. Isso faz com que a pressão arterial 
máxima suba e a mínima, desça.
Para pessoas com deficiência física, foram desenvolvidos 
passos inspirados nos estilos de dança clássica com métodos 
de fisioterapia. O objetivo é a redução de contraturas e 
deformidades, melhorar a mobilidade, ganho de força 
muscular e controle motor, resultando em uma melhor 
qualidade de vida para o individuo. (Fonte: Revista Saúde e 
Uol)

No primeiro dia mais de 100 pessoas passaram pela Unidade de Saúde

Dr.  Alcides Poli Neto

Aula de pilates na unidade 1 da academia Jump

 Aula de dança na Apevo



Turismo

Maria Fumaça atrai dezenas de turistas 
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O passeio na locomotiva a vapor Maria Fumaça, realizado 
pela Apevo no dia 6 de maio, atraiu mais de 40 turistas. O 
trem partiu de Campinas rumo à Jaguariúna e Pedreiras. 
O dia foi de muito sol e os termômetros chegaram a marcar 
28°C, resultando num delicioso passeio. O grupo Nostalgia 
Musical fez a alegria da galera com um repertório de músicas 
do clássico brasileiro. Outra atração foi o sorveteiro Salvador, 
seus sorvetes refrescaram os turistas no dia quente.
Durante o trajeto, o grupo conheceu um pouco sobre o 
funcionamento da locomotiva e a história da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro. Chegando à Jaguariúna, o 
pessoal visitou o Museu da Estação e a Feira de Artesanatos. 

Em Pedreiras, a tarde foi livre 
para compras e passeio pelo 
centro da cidade e na Galeria 
Center Louças.
A próxima excursão para a 
Maria Fumaça acontece no 
dia 16 de dezembro. As 
passagens  podem ser  
p a r c e l a d a s .  M a i s  
informações pelo telefone 
(15) 3353-8080.

Tempo frio contribui com a excursão 
para Campos de Jordão 

Os termômetros marcavam 10ºC quando o ônibus da 

excursão da Apevo desembarcou na cidade de Campos do 

Jordão. O tempo frio, predominante no município, foi 

motivo de diversão para os 46 turistas. 

O grupo saiu da Apevo por volta de 2h da manhã do dia 20 

de maio, chegando à cidade para um delicioso café da manhã 

e passeios pelos pontos turísticos do local. Os turistas visitam 

a Ducha de Prata, local formado por várias duchas artificiais 

com águas vindas da represa de Ribeirão das Perdizes; Bairro 

das Mansões, conhecido por abrigar belíssimas 

propriedades, entre elas à do bispo Edir Macedo; e o 

Mosteiro de São João, onde residem monjas conhecidas 

como “As Beneditinas”. 

Após o almoço, a tarde foi livre para passeios e compras pelo 

centro da cidade. Alguns turistas aproveitaram para se 

aventurarem no teleférico que sai do Parque de Capivari e 

sobe 160 metros até o Morro do Elefante. 

São Lourenço: novidade 
no Turismo da Apevo 

Ainda em clima de comemoração aos 25 anos de fundação 

da Apevo, a associação inovou na agenda de turismo e 

apresenta uma novidade aos associados: São Lourenço, em 

Minas Gerais. A excursão acontece de 23 a 25 de junho 

para a cidade, que é conhecida por suas estâncias 

hidrominerais e faz parte do Circuito das Águas, na Serra da 

Mantiqueira. 

As caminhadas e passeios de pedalinho no Parque das Águas 

são atrações que rejuvenescem qualquer cidadão. Os 

moradores acreditam que as águas das fontes espalhadas 

pela cidade curam problemas que vão desde anemias a 

úlceras. No parque há também um balneário com banhos 

de espuma e sais, ducha escocesa, sauna e massagens para 

aliviar o stress.

Com direito a hospedagem no Granada Hotel, os turistas 

terão pensão completa, que inclui as delícias da culinária 

mineira e duas festas temáticas com música ao vivo. Não 

tem como ficar parado! 

Outras atrações turísticas são o Mercado Municipal; feiras 

livres; Center Kart, com arvorismo, paintball e escalada; 

Sítio Lagoa Seca, com visitas montadoradas; passeios de 

charrete pelo Centro da cidade; de Maria Fumaça; voos 

panorâmicos de balão e Rota do Café Especial.

 Turistas possam para foto em frente a locomotiva Trio Nostalgia Musical 
alegrou o grupo da Apevo

Friozinho marcou o passeio para Campos do Jordão

Turistas conhecem os pontos turísticos da cidade

São Lourenço é novidade no turismo da Apevo

Diversão a bordo do trem

Turistas possam na Ducha de Prata

* A Apevo oferece seguro para todos os turistas durante o período das viagens.



Destaque

Começa dia 8 a maior Festa Junina Beneficente do estado 
Marcada para começar no dia 8 de junho, a 
Festa Junina Beneficente de Votorantim – a 
maior do estado, tem uma novidade: o 
espaço onde serão realizados os shows 
conta agora com uma ampla estrutura 
coberta. Além disso, as estruturas foram 
montadas com mais de 30 dias de 
antecedência, na Praça Lecy de Campos, em 
Votorantim. A festa se encerra no dia 25. 
Segundo a empresa organizadora, Viva 
Entretenimento, a expectativa é contar com 
grande envolvimento da população durante 
os 18 dias de evento, para que as 
arrecadações ajudem as instituições sem fins 
lucrativos. A primeira-dama e presidente da 
Comissão Municipal de Assistência Social – 
Comas, Luciane Nunes de Oliveira Souza, 
ressalta que o evento desse ano pretende 
resgatar a cultura da tradição junina. 
“Quando se fala em Festa Junina lembramos 
de diversão. Pessoas com vestimentas 
típicas, decoração com bandeiras coloridas, 
deliciosos pratos a base de milho e outras 
delícias da gastronomia e muitas brincadeiras. 
Queremos resgatar a essência da tradição 
junina. Queremos que a população participe 
e se envolva na causa maior do evento que é 
a arrecadação de fundos para 20 entidades 
beneficentes do nosso município”.
A programação musical traz grandes nomes 
do sertanejo. A abertura, na quinta-feira dia 8 
de junho, é com a cantora Marília Mendonça, 
famosa pelos sucessos “Eu sei de cor” e 

“Infiel”. No dia 9, atrações 
regionais subirão ao palco da 
festa em um especial de 
sertanejo e funk; já no sábado, 
dia 10, o cantor Luan Santana 
anima a galera com singles 
como “Acordando o prédio” e 
“Dia, lugar e hora”. 
Nos domingos, 11 e 18 de 
junho, as matinês para a 
garotada são com os shows 
infantis da Galinha Pintadinha, 
M inec r a f t ,  p r í n c i pe s  e  
princesas da Disney, entre 

outros. E, à noite, os irmãos Henrique e Juliano retornam à 
festa pela segunda vez consecutiva. Já na terça-feira, 13 de 
maio, será realizado um show especial gospel com a cantora 
Gabriela Rocha. O grupo de pagode Inimigos da HP 
relembram seus hits no dia 14 de junho, quarta-feira. Uma 
das novidades na programação musical é o cantor Wesley 
Safadão, que se apresenta no dia 15 de junho. 
O grupo Raça Negra embala os românticos no dia 16 de 
junho. Enquanto no dia 17, o show fica por conta da dupla 
Fernando e Sorocaba, com as melodias “Casa Branca” e 
“Gaveta”. No domingo, 18, os funkeiros MC Kevinho e Nego 
do Borel agitam o público com seus hits.
No dia 21, quarta-feira, as gêmeas Maiara e Maraisa voltam à 
cidade trazendo as músicas “10%” e “Medo bobo”. A banda 
Capital Inicial se apresenta no dia 22 de junho, com os 
clássicos do rock brasileiro. No sábado, dia 24, as duplas 
Bruninho e Davi e Henrique e Diego cantam seus maiores 
sucessos. A festa se encerra no dia 25, com o show do cantor 
revelação Gustavo Mioto. 
E, mais um ano, o parque de diversões é da empresa 
Moreno's Park, que tem mais de 70 anos nesse mercado e é 
considerado um dos mais completos da América Latina. Entre 
as atrações, estão os brinquedos clássicos como a montanha 
russa, barco pirata, carrossel, chapéu mexicano, kamikaze, 
crazy dance, entre outros. 
A compra antecipada da cartela com 10 ingressos dos 
brinquedos do parque dá direito ao Concurso Cultural, que 
sorteará um Fiat Mobi Easy 1.0, quatro portas, ano 
2017/2018. A cartela deve ser comprada na Comas.
De segunda a sexta-feira, o recinto da festa abre às 19h. Nos 
sábados e feriados, a abertura é a partir das 14h e aos 
domingos, a partir das 12h. Os ingressos dos shows também 
podem ser adquiridos na Comas ou diretamente na bilheteria 
do evento.
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Visão panorâmica do Moreno's Park

Festa Junina de Votorantim chega a 102ª edição

Wilma Galli
Por Luciane Fogaça

A Rainha da Terceira Idade da Festa Junina Beneficente de 
Votorantim, eleita no mês de maio, é Wilma Vetorazo Galli. 
Aos 85 anos, esbanjando saúde, ela esteve na Apevo para um 
bate-papo que rendeu boas histórias. Falou sobre o 
concurso, sobre a família, sobre saudades e também sobre 
sua fé, que a mantém viva e feliz.
Wilma chegou falante. Estacionou seu carro em frente à 

a s s o c i a ç ã o  e  f e z  
questão de contar que 
teve sua carta de 
habilitação renovada 
por mais 3 anos. “Nada 
paga essa liberdade. 
Sou dona das minhas 
vontades e vou e volto 
de onde eu quero”, 
disse balançando as 
chaves do carro.
Nascida e criada em 
Votorantim, formou-se 
contadora na Escola do 

Comércio, em Sorocaba, aos 16 anos. Após casar-se com 
Ivo Galli, em 1953, passou a trabalhar no escritório da 
empresa do marido, de tecelagem de linho e veludo. 
Também trabalhou com Turismo e com bordados. 
Ivo foi um dos associados fundadores da Apevo e, por mais 
de 20 anos, prestou serviços à associação como tesoureiro. 
O casal sempre foi muito atuante nas atividades que 
desenvolveram na cidade, tanto na igreja católica, como no 
Lions, e também entre os vicentinos. “Ivo era meu grande 
companheiro e eu sinto muita falta dele. Mas sigo a vida do 
jeito que ele me pediu que fosse: com alegria”, comentou 
emocionada. Wilma segue firme nas atividades, hoje sem o 
marido, que faleceu há 4 anos. O casal teve dois fihos: Rita de 
Cássia e José Alieri, e quatro netos.
Dona de um largo sorriso e uma saudável espontaneidade, 
Wilma é muito ativa e no seu dia a dia a agenda está sempre 
cheia de compromissos. “Eu faço parte do Sesi, participo de 
palestras, de jogos e de ginástica. Além disso sou aluna do 
curso de computação para a Terceira Idade da Facens e logo 
vou receber meu diploma. Aprendi a mexer no computador 
e nas redes sociais. Estudar é importante para aprender 
coisas novas e a cabeça não envelhecer”, disse.
A memória de Wilma é algo realmente surpreendente, pois 

ela se lembra de fatos, nomes, pessoas, e detalhes em tudo o 
que conta. Entre as atividades que mais gosta, o artesanato é 
algo que fala com entusiasmo. “Eu gosto de fazer peças de 
artesanato para presentear as pessoas queridas. Sou uma 
pessoa realizada, pois tenho uma família que amo e amigos 
de uma vida toda. 
Sobre o concurso em que foi a vencedora, afirmou que foi 
uma grande surpresa. “Fui como representante do Lions e 
entrei somente para participar, não imaginei que seria a 
escolhida, mas fiquei feliz”, disse. 

Na Apevo Com...
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Unidade de Saúde: serviços de qualidade aos associados

Inaugurada em setembro de 2013, a Unidade de Saúde da 

Apevo tem o objetivo de oferecer aos associados e 

dependentes atendimentos médicos de qualidade. 

Localizada na rua Sebastião Lopes, 97, no Centro de 

Votorantim, a unidade conta com mais de 20 profissionais, 

em diferentes especialidades.

“Nunca houve tantos profissionais a disposição dos 

associados”, diz a colaboradora Sônia Quintino. Com preços 

abaixo da média no mercado, a Unidade de Saúde tem as 

especialidades: urologia, psiquiatria, ortopedia, cardiologia, 

clínico geral, dermatologista, pneumologia, dentista, 

podologia, fisioterapia, psicologia, acupunturista, geriatria, 

nutricionista, gastroenterologia, cirurgia plástica, 

reumatologia, fonoaudiologia, gerontologia, ginecologia e 

neurologia. 

A Unidade também reforça o atendimento na área de saúde 

na cidade de Votorantim. O prédio tem 300 m² e oferece: 

recepção, sala de espera, consultórios médicos, sala para 

esterilização de materiais e banheiros amplos e adaptados 

para deficientes.

O valor das consultas médicas, quando comparado ao 

mercado, pode ser até cinco vezes menor que o cobrado 

em Votorantim e região. O agendamento pode ser feito na 

unidade ou pelo telefone (15) 3353-9800.

Parceiros externos da Unidade de Saúde

Além dos profissionais que atendem na Unidade de Saúde da 

Apevo, a associação conta com parcerias de médicos 

externos para auxiliar nos atendimentos. Após agendar a 

consulta, o associado ou dependente retira a guia da consulta 

- mediante o pagamento, na Unidade de Saúde, e assim 

garante os mesmos valores oferecidos pela associação, além 

da facilidade no agendamento.

A Clínica Mutton, dirigida pelo oftalmologista Fernando 

Mutton, está há mais de 18 anos na cidade de Sorocaba e é 

uma das parcerias da Apevo. A clínica trabalha visando a 

recuperação, reabilitação e manutenção visual dos pacientes 

e, na parte clínica, oferece serviços como: prescrição de 

receitas de óculos e adaptação de lentes de contato, 

tratamento de retinopatia diabética e degeneração macular, 

acompanhamento de pacientes com glaucoma, avaliação e 

tratamento de doenças de córnea, inclusive ceratocone e 

urgências oftalmológicas. Na área oftalmológica, a associação 

também tem o apoio do médico Reinaldo Nishimura.

Com a parceria do médico Ézio Hiroki Omine, a Clínica 

Omine, em Votorantim, está a disposição dos associados e 

dependentes da Apevo, atendimentos com os ortopedistas 

Adílio Bernardes e Ildefonso Mora Neto, especialistas em 

lesões do joelho e cirurgias ortopédicas. Nessa 

especialidade, prestam atendimento também os médicos 

Mario José Santiago e Fernando da Silva César.

Outros médicos parceiros são o neurologista, Luiz Carlos 

Ataíde, que atende na clínica Med Cor Cardiologia Sorocaba; 

o gastrenterologista, Daniel Pedroso Palma; a 

otorrinolaringologista, Denise Pretel; os clínicos gerais, José 

Antônio Ayres e Venilton Firmino, este atende ainda as 

especialidades endocrinologia e geriatria; o endocrinologista, 

Vicente Giorni e a mastologista, Potyra Labonia Matiello.

Confira os  profissionais da Unidade de Saúde 

Ana Paula Antoneli Ribeiro

Psiquiatra

Atendimento: às quintas-feiras, das 

8h às 11h

Carina Claudino de Souza

Nutricionista

Atendimento: aos sábados, das 9h às 

11h

Carolina Claudino de Souza

Psicóloga e acupunturista 

Atendimento: às segundas, terças, 

quintas e sextas-feiras, das 10h às 17h

Eduardo Santos Montoro

C i r u r g i ã o  p l á s t i c o  e  

gastroenterologista

Atendimento: às quartas-feiras, das 

8h20 às 10h

Eliane de Ambrósio Ruzzante

Geriatra

Atendimento: às quartas-feiras, das 

15h30 às 17h

Fabiana de Camargo

Dentista

Atendimento: às terças-feiras, das 9h 

às 11h

Fabio Oliveira de Sousa

Urologista

Atendimento: às quintas-feiras, das 

14h às 15h

Jéssica Adrieli Santos de Souza

Fisioterapeuta

Atendimento: às segundas e quintas-

feiras, das 8h às 17h; quartas-feiras, 

das 13h às 17h e sextas-feiras, das 8h 

às 11h

Letícia Alves de Costa

Dentista

Atendimento: às quartas-feiras, das 

9h às 11h

Luciana Silveira Pupo

Dentista

Atendimento: às sextas-feiras, das 9h 

às 17h

Maitê Altéa

Podóloga

Atendimento: às segundas e quartas-

feiras, das 8h às 17h

Maria da Glória Azevedo Ferreira

Reumatologista

Atendimento: às terças-feiras, das 9h 

às 11h

Mariel Cristina Moreno Patto

Dermatologista

Atendimento: às segundas-feiras, das 

14h às 17h

Nelci Carvalho

Podóloga

Atendimento: às terças e quintas-

feiras, das 8h às 17h

Norberto Vieira Martins

Cardiologista

Atendimento: às terças-feiras, das 

8h30 às 11h

Otávio Turolo da Silva

Neurologista

Atendimento: às terças-ferias, das 

13h às 14h30

Paola de Campos

Gerontóloga

Atendimento: às quartas-feiras, no 

período da manhã

Raimundo Vito de Lima Pasquale

Ortopedista

Atendimento: às quartas-feiras, das 

12h40 às 14h

Regina Márcia Prado Teixeira

Podóloga

Atendimento: às sextas-feiras, das 

14h às 17h

Sônia Maria de Castro Luiz 

Trujillano

Pneumologista e clínica geral

Atendimento: às segundas-feiras, das 

13h às 16h

Thaís Mansur Peres

Fisioterapeuta

Atendimento: às terças-ferias, das 8h 

às 16h

Vanessa Cristina Gonçalves

Fonoaudióloga

Atendimento: às segundas, das 12h 

às 17h, às quartas, das 8h às 17h, às 

quintas, das 8h às 11h30 e às sextas-

feiras, das 8h às 10h

Fachada da Unidade de Saúde

Recepção presta atendimento aos associados Atendimento Odontológico também é oferecido pela Apevo



Phito Fórmulas 
apresenta o PhitoDia

O representante da farmácia de manipulação Phito 

Fórmulas, Ricardo Bueno, reafirmou a parceria da empresa 

com a Apevo. Ele esteve em reunião com o presidente da 

associação, Aristides Vieira Fernandes; com a colaboradora 

Sônia Quintino, e a médica Eliane de Ambrósio Ruzzante.

Eles falaram sobre novas ações e benefícios aos associados e 

dependentes. Entre as novidades está do PhitoDia, no qual 

profissionais da empresa oferecem orientações a portadores 

de diabetes, além da facilidade de orçamento com receita 

médica em sistema delivery. O serviço pode ser feito em 

todas as unidades da região, sem o horário agendado.

A Phito Fórmula oferece serviços personalizados para os 

associados e dependentes da Apevo, como assistência 

farmacêutica e atendimento com terapeuta de floral sem 

custo. Informações pelo telefone (15) 3211-2020.

Parceiros da Saúde reafirmam parceria com a Apevo
A Apevo conta com diversos parceiros ao logo de seus 25 
anos de funcionamento, especialmente na área da Saúde, 
pois entende ser de grande importância oferecer 
atendimento de qualidade e benefícios aos seus associados. 
No mês de maio, a associação recebeu visitas de alguns de 
seus representantes nas áreas de farmácias, que firmaram e 
renovaram suas parcerias. Entre elas a gerente farmacêutica 
da Farma Conde, Fabiana de Giuli. A farmácia, que chegou à 
cidade há pouco mais de seis meses, faz parte da lista de 
parcerias da associação.
O “Convênio à Vista”, como são chamados os descontos 
para os associados e dependentes, abrangem medicamentos 
de referência, genéricos e similares. Os descontos, variam 
de 15% a 45% e são válidos para as mais de 180 farmácias no 
estado de São Paulo. Para utilizar o benefício, o associado 
deve comparecer a uma farmácia da rede e apresentar a 
carteirinha da Apevo. “A parceria vai fazer com que os 

aposentados conheçam a Farma Conde e obtenham os 
menores preços da região em relação aos medicamentos”, 
disse a gerente.
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Médicos e clínicas externas com descontos 

Em mais de três anos de funcionamento, a Apevo firmou 
parcerias com diversos laboratórios, hospitais, clínicas e 
consultórios – todos considerados parceiros externos da 
Unidade de Saúde. Esses locais oferecem descontos aos 
associados e dependentes.
Entre eles, está o Hospital Santo Antônio, referência na 
qualidade dos serviços prestados em Votorantim e região, 
com uma estrutura ampla e moderna. Além de prestar 
serviços à Apevo, colocando a dispor da entidade 
ambulâncias e profissionais capacitados, o hospital também 
atende os associados e dependentes em seu pronto 
atendimento 24h.
Para aqueles que precisam de serviços de ambulância, existe 
as parcerias com a Premed e a H-Med. Os serviços das 
empresas consistem no atendimento médico pré-hospitalar 
para urgências e emergências, remoção dos pacientes; UTI 
móvel; procedimentos de enfermagem, entre outros.
Na área de odontologia, a Apevo conta com os 
atendimentos da clínica Oral Sin, que oferece implantes 

dentários, próteses, odontologia estética, ordontia, entre 
outros. Além da clínica, existem parcerias com as clínicas 
Bataglin e Intrabucal; e os dentistas, Ana Cláudia Bernardes; 
Ismara Beirão Costa; César Eduardo Ribeiro e Patrícia 
Arruda Ribeiro; Jonathan Mariano da Silva; Rosana 
Fernandes; Vivian de Souza e José Tadeu Perbelini.
Referência nacional e internacional em transplante de 
córnea, o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, mantido 
pelo BOS – Banco de Olhos de Sorocaba dispõe aos 
associados e dependentes cirurgias. Outros especialistas 
dessa área são o médico José Garcia da Costa Filho e Helen 
Cristiane Franco.
Para os exames laboratoriais e de imagem, há parcerias com 
a Laboimagem, Labormed, Biolabor, Souza Áreas e GWG  - 
Dr. Wilson Nogueira - Endoscopia. Entre os exames que 
podem ser feitos nessas empresas, estão: glicemia, curva 
gl icêmica, colesterol, tr igl icérides, hemograma, 
ultrassonografia de vários tipos, monitoramento cardíaco, 
entre outros.
Entre as demais especialidades que a Apevo têm parceria, se 
encontram: fisioterapia, fonoaudiologia, acupuntura, 
gastrenterologia, massoterapia, ginecologia, obstetrícia, 
homeopatia, pneumologia, ortopedia, podologia, psicologia, 
terapia ocupacional, urologia, proctologia e vascular. Todas as 
parcerias da associação são em prol do bem-estar e 
qualidade de vida dos associados.

Farmácias e óticas

A Apevo e seus parceiros oferecem descontos também em 
outros serviços, como farmácias e óticas. Entre as empresas 

colaboradoras, encontra-se a Phito Fórmulas.
A farmácia recentemente renovou a parceria com a 
associação e passou a oferecer descontos especiais na 
formulação de medicamentos e formas de pagamento 
flexíveis. A empresa é a única da região autorizada a 
manipular todas as classes terapêuticas. Entre os principais 
serviços prestados, estão: assistência farmacêutica, Phito 
Card Web – onde o cliente acumula pontos e troca por 
brindes e preparo imediato de medicamentos.
Outras farmácias parceiras são a Farma Ponte, Farmamed, 
Farma Pro-Art, Crystal Fórmulas, Farma PA, Farma Vem, 
Farmasil, Drogasil, Phitofarma e Farma Conde, com 
descontos e valores acessíveis.
A Ótica Officer Occhiali, localizada em Votorantim, oferece 
desde modelos de óculos básicos, até os mais exclusivos e 
modernos, tendências na moda internacional e uma 
diversidade de produtos. As óticas Oliver, Pontual, Matheus, 
Atual e Consertótica também fazem parte da lista de 
benefícios da Apevo.

Manhãs de saúde: mais de 20 mil já passaram pela Apevo 
Há mais de 10 anos realizando suas “manhãs de saúde” para o 
público em geral, a Apevo contabiliza mais de 20 mil 
atendimentos. Quatro vezes no mês, são feitas aferições de 
pressão e testes de glicemia, em parceria com a Farmamed, 
Farma Ponte e Drogasil.
O atendimento é de grande importância, pois, de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Hipertensão, o número de hipertensos 
que possuem a doença e não tem conhecimento é alto. Estima-
se que metade da população não sabe que tem a doença e 
apenas 25% aderem ao tratamento.
Atualmente, mais de 30% da população brasileira sofre com o 
problema, sendo que 50% desse número são pessoas do 
grupo na Terceira Idade e 5%, crianças e adolescentes. 
Há mais de uma década, a Apevo vem garantindo esse 
benefício, não somente ao associado, mas à população em 
geral, a fim de que se previnam de doenças, como o diabetes e 
hipertensão. Os atendimentos continuam mês a mês. O 

objetivo da associação é conceder ao associado uma qualidade 
de vida melhor.

Farmamed: desconto em todas as unidades
Há mais de dez anos a Apevo firmou parceria com a 
Farmamed e, com isso, os associados e dependentes podem 
usufruir dos descontos oferecidos nas unidades espalhadas 
por todo o Brasil. A coordenadora de marketing da rede em 
Sorocaba, Josiane Menck, e o analista, Suzeni Junior, 
estiveram na associação para reafirmar essa parceria.
Durante a reunião, Josiane ressaltou que a empresa oferece 
descontos diferenciados para os associados da Apevo e 
serviços que vão além de medicamentos, como por 
exemplo, disponibilizar funcionários para realização das 
aferições, aplicar vacina, entre outros. “Nosso interesse é ser 
a melhor parceria para a Apevo”, disse ela.
Os descontos são válidos para medicamentos de uso 
contínuo, genéricos e perfumaria. Para utilizar o benefício, os 
associados devem apresentar o cartão “Farmamed Apevo”, 

em uma farmácia da rede. Para os associados que ainda não 
possuem o cartão, basta apresentar o CPF.

Droga Raia e Drogasil
 se estendem para 

todo o Brasil
A Apevo, que já tem parceria firmada com a drogaria 

Drogasil de Votorantim desde sua inauguração, em 2016, 

recebeu a visita dos representantes da rede Raia/Drogasil, 

André Alves e Maria Aparecida Santos, analistas da empresa.

A partir desse mês, os descontos passam a valer em todas as 

unidades da rede. São mais de 1.400 espalhadas por 18 

estados do Brasil, só em São Paulo são 800 lojas. Os 

associados e dependentes devem apresentar a carteirinha da 

Apevo no ato da compra. Os descontos mínimos para 

medicamentos tarjados são de 15%, enquanto para 

genéricos, são de 25%. Eles variam dependendo dos 

produtos e das unidades. 

André acredita que será uma boa parceria. “A população 

brasileira que mais cresce são os idosos. Eles são os clientes 

mais importantes para qualquer farmácia. Nosso objetivo é 

reter e fidelizar novos associados”, diz.

FOTO?

Representantes da Rede Raia-Drogasil visitam a Apevo

Jandir Teixeira, Sônia Quintino e a gerente da 
Farma Conde, Fabiana de Giuli

Farmamed reafirma parceria com a Apevo



Esse é o número de novos associado da Apevo de janeiro a maio. A todos, 

antigos e novos, damos boas vindas! E a você que ainda não faz parte da nossa 

família fica o convite para vir nos conhecer.

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

residência, título de eleitor e número de benefício (se aposentado). Todos 

podem se associar.

Associe-se!

Informações: 

(15) 3353-8080315

Com o objetivo de presentear seus associados pelos anos de companheirismo e credibilidade, a Apevo realiza mensalmente, um sorteio de prêmios. Para 
participar, é necessário estar em dia com as mensalidades e depositar os cupons nas urnas da associação, Farmamed e Farma Ponte. 
A associação conta com a ajuda de seus parceiros que também disponibilizam brindes para serem sorteados. No mês de maio, os ganhadores foram:

Marlene de Oliveira - cesta de cosméticos da Farma Ponte Angela Moscatelli - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Marina Lima de Oliveira - grill ofertado pela Apevo

Maria Cristina Batista - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Cleonice Pereira - kit de sorvetes ofertado pela Apevo Celso Seabra - Sessão com a podóloga

Mario Alberto - cesta de cosméticos da Farmamed Raymunda Amaral - cesta de cosméticos Farmamed Renato do Patrocínio - cesta de cosméticos da Farmamed

Show de prêmios na Apevo 
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Apevo recebe homenagem do vereador Zelão
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O que falta é idoneidade moral e social

Idoneidade moral é o conjunto de qualidades que indicam 
ao indivíduo o conceito público, com atributos como honra, 
respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. 
Considerando que uma pessoa tem idoneidade moral, 
significa que ela é honesta, transparente e honrada no 
ambiente em que está inserida.
Idoneidade moral é a imagem ilibada da pessoa na 
sociedade, que a torna merecedora de crédito e respeito. 
No entanto algumas pessoas, principalmente atuantes em 
cargos públicos, consideram esses créditos valoráveis e 
compráveis, podendo até manipular sua imagem.

Qualquer ato que pratique fora dos quesitos que o 
qualifique ser uma pessoa idônea, fará com que perca para 
sempre este conceito. Existem exemplos clássicos que 
estão descritos em nossa legislação, religião e em nossos 
costumes. Vejamos os direcionados a legislação e bons 
costumes: 
Corrupção, tráfico de influência, perjúrio, venda e compra 
de votos e muitos outros. Esses citados estão direcionados 
a nossa política e a sua eficácia. É muito difícil de entender a 
política com tanto interesses e valores envolvidos sendo 
misturados. Justamente estas misturas de valores é que 
tiram a idoneidade de um líder.
Interessante é que princípios norteados pela Nossa 
Constituição, colocando em ordem as iniciais formam:

L . I . M . P . E
Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência.

Essa é a grande questão levantada pelo povo: O líder de 
uma nação tem que ter idoneidade moral para exercer seu 
cargo, ou ainda, prová-la em seu exercício? A essência de 
um líder consiste em sua dignidade e em seu bom caráter e 
atitudes, com atos e provas de que és digno de 
credibilidade. 

“Não há nada de errado com aqueles que não gostam de 
política, simplesmente serão governados por aqueles 
que gostam” - Platão



Na manhã do dia 9 de maio, a Apevo sediou a primeira 

Plenária das Associações da 4ª Regional de Sorocaba. 

Segundo o coordenador da Regional e vice-presidente da 

Apevo, Jandir Teixeira, o objetivo da reunião foi envolver 

todas as associações e traçar os planos de ações para 

realização de um trabalho alavancado em reivindicações dos 

aposentados.

A função da regional é unir as associações e lutar pelos 

direitos dos aposentados. Além de Jandir, a diretoria é 

composta pelo 1º Secretário, Nelson Gonçalves, da Amaso 

– Associação dos Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba e 

Região e Jorge Hynoyo, presidente da AAPS – Associação 

dos Aposentados e Pensionistas de Salto, que assume como 

2º Secretário.  

Os líderes das associações presentes tiveram a 

oportunidade de expor suas ideias e opiniões para a 4ª 

regional. O assunto mais abordado foi em relação à reforma 

da Previdência, que atinge milhões de aposentados. “Vamos 

criar uma força para pressionar o governo. Escrever a 

história do país de um modo diferente”, disse o 

Coordenador Estadual, Antônio Alves, vice-presidente da 

Fapesp – Federação das Associações e Departamentos de 

Aposentados do Estado de São Paulo.

Para Aristides Vieira Fernandes, presidente da Apevo, levar 

conhecimento às pessoas sobre a situação dos aposentados 

no país é uma das metas da regional. 

Aproximadamente 50 pessoas marcaram presença, entre 

eles, Manoel Candido Martins, vice-presidente e Ailton 

Muniz Damas, vice tesoureiro da AAPS; a advogada Juçara 

dos Anjos Guarim; o presidente da Apenso – Associação 

dos Aposentados e Pensionistas de Sorocaba e Região, José 

Raimundo de Queiroz Mello; Evanildo Amancio, 

presidente e Vanderlei Trindade, diretor da Amaso; Álvaro 

Sciomak e Judier Spana, representando a AFIP – Associação 

dos Ferroviários Inativos e Pensionistas de Sorocaba.

Dificuldade de aprendizagem nos estudantes 

A dificuldade de aprendizagem é um tipo de desordem pela 
qual a criança não consegue aprender efetivamente. A 
desordem afeta a capacidade do cérebro em receber, 
processar, gravar, ou expressar informações e pode tornar 
problemático para a criança. Geram limitações para a 
aprendizagem de leitura, escrita, cálculos.
Algumas vezes a criança é considerada preguiçosa, gerando 
muito desconforto, pois constantemente é cobrada por 
adultos ansiosos e preocupados com seu desempenho 
escolar, sendo que não é falta de esforço ou vontade, e sim 
uma dificuldade que a limita e atrapalha seu desenvolvimento 
escolar. 
A dificuldade de aprendizagem refere-se não a um único 
distúrbio, mas a uma série de problemas que podem afetar 
qualquer área do desempenho escolar.  Os professores, por 
passarem grande parte do tempo com os alunos em sala de 
aula, geralmente são os primeiros a perceberem essas 
limitações. Neste sentido é muito importante que escola e a 
família se unam para realizar a identificação correta, com a 
ajuda de profissionais adequados.
Infelizmente, quando os pais e os professores não 

compreendem a existência da dificuldade, a criança passa a 
viver em um contexto que faz com que ela se sinta fracassada 
e frustrada. Embora as dificuldades sejam consideradas 
condições permanentes, elas podem ser rapidamente 
melhoradas com a ajuda de mudanças na rotina em casa e na 
escola.
Alguns exemplos de dificuldades de aprendizagem mais 
conhecidos são: a dislexia, que aparece na leitura, impedindo 
o aluno de ser fluente, pois faz trocas ou omissões de letras, 
inverte sílabas, apresenta leitura lenta, dá pulos de linhas ao 
ler um texto, etc.; disgrafia, que normalmente vem associada 
à dislexia, porque se o aluno faz trocas e inversões de letras, 
consequentemente encontra dificuldade na escrita; a 
discalculia, dificuldade para cálculos e números, de um modo 
geral os portadores que não identificam os sinais das quatro 
operações e não sabem usá-los, não entendem enunciados 
de problemas, não consegue quantificar ou fazer 
comparações, não entendem sequências lógicas; dislalia, 
limitação na emissão da fala, apresenta pronúncia 
inadequada das palavras, com trocas de fonemas e sons 
errados, tornando-as confusas; disortografia, que é uma 
dificuldade na linguagem escrita e também pode aparecer 
como consequência da dislexia; e o Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH), onde os alunos que 
enfrentam esse distúrbio apresentam baixa concentração, 
inquietude e impulsividade, sendo que uma das causas deste 
transtorno é considerada genético, e que há implicações 
neurológicas. 
A união entre a saúde e a educação se faz necessária como 
medida preventiva, visando à descoberta e o tratamento das 
dif iculdades, orientando a famíl ia, professores, 
coordenadores e melhorando as práticas pedagógicas.
As equipes multidisciplinares e interdisciplinares são 
formadas por um conjunto de profissionais de diversas áreas 

que trabalham juntos a fim de chegar a um objetivo comum. 
Desta forma, a equipe pode ser formada por fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, 
neurologistas, entre outros dependendo da dificuldade da 
criança.
É comum que os pais se culpem pelo insucesso de seus filhos 
na escola. Mas é importante que eles saibam que cada filho, 
assim como cada ser, é único e aprende de forma individual. 
O importante é que se apropriem desses momentos de 
dificuldades e mantenham-se informados, além de reforçar e 
valorizar os talentos e pontos fortes dos filhos o que poderá 
ajudar a aumentar a autoconfiança da criança. Os resultados 
positivos melhoram quando a criança sabe que seus pais a 
apoia e a ama incondicionalmente. 
Muitas crianças que apresentam o déficit de atenção 
possuem a autoestima desgastada. Para mudar isso os pais 
devem ajudar muito separando um “tempo especial” para 
eles.
Os tipos de pais também influenciam. Pais permissivos dão 
espaço demais para as crianças, fazendo assim com que elas 
não saibam os limites e o que é esperado delas; pais 
autoritários não dão espaço para as crianças expressarem-
se, dando limites e regras demais; já os pais democráticos 
colocam limites claros e dão espaço para as crianças se 
expressarem, ajudando as crianças a entender o que é 
esperado delas.
Enfim, é de extrema importância que esta criança seja 
amparada. Desta forma, as barreiras travadas pela dificuldade 
de aprendizagem poderão ser quebradas e o ambiente se 
tornará muito mais agradável e propício para a criança. 

Viviane Pisani Branco
Diretora pedagógica do Colégio Dimensão
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Advogados da OAB visitam a Apevo
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

Rodrigo de Melo Kriguer e as advogadas Mônica Paschoal, 

Luciane Fernandes Conegero e  Cristiane Violino, 

realizaram uma visita de cortesia à Apevo, no dia 15 de 

maio. 

Durante a visita, eles conheceram um pouco mais sobre a 

associação e suas instalações, além de renovarem a 

parceria que existe entre as entidades há anos. Segundo o 

presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes, os 

advogados ficaram entusiasmados com os trabalhos que a 

associação realiza que vai além do social, abrangendo a luta 

e a defesa dos aposentados e trabalhadores. Eles também 

debateram assuntos relacionados à Previdência e as 

reformas do governo. 

Na ocasião, eles foram recebidos pelo presidente da 

associação e pelo diretor jurídico, Jair de Lima.
 Advogados da OAB se reúnem com diretores da Apevo

Plenária das associações da 4ª Regional é realizada na Apevo

Plenária reuniu representantes das associações da região Diretores e presidentes marcaram a presença

Jorge Hynoyo, Jandir Teixeira e Nelson Gonçalves

Coleta de lixo é normalizada em Votorantim 
A Prefeitura Municipal assinou, em maio, um contrato 
emergencial para resolver o problema da coleta de lixo em 
Votorantim. No final de abril, os coletores protestaram por 
conta das mudanças na jornada de trabalho propostas pela 
prefeitura e a cidade sofreu com o acúmulo de sacolas de lixo 
nas ruas.
Além de normalizar a situação, durante o período do 
contrato a Prefeitura deve colocar o aterro sanitário para 
operar de acordo com as normas definidas pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Segundo o 
prefeito Fernando de Oliveira Souza, a medida tem o 
objetivo de atender toda a população. “É importante deixar 
claro que estamos fazendo gestão para uma cidade com 
aproximadamente 120 mil habitantes e, portanto, tomando 
atitude para buscar o que é melhor para um maior número 
de pessoas”, ressalta.

A empresa contratada, Sanepav – Saneamento Ambiental 
está percorrendo os bairros num primeiro momento com o 
objetivo de tirar o acúmulo de lixo das ruas de Votorantim. O 
horário da coleta é intercalado, em alguns bairros ocorre no 
período da manhã, enquanto em outros, após as 17h. 

ANUNCIE AQUI
Marina Sandroni

(15) 2104-0787 | 99770-8290
Marina Sandroni

(15) 2104-0787 | 99770-8290

ANUNCIE AQUI
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A 9.ª Arte: 
Banda desenhada (histórias em quadrinhos, gibis, comics...)

Há 40 anos, Maria Terezinha Gogoni, mais conhecida como 
Tatá, abriu a floricultura Tatá Flores, no Centro de 
Votorant im. “Em 1977 não exis t ia  nenhuma 
estabelecimento desse tipo em Votorantim, então me 
empolguei”, conta.
Além de flores, a loja oferece os mais variados produtos, de 
caixas de bombons a ursos de pelúcia. Porém, o que mais 
comercializa são as rosas vermelhas, que vende todos os 
dias e os meses em que mais tem trabalho são março, pelo 
Dia da Mulher; maio, Dia das Mães e junho, Dia dos 

Namorados.
Segundo ela, as vendas do Dia dos Namorados chega a 
ultrapassar a do Dia das Mães. “É nessa data que as pessoas 
querem oferecer coisas marcantes, como um buquê de 
rosas e um enorme urso de pelúcia. Tudo para conquistar o 
amado”, conta. Para esse ano, as encomendas estão a todo 
vapor. 
Nesses 40 anos de serviço, algumas histórias marcantes 
foram registradas pela comerciante. “Tive um cliente que 
mandou 50 buquês de rosas para a namorada, um para cada 

ano que ela completava. Outro cliente, que queria 
conquistar uma moça comprou, durante uma semana, um 
presente pra ela. Em um dos dias, quis oferecer uma torta 
de limão. Sai da loja e fui até outro estabelecimento comprar 
o doce e, em um dia chuvoso, saí da minha residência à 
noite para entregar o buquê para a moça”, recorda. 
Tatá disse que o Dia dos Namorados é uma data especial. 
“Os casais ficam animados, querem realizar surpresas aos 
amados e isso é uma emoção para mim, que participo de 
algumas histórias”, finaliza.

Banda desenhada, BD, história aos quadradinhos (português 
europeu) ou história em quadrinhos, quadrinhos, gibi, HQ, 
revistinha, historieta (português brasileiro) é uma forma de 
arte que conjuga texto e imagens com o objetivo de narrar 
histórias dos mais variados gêneros e estilos. São, em geral, 
publicadas no formato de revistas, livros ou em tiras 
publicadas em revistas e jornais. Também é conhecida por 
arte sequencial, narrativa gráfica e narrativa figurada
A banda desenhada é chamada de Nona Arte, dando 
sequência à classificação de Ricciotto Canudo. O termo "arte 
sequencial" (traduzido do original sequential art), criado pelo 
desenhista Will Eisner com o fim de definir "o arranjo de fotos 
ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar 
uma ideia", é comumente utilizado para definir a linguagem 
usada nesta forma de representação. Hugo Pratt chamava de 
"literatura desenhada".

Nos Estados Unidos, onde 
é chamada de comics, a 
banda desenhada tornou-se 
popular no início do século 
XX, um desenvolvimento 
importante ocorreu nos 
anos de 1930 (a "Era de 
Ouro"), com o surgimento 
das bandas desenhadas de 
super-heróis cuja ponte foi o 
personagem Superman 
lançado em 1938. Este 
também é o período entre 

guerras em que Hergé 
criou As Aventuras de 
Tintim, que se tornou um 
clássico do estilo da banda 
desenhada franco-belga 
conhecido como linha 
clara. No Japão, Osamu 
Tezuka popularizou o 
mangá após a Segunda 
Guerra Mundial.

Alguns consideram storyboards como banda desenhada. 
Estúdios de cinema, especialmente de animação usam 
sequências de imagens como guias para as cenas. Estes 
storyboards não se destinam a ser um produto final e 
raramente são vistos pelo público.

Etimologia

Apesar de nunca terem sido oficialmente batizados, a banda 
desenhada recebeu diferentes nomes de acordo com as 
circunstâncias específicas dos diversos países em que se 
estabeleceu. A banda desenhada é conhecida por comics 
nos Estados Unidos, fumetti na Itália, tebeos em Espanha, 
historietas na Argentina, muñequitos e cómicos no México, 
mangas no Japão, manhwas na Coreia do Sul, manhuas na 
China, komiks na República das Filipinas e por outras várias 
designações pelo mundo fora.

Por exemplo, nos EUA, convencionou-se chamar comics, 
pois as primeiras manifestações do formato eram histórias 
humorísticas, cômicas; na França, eram publicadas em tiras-
bandes - diariamente nos jornais e ficaram conhecidas por 
bandes-dessinées; em Portugal por Histórias aos 
Quadradinhos (HQ) e posteriormente banda desenhada 
(uma tradução literal do francês); em Itália, ganharam o 
nome dos balõezinhos ou fumacinhas (fumetti) que indicam 
a fala das personagens; na Espanha, chamou-se de tebeo, 
nome de uma revista infantil (TBO), da mesma forma que, 
no Brasil, chamou-se por muito tempo e (continua a ser 
largamente usado) de gibi, também oriundo do nome de 
uma revista. Originalmente, a palavra gibi significava 
menino, mas mudou de sentido e passou a ser sinônimo de 
banda desenhada.

Em Macau, região administrativa especial da República 
Popular da China que chegou a ser administrada por 
Portugal, usa-se os termos manhua e banda desenhada. 
Tudo, no entanto, refere-se à mesma coisa: uma forma 
narrativa por meio de imagens fixas, ou seja, uma história 
narrada em sequência de pequenos quadros ou vinhetas. 
Nesse sentido, o nome utilizado no Brasil seria história em 
quadrinhos, semelhante à expressão que caiu em desuso 
em Portugal 'histórias aos quadradinhos.

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

Tatá: compartilhando o amor com pequenos gestos

Talento

Representantes da Apevo participam do 1º ComJur da Cobap 
A Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos realizou, de 11 a 14 de maio, o 1º 
ComJur – Seminário Nacional de Comunicação e Jurídico. O 
presidente da Apevo, Aristides Vieira Fernandes junto com o 
vice-presidente, Jandir Teixeira e o bacharel em direito, 
Nelson de Lima Neto, participaram do evento.
Foram debatidos diversos temas, entre elas a reforma da 
Previdência, processos previdenciários, políticas nas redes 
sociais, polêmicas na internet, entre outros. Entre os 
palestrantes, tinham nomes como Jurandyr Bueno, chefe de 
gabinete na Câmara dos Deputados; o jornalista Arthur 
Godoy Júnior e o dirigente do Sindicato dos Jornalistas, 
Nelson Gonçalves.
Durante o evento, o palestrante professor Marcio Peixoto, 
declarou que o pacote da reforma da Previdência já estava 

pronto há muito tempo. “O regime geral não está e nem 
nunca esteve quebrado. Quebrado estão os demais 
regimes”, disse.
Além de associações e federações, estiveram presentes 
advogados e jornalistas de todo o país. Aristides Vieira 
representou também o presidente da Fapesp – Federação 
das Associações e Departamentos de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo, José Veiga de 
Oliveira, na reunião do COREF – Conselho de 
Representantes das Federações.
O presidente ressaltou que o evento foi proveitoso e que as 
teses debatidas serão colocadas em prática nas federações e 
associações do Brasil para que sigam as diretrizes. 

Encomendas para o Dia dos Namorados estão a todo vapor Tatá é dona da loja há 40 anos

Loja oferece variedades de flores e presentes

Ricciotto Canudo Will Eisner



Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, é uma festa religiosa da 

Igreja Católica que tem o objetivo de celebrar o mistério da 

eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. 

A festa é comemorada 60 dias após o Domingo de Páscoa 

ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima 

Trindade, em alusão à quinta-feira santa. Esse ano, a data será 

celebrada em 15 de junho.

Nesse dia são realizadas missas festivas e as ruas são 

enfeitadas para a passagem da procissão, geralmente 

conduzida por um bispo ou pároco da Igreja e acompanhada 

por multidões de fieis pelas cidades brasileiras.

A data festa do Corpus Christi foi sancionada pelo Papa 

Urbano IV, em 8 de setembro de 1264. A procissão lembra a 

caminhada do povo de Deus, peregrino, em busca da Terra 

Prometida. (Fonte: Significados)

Corpus Christi é 
comemorado por fieis 
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Dia dos namorados: celebração da união 
Comemorado no dia 12 de junho, no Brasil, o Dia dos 
namorados é uma data destinada aos casais de namorados, 
maridos, pretendentes e apaixonados. A tradição de troca de 
presentes, bombons e cartões incluem de flores a jantares 
românticos. 
Em outros países, como nos Estados Unidos, a 
comemoração acontece no dia 14 de fevereiro (Dia de São 
Valentim – Valentine's Day). A data vem desde o Império 
Romano, quando o bispo São Valentim foi proibido de 
realizar casamentos pelo imperador Claudius II. O bispo 
desrespeitou a ordem e continuou a celebrar matrimônios, 
mas de forma secreta, até que foi preso e condenado à 
morte. Enquanto estava preso, recebeu vários bilhetes e 
cartão de jovens apaixonados. São Valentim foi decapitado 
em 14 de fevereiro de 270. Em sua homenagem, a data 
passou a ser destinada ao amor.
Já no Brasil, a data tem uma história diferente e está 
relacionada ao frei português Fernando de Bulhões, mais 
conhecido como Santo Antônio. Em suas pregações, ele 
destacava a importância do amor e do casamento. Em função 

de suas mensagens, ganhou a fama de “santo casamenteiro”. 
No país, a data de 12 de junho foi escolhida por ser véspera 
do dia de Santo Antônio (13 de junho). E a tradição, assim 
como em outros países, é a de troca de presentes e cartões 
entre os casais. (Fonte: Sua Pesquisa)

Tiradas do Nogueira 
Um casal de professores desejando um bom futuro ao filho, 
pergunta:
- Filho, o que você quer ser quando crescer?
- Quero ser político.
- Mas que surpresa. Por que quer ser político?
- Ora, mãe, porque nunca vi político saindo nas ruas fazer 
manifestações por melhores salários.

No telefone
- Alô, é do suporte técnico?
- Sim. Em que posso ajudá-lo?
- O meu modem não está funcionando.
- Tem alguma luz acesa?
- Sim, a da sala.

- Você sabe a diferença entre o papel higiênico e as cortinas do 
box do banheiro?
- Não.
- Ah, então foi você.

Idiota
No hospital:
- O senhor é o doador de sangue?
- Não. Eu sou da dor de cabeça.

- Pai, o senhor é o Diabo?
- Nossa, filho. De onde você tirou essa bobagem?
- É que toda vez que você sai, a mãe grita pro vizinho: "Pode 
entrar que o chifrudo saiu".

Água na Boca
Água na boca: pudim de Nutella

 
Oferecer uma sobremesa é uma forma de deixar o amor 
ainda mais doce no Dia dos Namorados. Anote essa receita:
Ingredientes:

- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 lata ou caixinha de leite condensado
- 2 medidas da lata ou caixinha de leite de vaca
- 1 pote de creme de chocolate com avelã, tipo Nutella 
(350g.)

Modo de preparo:
1. Acenda o forno em temperatura média/alta 
(180°C/220°C). Coloque o açúcar na forma de pudim e leve 
ao fogo para caramelar. Fique mexendo para não deixar o 
açúcar queima. Quando ele estiver derretido, retire do fogo 
e deixe esfriar.

2. No liquidificador, coloque todos os outros ingredientes e 
bata até misturar bem, algo em torno de 3 ou 4 minutos. 
Despeje o conteúdo na forma e leve ao forno por 45 
minutos ou até furar o pudim, perto da borda, com uma faca 
e ela sair sequinha.
3. Deixe esfriar e leve à geladeira. Quando estiver gelado, 
vire no prato e sirva.

Branca Nanci e Darcy Solano

Prefeitura realiza ação contra a leishmaniose canina 
Teve início no final de abril uma ação contra a leishmaniose 
canina. Por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, a 
Secretaria de Saúde de Votorantim está avaliando os cães do 
município para constatar casos da doença e também adotar 
ações de prevenção para que os números não aumentem.
A medida começou na região do Jardim Serrano II, onde, em 
2016, foi registrado um caso importado de Leishmaniose 
Visceral Canina (LVC). Entre janeiro e abril deste ano, foram 
encontrados quatro casos da doença e um caso de 
Leishmaniose Visceral Humana (LVH). As equipes do Centro 
de Controle de Zoonoses, Superintendência de Controle de 
Endemias – Sucen, Grupo de Vigilância Epidemiológica 
Regional (GVE-R), Instituto Adolfo Lutz Regional (IAL-R) e 
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 
Sorocaba (Uniso), efetuaram coletas de sangues nos cães 
previamente cadastrados. Todo material coletado será 
analisado pelo Instituto Adolfo Lutz.
Pedro Borges, diretor da Vigilância em Saúde, explica que a 
leishmaniose visceral canina pode levar a transmissão ao 
homem por meio de um mosquito palha do gênero 
flebótomo. “O cão é tão vítima quanto o homem quando 

adoece e passa a ter leishmaniose visceral canina”, ressalta 
Pedro.
Uma vez que é identificada, são adotados procedimentos 
protocolares para evitar a transmissão da doença ao homem. 
Ainda assim, segundo o diretor, não é necessário entrar em 
pânico. “Estamos seguindo o protocolo exigido e, por isso, 
coletando o sangue dos animais e é de fundamental 
importância que a população contribua com essa ação e 
permita o acesso até esses animais, que é para o próprio bem 
deles”, ressalta.

Leishmaniose canina é monitorada em Votorantim

No dia 15 de maio, o prefeito de Votorantim, Fernando 

Oliveira, o secretário municipal Eric Romero e o vereador 

Luís Carlos, se reuniram com a deputada estadual, Maria 

Lúcia Amary e com o secretário da Segurança Pública do 

Estado, Mágino Alves Barbosa Filho. 

O objetivo do encontro foi à solicitação de recursos, pelo 

governo do Estado, para a reforma e ampliação da Delegacia 

Central de Votorantim. Sendo assim, após a futura reforma, 

o prédio passará a atender somente os plantões policiais, 

desativando de vez a Cadeia Feminina que funcionava no 

local.

Na página oficial da deputada no Facebook, ela destaca que a 

reunião foi positiva. “Com a perspectiva de que as obras 

começarão o mais breve possível”, foi um dos trechos de sua 

publicação.

Autoridades se reúnem 
para discutir reforma da 

antiga cadeia de Votorantim 



Apevo Acontece12

A importância no exame de glicose nas manhãs de saúde 

Mais conhecido como teste da glicose, esse importante 
exame oferecido pela Apevo todos os meses, consiste na 
retirada de uma pequena quantidade de sangue, em jejum, 
para avaliar a quantidade de açúcar no sangue e diagnosticar a 

diabetes. Aqueles que já possuem a doença devem verificar 
os valores da glicemia para um ajuste no tratamento, feito 
com remédios antidiabéticos ou insulina.
Resultados inferiores a 110 mg/dl são normais; entre 110 a 
125 mg/dl são considerados pré-diabetes; e, superior a 126 
mg/dl em dois dias diferentes, é diabetes. Para a realização do 
teste é necessário ficar de jejum no período de 8 horas, além 
de não comer e beber nesse período, é indicado também 
não fumar e evitar esforços físicos.
Em junho, as Manhãs de Saúde da Apevo acontecem nos 
dias:
7 e 19 de junho – Farmamed, das 8h às 14h
22 de junho – Farma Ponte, das 8h às 11h
26 de junho – Drogasil, das 8h às 12h
No quinto dia útil, o atendimento é feito na Unidade de 
Saúde da Apevo.

Apevo tem espaço para locação 
Com o passar dos anos, a Apevo adquiriu alguns prédios na 

cidade de Votorantim e Sorocaba. Além da atual sede e da 

Unidade de Saúde, a associação possui um imóvel já locado 

na rua Brigadeiro Tobias, Centro de Sorocaba e outro, na rua 

Antônio Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.

O espaço total do prédio em Votorantim é de 690m². O 

pavimento tem três andares, cada um com 230m², copa, 

banheiros masculinos, femininos e para deficientes, água, luz 

e um elevador de acesso, além das escadas.

Mais informações com o vice-presidente, Jandir Teixeira, 

pelo telefone (15) 3353-8080.

Alunos do curso de Inglês recebem certificado 

Emissão de guias para atendimentos do plano de saúde

Em maio, mais três alunos do curso de Inglês da Apevo, 
ministrado pela professora Ivete de Carvalho, receberam 
certificados pela conclusão dos módulos em que estudavam. 
Karolina Dezyrre Domingues de Sales e Jair Lopes 

concluíram o primeiro estágio do Básico I, e Mariana Kaori 
Morimoto, completou o segundo estágio do Inglês para 
crianças, livro Fantastic 2.

Desde que mudou a razão social, a Fenix Medical, antiga 
Sanamed, instalou um sistema que elimina a retirada de guias 
para atendimentos médicos e exames laboratoriais. A 
mudança tem o objetivo de melhor atender os conveniados. 
Com isso, a Apevo encerrou as emissões de guias. Os 
associados que possuem o convênio devem realizar a troca 
das carteirinhas na Unidade de Saúde (rua Sebastião Lopes, 

97 – Centro – Votorantim). Os demais conveniados devem 
procurar a Sanamed.
Agora os pacientes devem agendar a consulta e ir ao 
consultório munido apenas com a nova carteirinha. A 
emissão de guias passa a ser online e de responsabilidade da 
operadora. O mesmo vale para os exames laboratoriais.

Com o apoio da Apevo, foi realizado em maio, um mutirão 

oftalmológico em Votorantim. Ao todo, mais de mil pessoas 

foram atendidas na unidade móvel instalada no Complexo 

Urbanístico José de Oliveira Souza.

A ação da Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria 

de Saúde (Sesa) contou também com a parceria do Banco 

de Olhos de Sorocaba (BOS) e o do Instituto Moriah. Os 

atendimentos foram destinados aos pacientes que já 

passaram por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

aguardavam por uma consulta com o oftalmologista. A 

maioria dos casos era de refração completa, glaucoma e 

catarata.

De acordo com a Sesa, a ação causou um alívio à fila de 

espera de consulta ao especialista, já que a maioria dos 

pacientes aguardava o atendimento há mais de um ano. Um 

ônibus foi adaptado com as estruturas específicas para as 

consultas, com dois consultórios, médicos oftalmologistas e 

profissionais da Saúde.

Apevo apoia mutirão oftalmológico em Votorantim 

Atendimento no Caixa Aqui é encerrado na associação
Desde o dia 22 de maio, os atendimentos do 
correspondente bancário da Caixa Econômica Federal – 
CEF, Caixa Aqui na Apevo foram encerrados. A partir da data, 
os caixas da associação passaram a receber apenas as 
mensalidades dos associados, boletos dos planos de saúde 
administrados pela Apevo, assim como os boletos das 

excursões, locação do salão social e dos apartamentos da Ilha 
Comprida, entre outros.
A associação informa que os boletos citados acima também 
podem ser pagos nas casas lotéricas e em qualquer banco até 
a data de vencimento. Após, somente na Apevo e na CEF. 
Mais informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Prédio fica na rua da Apevo

Apevo oferece aulas de 
ginástica e de dança de salão 
A Apevo oferece aulas de ginástica e dança de salão com 

descontos para os associados e dependentes. As atividades 

são ministradas pelos professores Márcio Antônio e Ernesto 

Januário Fi lho, respect ivamente, e acontecem 

semanalmente no salão social da associação.

Segundo os professores, as inscrições para as aulas estão 

sempre abertas, visto que são dinâmicas, alegres e 

diversificadas, fazendo com que os associados, de qualquer 

faixa etária, participe e se interesse pela atividade.

A partir de junho, as aulas de ginástica acontecem às 

segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h e às terças e quintas-

feiras, das 18h30 às 19h30. São feitas atividades aeróbicas, 

localizada, steep, ritmos, R.P.G, pilates, entre outras, 

podendo participar homens e mulheres. A mensalidade é R$ 

15, para compra e manutenção dos materiais, e 

mensalmente são feitas pesagens dos alunos para ter um 

controle de sua saúde. 

Já as aulas de dança de salão acontecem às terças-feiras, das 

20h às 22h. Na última aula de cada mês, é realizada uma 

confraternização para comemorar os aniversariantes do 

mês. A mensalidade é R$ 15 para associados e R$ 35, não 

associados.

Os interessados podem fazer uma aula experimental e 

depois se matricularem diretamente com os professores ou 

deixando os dados na recepção da Apevo. Associados 

devem apresentar a carteirinha da associação.

Aulas de ginástica na Apevo


