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Mês de maio: a importância de estarmos unidos

Temido por uns, subestimado por outros, e destino 
inevitável a todos. Assim é o envelhecimento, que não faz 
distinção entre as pessoas e uma hora acaba batendo à porta 
de todos. O processo natural sinaliza a última etapa do ciclo 
biológico, o que deixa muita gente assustada, justificando o 
receio.
No entanto, a chegada da terceira idade deixou de ser uma 
sentença há muito tempo. É cada vez mais comum viver uma 
fase saudável também na velhice. A terceira idade já não é 
mais como na época dos avós, em que só se passava os dias 
em casa, esperando o tempo passar. Hoje em dia, as pessoas 
estão vivendo muito mais e de forma mais saudável, 
podendo trabalhar e se divertir, levando uma vida plena.
Mas, para que seja possível desfrutar de todas essas 
possibilidades, é necessário adotar práticas saudáveis durante 
toda a vida. Envelhecer é como semear a terra: ao 
plantarmos boas sementes, bons hábitos, colhemos bons 
frutos, ou seja, a velhice saudável. Mas, o contrário também 
ocorre, então, é necessário estar sempre atento com a 
saúde, para que não ocorram complicações lá na frente.
A preparação para o envelhecimento com saúde não é uma 
receita a ser seguida para esse único propósito, mas, sim, 
para ter uma vida toda com mais qualidade. Os principais 
ingredientes para o envelhecimento saudável são a atividade 
física regular e o controle do peso. Inúmeros estudos 

comprovam os benefícios causados à saúde física e mental 
dessas práticas. Há diminuição do estresse, melhora na 
saúde cardiovascular, ganho de massa muscular, diminuição 
dos riscos de infarto, AVC, diabetes, hipertensão, dentre 
muitos outros.
Outra grande aliada da qualidade de vida é a alimentação. 
Uma alimentação balanceada inclui muita variedade: frutas, 
verduras, legumes, carnes, cereais, laticínios, gorduras, 
enfim. Nada é proibido, contanto que seja consumido de 
maneira moderada, sem exageros. Alguns alimentos 
merecem mais cautela, como os com muito sódio, gorduras 
em excesso e bebida alcoólica. O ideal é evita-los e priorizar 
alimentos ricos em antioxidantes, como os peixes e as frutas 
cítricas, que previnem o envelhecimento celular.
Mais uma dica para a preservação da saúde é manter o hábito 
de ir ao médico regularmente e não só quando estiver 
doente. As consultas rotineiras ao médico são fundamentais, 
pois eventuais problemas podem ser detectados e tratados 
logo no início, assim como também é importante antecipar a 
primeira consulta ao gerontólogo, pois muita gente, da 
mesma forma que evita ir ao médico, aguarda até o último 
segundo para ir ao especialista em terceira idade, 
acreditando ser 'médico de velhos'. Mas, na verdade, esse 
profissional pode ser consultado a partir dos 50 anos, 
orientando e conduzindo um envelhecimento com mais 

saúde.
Existem outros dois fatores que podem colocar a perder o 
envelhecimento saudável: cigarro e estresse. Parece até 
repetitivo, pois todos os conselhos para uma velhice 
saudável acabam esbarrando em dicas genéricas para manter 
uma boa saúde. Mas é exatamente isso! Não pense que 
levando uma vida carregada, sem lazer, só pensando em 
trabalho, abusando de vícios e hábitos ruins, lá na frente, terá 
uma velhice saudável, como um jovem de 20 anos. O 
organismo irá cobrar a conta e, mais uma vez, estará bem 
melhor quem pensa no futuro desde já.

Olá aposentados, pensionistas, proponentes a se 
aposentarem, jovens que serão os aposentados do amanhã e 
leitores em geral. O primeiro dia do mês de maio é 
considerado feriado em alguns países do mundo. O Dia do 
Trabalhador surgiu em 1886, quando trabalhadores 
americanos fizeram uma paralização para reivindicar 
melhores condições de trabalho. O movimento se espalhou 
pelo mundo e, no ano seguinte, trabalhadores de países 
europeus também pararam para protestar. 
A mobilização que deu origem a homenagem aconteceu em 
Chicago (EUA), quando milhares de trabalhadores foram às 
ruas, no dia 1º de maio de 1886, para protestarem contra as 
condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e 
exigir a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas 
diárias. Naquele dia as manifestações movimentaram a 
cidade, causando a ira dos poderosos. A repressão ao 
movimento foi dura, com prisões, pessoas feridas e até 
mesmo trabalhadores mortos nos confrontos entre os 
operários e a policia.
Em 1889, operários que estavam reunidos em Paris (França), 
decidiram que a data se tornaria uma homenagem aos 
trabalhadores que haviam feito greve três anos antes. Em 
memória aos mártires de Chicago e por tudo que esse dia 
significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, 
servindo de exemplo para o mundo todo, o dia 1º de maio 
foi instituído como o Dia Mundial do Trabalhador. No Brasil, a 

data surgiu por conta da influência de imigrantes europeus 
que, a partir de 1917, resolveram parar o trabalho para 
reivindicar direitos. Em 1924, o então presidente Artur 
Bernardes decretou feriado oficial. 
Além de ser um dia de descanso, o 1º de maio é uma data 
com ações voltadas para os trabalhadores. Não por acaso, a 
Consolidação das Leis do trabalho (CLT) foi anunciada no dia 
1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. 
Por muito tempo, o reajuste anual do salário mínimo 
também acontecia no dia do trabalhador.
Outra data que é celebrada também em maio, é o Dia das 
Mães, que não foi simplesmente constituída por bondade de 
nenhum governante generoso e sim por que houve uma 
idealista que lutou para que a data tornasse oficial. Diz à 
história que, a mais antiga comemoração dos dias das mães, é 
mitológica. 
Na Grécia antiga, a entrada da primavera era festejada em 
honra de Rhea, a mãe dos Deuses e a enciclopédia Britânica 
diz: “Uma festividade derivada do costume de adorar a mãe, 
na antiga Grécia. A adoração formal das mães, com 
cerimônias para Cibele ou Rhea, a grande mãe dos Deuses, 
era realizada nos idos de março, em toda a Ásia Menor”.
Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da 
criação de uma data para a celebração das mães foi dada pela 
ativista Ann Maria Reeves Jarvis, que fundou, em 1858, o 
Mothers Days Works Clubs com o objetivo de diminuir a  
mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Jarvis 
organizou em 1865 o Mother's Friendship Days (dias de 
amizade para as mães) para melhorar as condições dos 
feridos na Guerra de Secessão que assolou os Estados 
Unidos no período. Em 1870, a escritora Julia Ward Howe  
publicou o manifesto Mother's Day Proclamation, pedindo 
paz e desarmamento depois da Guerra de Secessão. 
Reconhecida como idealizadora do Dia das Mães na sua 
forma atual é a filha de Ann Maria Reeves Jarvis, a metodista 
Anna Jarvis, que em 12 de maio de 1907, dois anos após a 
morte de sua mãe, criou um memorial em sua homenagem 
e iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse um 
feriado reconhecido. Ela obteve sucesso nos Estados Unidos 

em 8 de maio de 1914, quando a resolução Joint Resolution 
Designating the Second Sunday in May as Mother's Day foi 
aprovada pelo Congresso do país, instalando o segundo 
domingo do mês de maio como Dia das Mães. 
No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas, a 
pedido das feministas da Federação Brasileira pelo Progresso 
Feminino, oficializou a data no segundo domingo de maio. A 
iniciativa fazia parte da estratégia das feministas de valorizar a 
importância das mulheres na sociedade, animadas com as 
perspectivas que se abriram a partir da conquista do direito 
de votar, em fevereiro do mesmo ano. Em 1947, Dom Jaime 
de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo, do Rio de Janeiro, 
determinou que essa data fizesse parte também no 
calendário oficial da Igreja Católica. 
Portanto, trabalhadores da ativa, aposentados e jovens, 
estamos vivenciando fatos que já ocorreram no passado, ou 
seja, se cada um de nós não lutar por nossos direitos, vamos 
ser engolidos pelos governantes que até agora só tiraram 
direitos e continuam propensos a retirarem mais ainda. 
Conforme a história acima, notamos que desde aquela 
época nada se conseguia sem lutar. A mídia nos mostra 
diariamente as maldades que querem fazer conosco, 
atingindo toda a sociedade trabalhadora favorecendo os 
empresários, banqueiros e a elite como um todo, sem contar 
eles próprios, políticos. Se cada cidadão ou categoria quiser 
lutar só, não chegará a lugar algum, irá ficar sem norte e, por 
esse motivo, mais do que nunca temos que unir forças e 
precisamos principalmente dos jovens, pois da maneira que 
está dificilmente serão os aposentados do amanhã se 
aprovada a Reforma da Previdência entre outros que 
constam no pacote do Presidente Michel Temer.

Fiquem com Deus e até breve!

Aristides Vieira Fernandes

Presidente da Apevo e 
Secretário Geral da Fapesp
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Como envelhecer com saúde?

Dr. Marco Guerra, gerontólogo e clínico geral 
do Hospital Santo Antonio de Votorantim
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Dengue: Prefeitura 
realiza ações de combate
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Dores na coluna: principais causas na Terceira Idade 

A coluna vertebral é composta por quatro segmentos: 
cervical, torácico, lombar e sacral. A maioria das queixas 
dolorosas está relacionada à região lombar, seguida da região 
cervical.
Daremos ênfase às queixas na terceira, ou seja, na melhor 
idade. Nessa fase, os principais motivos são: atividade 
laboral, sedentarismo, vícios posturais (má postura), doenças 
ou moléstias degenerativas e traumas.
Em específico, na melhor idade temos que ressaltar a perda e 
a diminuição de reposição mineral (cálcio) nos ossos e a 

insuficiência hormonal, que pode ocasionar micro fraturas 
levando a dores crônicas. Nas mulheres ocorre a partir dos 
45-50 anos e em homens entre 50-55 anos. É o que 
chamamos de osteoporose.
A osteoartrose ou “desgaste” é a evolução normal do ser 
humano (artrose, do grego, significa envelhecimento 
articular) que podem ocasionar dor. Posto que não podemos 
evitar o envelhecimento, mas queremos tê-lo com qualidade 
de vida, existem algumas formas de evitar o incomodo: 
praticar atividades físicas compatíveis com sua a idade, 
capacidade física e biótipo, e possível acompanhado por 
profissional capacitado; manter a postura adequada: evitar 
assistir tevê deitado, ter um bom colchão. Ao ter que 
carregar ou levantar peso, faça-o por etapas e nunca use o 
tronco como alavanca; ter uma alimentação saudável e 
beber muito líquido; fazer avaliação periódica com o seu 
médico clínico e ortopedista; e, não acreditar demais em 
“milagres” de rejuvenescimento de tevê, revistas ou vizinhos. 
Como não podemos voltar o tempo, a melhor maneira que 
temos é a prevenção e tentar retardar o processo de 
envelhecimento. Hoje temos métodos para detectar a 
espoliação ou perda de cálcio ósseo e medicamentos que 
auxiliam na manutenção e, em parte, na sua reposição.

É importante que se faça periodicamente visita ao 
ortopedista para que seja solicitado o exame de 
densitometria óssea e avalie-se a necessidade de medicação 
e orientações. Envelhecer faz parte da vida e é o que todos 
queremos, sem sofrimento. 

Oficina da Memória no combate
 e prevenção de Alzheimer 

A Unidade de Saúde Apevo passou a oferecer, desde abril, 
uma Oficina de Memória com a gerontóloga Paola de 
Campos. O objetivo é que idosos, com demência ou não, 
estimulem as funções que o cérebro exerce, como memória, 
raciocínio, linguagem, entre outras.
Por meio de técnicas mnemônicas, que servem para exercitar 
a memória, o paciente com grau leve de demência poderá ter 
uma qualidade de vida melhor. "O Alzheimer é uma doença 
degenerativa e em constante evolução. O objetivo do grupo é 
sua progressão de forma mais lenta", diz Paola.
Aqueles que não têm sinais da doença podem participar do 
grupo como forma de prevenção. O mesmo vale para pessoas 
que se enquadram nos fatores de risco, como diabéticos, 
hipertensos, pessoas que consomem álcool e drogas, 
mulheres, pessoas com baixa escolaridade e quem tem 
familiares com Alzheimer. Segundo Paola, a escolaridade é o 
maior fator de proteção ao combate. "O paciente deve 
sempre procurar ter hábitos de vida saudáveis, praticar 
exercícios físicos, aprender novos hábitos, procurar se livrar do 
estresse, ter uma boa noite de sono, alimentação saudável e 
ler muito", explica.
A oficina terá inicio com grupos de 10 pessoas que serão 
separadas por nível de demência e serão 10 encontros, às 
quartas-feiras, no período da manhã, com duração de 1h a 
1h30. Também serão realizados encontros individuais, para 
aqueles que desejarem. 
Os valores para associados são R$60 (particular) e R$ 25 (em 
grupo) por encontro; não associados pagam R$ 70 (particular) 
e R$ 35 (em grupo) por encontro. As inscrições são feitas na 
Unidade de Saúde da Apevo (rua Sebastião Lopes, 97 - 
Centro). Mais informações pelo telefone (15) 3353-9800.

Em fevereiro, a Prefeitura de Votorantim divulgou o 
resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL): 5,6 - 
considerado pelo Ministério da Saúde como risco de 
epidemia. A avaliação indica que, a cada 100 casas visitadas, 
cinco tinham criadouros do Aedes aegypti.
Desde então, a Prefeitura vêm realizando ações de combate 
ao mosquito da dengue pelo município. O trabalho é feito 
em três etapas: primeiro, os agentes de controle de 
endemias percorrem casa por casa, onde encontram 
possíveis criadouros (tudo que possa acumular água parada).  
Também são visitados 40 Pontos Estratégicos (PE), que são 
oficinas mecânicas e galpões de materiais recicláveis e 86 
Imóveis Especiais (IE), que são locais de grande circulação de 
pessoas, como terminal de ônibus, unidades de saúde, etc.
Durante ação pelo bairro Vila Nova, cinco casas foram 
vistoriadas e os materiais - a maioria de construção civil - 
foram suficientes para encher 18 caminhões em apenas uma 
semana.
O Caps - Centro de Atenção Psicossocial de Votorantim, 
também realizou uma ação de conscientização e combate ao 
mosquito da dengue. No dia 29 de março, funcionários do 
centro entregaram panfletos aos munícipes que passavam 
pelo terminal de ônibus João Souto e na Praça da 

Emancipação.
Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), até o 
momento não foram registrados casos de dengue em 
Votorantim.

Faça sua parte

Segundo o s i te da Prefe i tura de Votorant im 
(www.votorantim.sp.gov.br), a atenção deve ser redobrada 
nos meses de chuva. Os munícipes devem eliminar tudo que 
acumula água; manter piscinas tratadas ou cobertas; remover 
os pratinhos dos vasos de plantas, realizando vistorias aos 
ambientes uma vez por semana; tampar ralos ou colocar um 
pouco de sabão em pó semanalmente; verificar se a caixa 
d'água está bem fechada; guardar garrafas em local coberto 
ou de boca para baixo; colocar uma colher de detergente na 
bandeja atrás da geladeira e manter as calhas desentupidas.
Em casos suspeitos de dengue, orienta-se que às pessoas 
procurem um serviço de saúde mais próximo de casa. Todas 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão preparadas para 
atender a população.
Os sintomas são: febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor 
atrás dos olhos, dor muscular, fraqueza e manchas 
vermelhas. Mais informações na Secretaria de Saúde, 
telefone (15) 3353-8600.

Raimundo Vito de Lima Pasquale – Cremesp 55.374
Ortopedia e Traumatologia na Unidade de Saúde Apevo 
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Barra Bonita: um passeio pelo Rio Tietê 

4

O passeio de navio pelas águas do rio Tietê é o cartão de 
visita de Barra Bonita. A cidade foi o destino de cerca de 40 
turistas da Apevo no domingo de Páscoa, dia 16 de abril. A 
bordo da embarcação, eles tiverem a chance de conhecer a 
parte limpa do rio.
Com direito a elevação pela eclusa, a navegação saiu do 
porto com destino a Jaú, onde os turistas visitaram a capela 
do São Frei Galvão, o local do milagre da bilocação. Durante 
todo o trajeto foram realizadas atividades recreativas e 
músicas ao vivo.
Barra Bonita é exuberante, com fauna e flora que 
presenteiam os turistas com paisagens lindas, muitos peixes, 
animais, pássaros, entre outros.

Milagre da Bilocação

Bilocação é definido como o ato de estar em dois lugares ao 
mesmo tempo. A história diz que, em 1810, às margens do 
rio Tietê, em Jaú, o capataz Manuel Portes castigava o 
caboclo Apolinário. Quando se distraiu, o caboclo o atacou 
pelas costas com um enorme facão.
No desespero, Manuel começou pedir a ajuda de Deus: 

“Meu Deus, eu morro sem confissão! Senhor Santo 
Antônio, pedi por mim! Dai-me confessor! Vinde, Frei 
Galvão, assistir-me!”. Testemunhas contaram que um frade 
se aproximou e este foi identificado como sendo o Frei 
Galvão, que pegou Manuel no colo, falou baixo em seu 
ouvido, abençoou e desapareceu, assim como surgiu. 
Afirma-se que, naquele mesmo momento, Frei Galvão 
celebrava uma pregação na cidade de São Paulo e que 
interrompeu a oração, pediu uma Ave Maria e, acabada a 
oração, prosseguiu a pregação. 

No friozinho de Campos de Jordão 

Campos do Jordão é considerado a “Suíça brasileira”, 

devido ao clima e a arquitetura europeia. Ao visita-lo, as 

pessoas têm contato com uma natureza exuberante e um 

clima reconhecido como um dos melhores do mundo.

No dia 20 de maio, o grupo de viagens da Apevo subirá a 

Serra da Mantiqueira rumo ao município. A Apevo leva os 

turistas no período de outono, onde as árvores da cidade 

ganham tons mais avermelhados em suas folhas, as quais 

começam a cair, anunciando a proximidade da nova 

estação.

No inverno, período de alta temporada, mais de 2 milhões 

de pessoas passam pelo local. Entre os pontos turísticos que 

serão visitados, estão: a Ducha de Prata, formada por 

duchas artificiais com águas vindas do represamento do 

Ribeirão das Perdizes e feirinha de produtos artesanais; 

Bairro das Mansões, repleto de casas luxuosas; Mosteiro 

São João; Teatro e loja de chocolate.

O grupo terá a tarde livre para passeios e compras pela 

cidade.

Apevo leva turistas 
para Maria Fumaça

A excursão para Maria Fumaça é a primeira parada dos 

turistas da Apevo no mês de maio. A viagem está 

programada para o próximo dia 6 e mais de 40 pessoas 

embarcarão rumo a Estação de Jaguariúna.

O ônibus sai da associação com destino a Estação Anhumas, 

em Campinas. Antes de embarcarem, os turistas conhecem 

o funcionamento do trem e, de lá, seguem para Jaguariúna, 

passando por outras estações (Pedro Américo, Tanquinho, 

Desembargador Furtado e Carlos Gomes). A viagem 

acontece nos antigos trilhos da Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro e, durante o trajeto, o pessoal se diverte 

com o sorveteiro Salvador e o Trio Maria Fumaça, que canta 

músicas clássicas brasileiras. 

Jaguariúna também é conhecida por “Estrela da Mogiana”, 

por todo seu charme e importância. Após o almoço, os 

turistas têm a tarde livre para compras na Galeria Center 

Louças e no centro da cidade. 

A próxima viagem para a Maria Fumaça acontece no dia 16 

de dezembro.

Valores: Associados R$ 60 e não 
associados R$ 75 (bebida à parte)

Dia: 14 de julho

A Apevo irá promover no restaurante Fiorentina, em 
Sorocaba, um jantar italiano. Serão servidos 10 tipos de 
pizzas e massas, que as pessoas degustarão ao som de 
música ao vivo. O evento acontece das 19h às 23h. Haverá  
transporte para os participantes. Informações: 3243-2410.

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

Pedro Borges de Andrade Filho
Por Luciane Fogaça

O médico pediatra Pedro Borges de Andrade Filho, diretor 
do Departamento de Vigilância em Saúde de Votorantim, é o 
entrevistado da coluna “Na Apevo com” dessa semana. 
Mesmo com a agenda disputada com tantos afazeres devido 
a sua função, encontrou um horário para atender a 
reportagem. Foi possível conhecer um pouco do profissional 
e pai de família que é, antes de tudo, muito agradecido pelas 
pessoas especiais que tem em sua vida: a esposa e as filhas.
Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, aos 16 anos, 
Pedro partiu para Pernambuco a fim de realizar o sonho de 
estudar Medicina. Formou-se em Pediatria e, em 1975 foi 
para São Paulo. Transferido para Sorocaba a trabalho, já com 
família constituída, não quis mais sair do interior. Aposentado 
pelo Ministério da Saúde, Pedro é casado com uma médica 
também aposentada e possui duas filhas; uma médica e a 
outra dentista. “Graças a Deus tenho uma família e sigo a vida 
feliz”, disse.

Pedro costuma dizer que trabalhar no serviço público é atuar 
em uma empresa sem concorrência, por isso, o desafio é 
qualificar o serviço e torna-lo representativo e qualitativo. “É 
preciso atuar de forma eficiente e eficaz; é preciso ser 
humano e ético”, comentou.
Para o médico, lidar com a saúde pública é complexo, pois 
além das dificuldades naturais e financeiras presentes em 
todas as prefeituras, precisava haver uma conscientização da 
população brasileira como um todo, nos pequenos gestos, 
como por exemplo, na preocupação em atender aos 
chamados para a imunização nas campanhas de vacinação, 
nas atitudes ligadas às prevenções de doenças e epidemias, 
entre outros.
Para ele, a Medicina no Brasil poderia servir de forma mais 
abrangente e eficaz, como por exemplo, com a participação 
de alunos – futuros médicos, engajados nas campanhas 
nacionais, com ações de cidadania e também em mutirões 
assistenciais. “Poderíamos ter mais sucesso nas ações 
públicas, com a presença de alunos de medicina servindo a 

população e aprendendo também sobre a realidade dos 
menos favorecidos”, comentou.  

5

Diretores participaram 
de manifestação 
em Piracicaba 

Em prol da luta dos aposentados e pensionistas, a Apevo 
representou a categoria na manifestação, realizada no dia 1 
de abril, em Piracicaba. O presidente, Aristides Vieira 
Fernandes e os diretores Jandir Teixeira, Roberto Massuco e 
Ademar Pena marcaram presença no ato. 
As reformas da Previdência e trabalhistas, propostas pelo 
Governo Federal, estão causando muitas manifestações 
pelo Brasil. A Conespi – Conselho das Entidades Sindicais de 
Piracicaba organizou o ato e teve a colaboração de 
sindicatos, associações e a população em geral, que 
percorreram as ruas da cidade.
Segundo Aristides, além da luta pelos direitos dos 
aposentados e pensionistas, a manifestação também é 
contra a terceirização e reforma trabalhista proposta pelo 
atual governo.
Entre os cartazes, foi possível ler mensagens como “Não à 
Reforma da Previdência”, “Fora Temer”, entre outros. O 
presidente da Câmara dos Vereadores de Piracicaba, o 
vereador Matheus Erler também apoiou o movimento.
Antes de iniciar a manifestação, a Praça Central José 
Bonifácio foi palco para a posse da nova diretoria da 
Associação dos Aposentados Eclética de Piracicaba. Mais de 
mil pessoas participaram do manifesto.

Sindicatos e associações lutam pelos direitos 
dos trabalhadores e aposentados

06/05/2017

Apevo adere à greve 
geral do dia 28 de abril

A Apevo aderiu à greve geral, que aconteceu em diversas 

cidades do Brasil, no dia 28 de abril. Os manifestos foram 

contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas 

pelo Governo Federal. Sorocaba e região foram cidades que 

se organizaram para a greve.

As portas da associação foram fechadas, na sexta-feira, como 

forma de protesto. O objetivo da entidade foi lutar pelos 

direitos dos aposentados, pensionistas, futuros aposentados 

e trabalhadores que sofrerão com as reformas.

Dezenas de sindicatos, entre eles a CUT – Central Única 

dos Trabalhadores, UGT – União Geral dos Trabalhadores, 

CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, 

Força Sindical, CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros, 

NCST – Nova Central Sindical de Trabalhadores, Conlutas e 

CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, 

chamaram a população para sair às ruas e lutarem pelos seus 

direitos.

O que muda com as reformas?

Embora a confederação (Cobap) e as federações de 

aposentados e pensionistas espalhadas por todo o país não 

concordem com as argumentações do Governo Federal, a 

Reforma da Previdência – de acordo com o governo, se 

tornou necessária devido a um rombo crescente nos cofres 

públicos. Em 2016, o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social teve um déficit de R$ 149,2 bilhões (segundo a ANFIP, 

ela não tem déficit e sim superávit). 

Com a reforma, mulheres com mais de 62 anos e homens 

com mais de 65 ou quem já cumpriu os requisitos para se 

aposentar nas regras atuais, não serão afetados. Homens 

com até 49 anos, onze meses e 29 dias na data da mudança 

da reforma deverão seguir as novas regras. 

Outras mudanças propostas pelo governo são: o aumento 

do tempo mínimo de contribuição que passou a ser 25 anos 

(com 40 anos como requisito para o benefício integral); 

igualação entre as aposentadorias dos setores públicos e 

privados; acúmulo de aposentadoria e pensão de até dois 

salários mínimos; obrigatoriedade de contribuição para os 

trabalhadores rurais e o endurecimento da concessão do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quanto à reforma trabalhista, os chefes do governo alegam 

que a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho precisa ser 

atualizada para atender a todos os setores, que cresceram de 

1940 para cá. A lista inclui 12 itens que poderão ser 

negociados entre os patrões e trabalhadores. Entre elas: o 

parcelamento das férias em até três vezes, com pagamento 

proporcional aos respectivos períodos, sendo que uma das 

frações deve corresponder a ao menos duas semanas de 

trabalho; jornada de trabalha com limitação de 12 horas 

diárias e 220 horas mensais; participação nos lucros e 

resultados; jornada em deslocamento; intervalo entra 

jornadas (limite mínimo de 30 minutos); extensão de acordo 

coletivo após a expiração; entrada no Programa de Seguro-

Emprego; plano de cargos e salários; banco de horas, 

garantido o acréscimo de 50% na hora extra; remuneração 

por produtividade; trabalho remoto e registro de ponto.

Em contrapartida, outros direitos não podem ser 

negociados, como por exemplo: FGTS – Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço; 13º salário; seguro-desemprego e 

salário-família (benefícios previdenciários); remuneração da 

hora de 50% acima da hora normal; licença maternidade de 

120 dias; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

sendo no mínimo de 30 dias e normas relativas à segurança e 

saúde do trabalhador. 

No entanto, para ter validade, os acordos devem ser feitos 

entre os sindicatos das categorias com a empresa e aprovado 

por assembleia de trabalhadores.

“Brasil em reforma”

No dia 25 de abril, o presidente Michel Temer pediu aos 

governadores que defendam a reforma da Previdência. 

Temer tem corrido contra o tempo e recrutando aliados 

para que as mudanças sejam aprovadas.

O presidente chamou todos para dividirem as 

responsabilidades e diz que não cederão as mudanças 

solicitadas pelo relator do projeto. “Ele foi, negociou e 

amenizou enormemente aquele projeto inaugural. Então, 

não há mais razão para que se diga que não se deva aprovar a 

reforma da Previdência”, disse Temer.

O PSB – Partido Socialista Brasileiro, da base aliada do 

presidente, se declarou contra as reformas e ameaça 

abandonar o governo caso a mudança seja aprovada. 

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia, a votação pode acontecer a partir do dia 8 de maio. Os 

parlamentares pressionam o governo para que a votação 

seja feita em pelo menos 20 dias a partir da votação da 

reforma trabalhista, que aconteceu no dia 26 de abril.
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Novo sorteio de brindes aos associados
A Apevo realizou mais um sorteio de brindes mensal. Para concorrer é fácil: basta pagar as mensalidades em dia e depositar os cupons recebidos no ato do 
pagamento na urna localizada na associação, na Farmamed ou Farma Ponte. Confira os ganhadores do mês de abril:

Esse é o número de novos associado da Apevo de janeiro a abril. 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.

Antônio Carlos Prado - almoço para 2 no Restaurante Aroma e Sabor Edith Alves de Oliveira - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Elizabeth Santos Prado - kit de sorvetes Natuice

Tânia Cavachini - óculos de sol da Ótica Oliver

Luiz Antônio Vieira Machado - kit de sorvetes Natuice Pedrina de Goes - cesta de cosméticos da Farmamed

Raymunda Amaral - cesta de cosméticos da Farmamed Sara Andressa Luz - ovo de Páscoa ofertado pela Apevo

Apevo colabora com a campanha de vacinação contra a gripe em idosos
De 2 a 13 de maio, a 

Unidade de Saúde da 

Apevo irá oferecer a 

vacina contra a gripe 

p a r a  i d o s o s .  A  

associação não tem 

autor i zação para  

imunizar os demais 

p ú b l i c o s  a l v o s  

p r i o r i t á r i o s  

(p ro f i s s iona i s  da  

saúde, crianças de seis 

meses a menores de 

c i n c o  a n o s ,  

professores da rede pública e privada, povos indígenas, 

gestantes e puérperas). Como nos anos anteriores, o 

objetivo é colaborar com a campanha nacional e imunizar no 

município o maior número possível de pessoas, atingindo a 

meta mais de 36 mil vacinas aplicadas.

A Unidade de Saúde da Apevo irá aplicar a vacina durante 

duas semanas. De 2 a 5 de maio (terça a sexta-feira), das 8h 

às 16h, e de 8 a 13 de maio (de segunda a sábado), também 

das 8h às 16h, sendo que no dia 13, sábado, a unidade 

também estará aberta para a imunização, pois é o chamado 

“Dia D” da vacinação, quando se espera que um grande 

mutirão aconteça em todo o país. 

A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria da Saúde 

(Sesa), iniciou a campanha no dia 17 de abril, nas 15 unidades 

Básicas de Saúde do Município. De acordo com o diretor do 

Departamento de Vigilância em Saúde, Pedro Borges de 

Andrade Filho, é importante que todas as pessoas que se 

enquadram no público-alvo procurem por uma das UBSs, 

das 7h às 16h. Para este ano, a meta do Ministério da Saúde é 

de vacinar 90% da população, considerada de risco para 

complicações por gripe. A meta aumentou devido aos 

índices alcançados nos últimos anos, que ultrapassaram 

80%.

Pedro Borges informa que a vacina contra gripe é segura e 

reduz as complicações que podem produzir casos graves da 

doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Mudanças 

bruscas de temperaturas, espirros e tosses, além da não 

prevenção da doença são facilitadores para o surgimento da 

gripe. 

Segundo ele, o público-alvo da campanha é aquele que 

compõe os chamados grupos de risco, do qual fazem parte 

os profissionais de saúde de hospitais públicos e privados, 

crianças maiores de seis meses a menores de cinco anos de 

idade, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis e 

professores das redes pública e particular.  

Ações preventivas

A prevenção à gripe está com ações simples, mas essenciais, 

no nosso dia a dia garante o médico Pedro Borges. É 

importante evitar contato com pessoas que estejam com 

doenças respiratórias, evitar aglomerações, traumas 

respiratórios intensos, principalmente saindo do quente 

para o frio ou vice-versa. “Lavar as mãos é fundamental, pois 

sempre que tossimos, colocamos a mão na boca, 

espirramos, colocamos a mão na boca. Se a pessoa usa o 

álcool em gel como uma forma de higienização, é na 

impossibilidade de lavar as mãos naquele momento, mas é 

essencial lavar sempre as mãos, bem entre os dedos, unhas, 

o dorso da mão, mas o álcool não substitui”, diz. 

Keila Cristine Vieira - cesta de cosméticos da Farma Ponte

Associe-se!

Informações: 

(15) 3353-8080258
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Caminhada da Penha atrai mais de mil fiéis

Mais de mil fiéis participaram da 19ª Caminhada da Penha. O 
evento é uma tradição na cidade de Votorantim e trouxe 
novidades para esse ano: um show de luzes e a não utilização 
de animais, como mula e cavalo, como carregador da 
imagem.
Com o apoio da Prefeitura de Votorantim, responsável pela 
manutenção do trajeto e no entorno da Capela da Penha, 
localizada na Serra de São Francisco, em Sorocaba, a 
multidão pôde acompanhar a imagem de Nossa Senhora da 
Penha ao templo religioso.

O percurso teve início na Paróquia São José e, após uma 
benção, os participantes seguiram por caminhos divididos 
entre asfalto e terra. A chegada à Capela aconteceu por volta 
das 10h, com uma missa campal realizada pelo Padre Almir 
Flávio Scomparim.
Ao longo do caminho, foram feitas algumas paradas com 
distribuições de lanches e café para os presentes. 
Ambulâncias, carros de apoio, Polícia Militar e Guarda Civil 
Municipal acompanharam o trajeto. 

102ª Festa Junina de 
Votorantim tem 

atrações divulgadas
A tradicional Festa Junina Beneficente de Votorantim chega a sua 
102ª edição, e o Comas - Comissão Municipal de Assistência 
Social, organizador do evento, divulgou as atrações 
confirmadas para esta edição, que acontece de 8 a 25 de junho, 
na Praça de Eventos Lecy de Campos.
A abertura da festa, no dia 8, será com a cantora sertaneja 
Marília Mendonça; no dia 10, a atração é o cantor Luan Santana; 
no domingo, 11, no período da tarde, a criançada se diverte 
com um show infantil (a ser definido) e, a noite, pela segunda 
vez consecutiva a dupla Henrique e Juliano se apresenta na 
festa. Dia 14, se apresenta o grupo de pagode Inimigos da HP; e 
no dia 15, a novidade é o show do cantor Wesley Safadão; dia 
16, o tradicional grupo de samba Raça Negra; a dupla Fernando 
e Sorocaba se apresenta no dia 17; o dia 18 será tomado pelos 
funkeiros Mc Kevinho e Nego do Borel; dia 21, a dupla Maiara e 
Maraísa; dia 22, rock nacional com Capital Inicial; dia 24, as 
duplas atrações do momento Bruninho e Davi com Henrique e 
Diego. A festa termina no dia 25, com o show do cantor 
revelação, Gustavo Mioto. 
Os valores dos ingressos variam de R$ 10 a R$ 3.500 (camarote 
para 12 pessoas, válidos para todos os dias) e estão sendo 
vendidos em Votorantim, no Comas (Av. Moacir Oséias Guiti, 
51), na Unoprime (Rua Albertina Nascimento, 62 - Centro) e 
na Loja Havaianas do Iguatemi Esplanada; em Sorocaba: Mix co 
Vip (Rua Dr. Braguinha, 130 – Centro), Loja Havaianas do 
Shopping Cidade e Pátio Cianê e Salão de Beleza 7 Bellas (Rua 
Maria Benedito Augusto Keller, 173 – Jd. Júlio de Mesquita e 
também online, pelo site Guichê Web.

Prefeitura inicia Programa de Parcelamento Incentivado

A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de 
Negócios Jurídicos, implantou a lei do Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI), no dia 24 de março. O 
objetivo é oferecer descontos de até 100% sobre multas e 
juros aos munícipes, inscritos ou não na dívida ativa, que 
possuam débitos com o município. 
Os interessados em participar do programa têm 60 dias para 

regularizar seus débitos junto à Prefeitura. Ainda será permitido 
que os saldos de parcelamentos anteriores, que estejam em 
curso, em dia ou não, sejam absolvidos.
São oferecidas as seguintes opções de parcelamento: para 
pagamento à vista – desconto de 100% na multa e juros 
moratórios; para pagamento em até 12 parcelas – entrada de 
10% do valor total do débito, com desconto de 90% na multa e 
juros moratórios; para pagamento de 13 até 24 parcelas – 
entrada de 10% do valor total do débito, com desconto de 
80% na multa e juros moratórios; para pagamento de 25 a 36 
parcelas – entrada de 10% do valor total do débito, com 
desconto de 70% na multa e juros moratórios; para pagamento 
de 37 até 48 parcelas – entrada de 10% do valor total do 
débito, com desconto de 60% na multa e juros moratórios; e, 
para pagamento de 49 até 60 parcelas – entrada de 10% do 
valor total do débito, sem desconto na multa e juros 
moratórios.
O atendimento está sendo feito no espaço Aquário Cultura, ao 
lado da Praça de Eventos Lecy de Campos, das 9h às 16h.

Mulheres: Musculação 
ou Ginástica?

Hoje, desfeitos todos os tabus sobre as atividades físicas, sabe-
se que tanto a ginástica quanto a musculação podem ser 
praticados pelas mulheres,  para trazendo excelentes resultados
a forma corporal e também para a saúde. Mas então, qual 
escolher: musculação ou ginástica?
Como as duas atividades já fazem parte do universo feminino e 
trazem , vamos salientar as principais inúmeros benefícios
características de cada uma delas para facilitar escolha.
Musculação: os exercícios de musculação são realizados com 
resistência e o principal objetivo é o ganho de força e massa 
muscular. No entanto, mulheres contam com baixos níveis de 
testosterona, o que impede um desenvolvimento muscular 
exagerado, eliminando assim o risco de ficarem 
“masculinizadas”. A não ser, é claro, que este seja o objetivo e 
para isso tomem hormônios. A musculação elimina e 
transforma as gorduras em massa muscular magra e assim 
define a musculatura, permitindo que a mulher construa um 
corpo bonito, forte e bem delineado. A musculação pode ser 
realizada por mulheres de qualquer idade, com inúmeros 
benefícios também para a saúde,  e prevenindo a osteoporose
melhorando o condicionamento físico, entre outros.
Ginástica: a ginástica é um  portanto exercício aeróbico,
promove uma grande queima de calorias. É ideal para quem 
deseja perder peso, compondo um programa de 
emagrecimento associado a uma dieta balanceada. A ginástica 
trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo  e 
proporciona um bom condicionamento físico, além de 
melhorar a forma física, com pernas, glúteos, braços e 
abdômen mais firmes e delgados. A ginástica também reforça o 
sistema cardiorrespiratório e como é uma atividade coletiva, 
pode dar uma motivação extra para algumas pessoas.
As duas atividades trazem benefícios para a beleza e para a 
saúde das mulheres e o ideal é conciliar as duas formas de se 
exercitar. Sendo que o mais importante é avaliar quais seus 
objetivos e desenvolver um treino adequado para eles, 
tomando cuidado com a alimentação e com a quantidade de 
energia exigida.

Professor Marcio Antônio da Silva
Bacharel em Educação Física – CREF. 072985-G/SP

Professor de ginástica na Apevo

VENDE-SE ESTE PAÍS

Estamos em “tempo de mudança” e, de novo, tempode 
expressar os problemas de ética e moral que sempre 
existiram.
“A caixinha” (João Goulart) e “A Vassourinha” (Jânio Quadros) 
não irão se prenunciar nas mentiras do sistema político 
atualmente desprezível. Muitas histórias contadas, exemplos 
e heróis criados, mas que no transcorrer da moralidade 
utópica deste país não existirão.
Ferramentas criadas no lapso dos últimos 30 anos, 
movimentaram a máquina administrativa não pública, para 
um “Grand Canyon Brasileiro”.
No conceito da geografia, “Grand Canyon” se traduz: O 
Grand Canyon é uma falha que possui 445 km de 
comprimento, aproximadamente 1,5 km de profundidade e 
uma largura que pode variar entre 200 metros a 30 km.
À primeira vista, quem observa esses gigantescos entalhes na 
superfície do planeta poderia imaginar que eles foram criados 
de uma hora para outra por algum fenômeno catastrófico, 
como um terremoto capaz de abrir a terra e gerar um 
precipício. Nada disso: em geral, os cânions têm um 
aprofundamento lento, que podem durar milhões de anos.

De 500 anos ou 30 anos; esse tempo já dá para cria um 
imenso “buraco natural” na história de um país.
Com tudo isso em alguns países geograficamente os 
Canyons são considerados locais de atividade turísticas e 
atualmente podemos equipará-los:
Na equiparação de conceitos, o exemplo bem natural-
cultural no nosso país é o Carnaval; atualmente inventado 
por cultura preconceituosa por alguns olhares, e apesar de 
movimentar o comércio e dar muita esperança para 
comunidades e trabalhadores, temos o patrocínio do evento 
promovido por Lavagem de dinheiro e criminalização de 
valores.
Nosso famoso futebol pode-se considera também num 
“Canyon Brasileiro”. O quanto não promove o desequilíbrio 
social em patamares empresariais e desfaz o interesse 
público para objetivo de um Coliseu de Roma.
Por fim, este país pode estar à venda de novo, a mercê de 
dívidas, que talvez serão quitadas pelo próprio povo pago 
pelo suor para um futuro incerto. 
 “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado 
de nossa miséria”. (Machado de Assis)

Fontes: http://mundoestranho.abril.com.br - http://brasilescola.uol.com.br

Vereadora cria lei para individualização de hidrômetros
A vereadora Fabíola Alves é a autora do Projeto de Lei nº 
015/17, que tramita na Câmara Municipal de Votorantim. A lei 
fala sobre a obrigatoriedade da individualização do medidor do 
consumo de água (hidrômetro) em edificações multifamiliares, 
apartamentos e condomínios. 
Alguns síndicos e administradores de condomínio procuraram a 
parlamentar e expuseram a necessidade de uma lei que 
regulamentasse a cobrança individual para o consumo de água.
Segundo o CBCS - Conselho Brasileiro de Construções 
Sustentável a medição individual pode derrubar o consumo de 
água em até 40%. "Hoje se torna muito relevante esta 
economia, já que a sustentabilidade é muito debatida como 
garantia dos recursos hídricos no planeta. Esse projeto 
beneficiará inúmeras famílias, que residem em condomínios, 
instalados recentemente no município, pois geralmente a taxa 
de água é cobrada na forma de rateio, e fica sob 
responsabilidade do condomínio receber na taxa condominial, 
e segundo os gerentes condominiais, muitas vezes, com a 

inadimplência, muitos condomínios arcam com os custos", 
concluiu a vereadora.
A medição individualizada obrigatória para os novos 
empreendimentos que poderão, além de hidrômetros 
mecânicos, instalar outros aparelhos medidores, desde que a 
medição seja de forma isolada.

Esse ano a imagem foi carregada pelos organizadores. Foto: André Reis Fiéis participaram da 19ª Caminhada da Penha. Foto: André Reis
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Apevo oferece parcerias médicas externas

Visitas e Parcerias8

Além do convênio médico e da Unidade de Saúde da Apevo, a 
associação oferece uma lista de clínicas e consultórios externos. 
As parcerias oferecem descontos nos atendimentos para 
associados e dependentes.
Em Votorantim, são encontrados serviços de acupuntura e 
massagem no espaço da Tatiane Martins Del Rio Parducci, na 
rua João Felicine, 509 – Jd. Paraíso – Votorantim, telefone (15) 
99755-5121. Atendimentos médicos, como alergologista, 
clínico geral, homeopatista e pneumologista com Antônio 
Itamar Pitombeira, na rua Monte Alegre, 136 – Centro – 
Votorantim, telefone (15) 3243-8234. 
O médico Venilton Firmino de Souza, clínico geral, 
endocrinologista e geriatra, atende na rua Sorocaba, 621 – 
Dominguinho – Votorantim, telefone (15) 3243-8577. 
Atendimentos geriátricos e o0bstetricos são encontrados na 
Votomed – Médicos Associados, localizado na rua Antônio 
Walter, 87 – Centro – Votorantim, telefone (15) 3247-1794. 
Na rua Albertina Nascimento, 218 – Centro – Votorantim, 
encontra-se o nefrologista e otorrinolaringologista José Antônio 

Ayres. O agendamento é feito pelo telefone (15) 3243-3439.
Para aqueles que procuram atendimentos oftalmológicos, em 
Votorantim há parcerias com os especialistas Ezio Hiroki 
Omine, Reinaldo Nishimura e José Garcia da Costa Filho. Ezio 
atende na rua José Lopes Salina, 73 – Pq. Bela Vista – 
Votorantim, telefone (15) 3018-3667. O consultório de 
Reinado está na rua Monte Alegre, 244 – Centro – Votorantim, 
telefone (15) 3013-3630. Também na rua Monte Alegre, 111, 
está o consultório de José Garcia. Agendamentos pelo telefone 
(15) 3243-4326.
Os ortopedistas Ildefonso Mora Neto e Adilio Bernardes são 
especialistas em problemas no joelho e atendem na rua José 
Lopes Salinas, 73 – Pq. Bela Vista – Votorantim, telefone (15) 
3018-3667. Atendimentos com psicólogos são encontrados na 
rua  Miguel Dias, 286 – sala 05 – sobreloja – Centro de 
Votorantim, com Fernando Roberto Lira, telefone (15) 3018-
1446; com a médica Márcia Erika Nakagawa, na av. Matheus 
Conegero, 121 – casa 03 – Pq. Bela Vista – Votorantim, 
telefones (15) 98112-3826 ou 99777-7601 e também com a 

psicóloga Ana Finoti, rua José Herrera Higueira, 322 – Jd. Icatu 
– Votorantim, telefone (15) 99174-3634.
Exames laboratoriais e de imagem podem ser feitos na 
Labormed, rua Cônego Januário Barbosa, 350 – Jd. Vergueiro – 
Sorocaba – telefone (15) 3031-3761; Biolabor, em Votorantim 
– rua Monte Alegre, 160 – Centro – telefone (15) 3243-6600; 
LaboImagem, na rua Cônego Januário Barbosa, 297 – Jd. 
Vergueiro – Sorocaba, telefone (15) 3234-1864 ou 3018-
2088; Souza Áreas, unidade Votorantim: rua Paula Ney, 125 – 
Centro – telefone (15) 3247-7631 e unidade Sorocaba: rua 
Santa Clara, 544 – Centro – telefones (15) 3233-2116 ou 
3231-2073 e no IDS – Instituto de Diagnósticos de Sorocaba, 
localizado na av. Juscelino K. de Oliveira, 1001 – Centro. 
Existem inúmeros parceiros da Apevo. Para saber mais, basta 
comparecer a associação, rua Antônio Fernandes, 50 – Centro 
– Votorantim, e se associar. Mais informações pelos telefones 
(15) 3243-2410 ou 3353-8080.

Panathlon realiza 6ª Festa do Esporte
O Panathlon Clube de Votorantim realizou, no dia 30 de 
março, a 6ª do Esporte, no Teatro Municipal Francisco 
Beranger. Durante o evento, personalidades da área foram 
premiadas e foram empossados cinco novos sócios, entre 
eles, o professor de ginástica da Apevo, Márcio Antônio.
Ao todo, 36 pessoas foram premiadas com o “Destaque do 
Esporte”, que são personalidades locais que obtiveram 
conquistas regionais, estaduais, nacionais ou internacionais 
na última temporada. O presidente da Apevo, Aristides Vieira 

Fernandes, entregou o prêmio para a judoca sênior, Mariane 
dos Anjos Furlanes da Silva.
Os prêmios “Mérito Esportivo” e “Troféu Fioti” foram 
destinados às personalidades de relevância para o esporte de 
Votorantim e do Brasil. Entre os premiados com o “Mérito 
Esportivo”, está o diretor de comunicação da Apevo e 
radialista na Rádio Nova Tropical, José Carlos Nogueira.
Quem recebeu o “Troféu Fioti” foi o ex-jogador de futebol, 
Marcelo Alexandre Pires Correia, o Mona.

Panathlon Clube de Votorantim

O Panathlon Clube é uma associação que procura 
aprofundar, divulgar e defender os valores da atividade física e 
do esporte. Existem várias sedes espalhadas pelo Brasil e, em 
Votorantim, o clube voltou a funcionar esse ano, depois de 
12 anos sem atividades. 
A nova diretoria é composta por 25 panathletas, entre eles, o 
prefeito Fernando de Oliveira Souza e a diretoria provisória, 
composta pelo presidente Júlio Cesar Martins; Edson 

Veronese e Eliseu Sentelhas como vice-presidentes e o 
secretário Sérgio Antunes de Oliveira.

Academia Jump concede descontos a associados Apevo 

A academia Jump, parceira da Apevo, anuncia uma novidade 
para os associados e dependentes: agora eles terão 50% de 
desconto na matrícula em qualquer plano. 
Os planos mensais, trimestrais, semestrais, anuais e avaliação 
física são cobrados pela metade do preço. O valor só muda 
em caso de reajuste das mensalidades e tem acréscimo de 

R$5 se pago à vista ou por meio de boleto.
Segundo Clayton Tonche, sócio proprietário do 
estabelecimento, a expectativa em número de adesões é 
muito grande. “A Apevo conta com muitos associados e 
estamos com uma caminha para atrair o público da terceira 
idade para a academia, pois eles criam diversos motivos para 
não iniciar qualquer tipo de atividade física”, disse.
O primeiro mês e a avaliação física são gratuitos. “Assim os 
iniciantes conhecem a academia e sentem os efeitos que os 
exercícios trazem logo no primeiro mês”, comentou.
Os interessados têm direito às aulas de musculação, zumba, 
bike, boxe, pilates, solo entre outras. Os descontos são 
válidos para as duas unidades da academia que ficam: 
Unidade 1 - na av. São João, 828 – Jd. Icatu – telefone (15) 
3247-1257; e Unidade 2 - na av. Pedro Augusto Rangel, 905 
– Vl. Nova – telefone (15) 3243-3600.

O vereador José Cláudio Pereira, mais conhecido como Zelão, 

outorgou votos de congratulações a Apevo. No dia 28 de 

março, em cerimônia realizada na Câmara dos Vereadores, 

Zelão destacou os 25 anos de instalação da associação no 

município e também as lutas da entidade para garantir os 

direitos dos aposentados.

O vice-presidente da Apevo, Jandir Teixeira e os diretores, José 

Hernandes Quezada e José Carlos Nogueira, receberam a 

homenagem das mãos do vereador (foto).

Vereador homenageia associação

Marcio Antônio foi empossado como novo sócio

José Carlos Nogueira recebeu o prêmio Mérito Esportivo
Aristides Vieira Fernandes entregou o prêmio para a 

judoca Mariane dos Anjos Furlanes

Apevo recebe homenagem do vereador Zelão
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Uma mãe triplamente especial
“Eles são a minha vida!”, é assim que a advogada Mônica 
Celina Paschoal descreve a importância de seus filhos. Há 
onze anos e recém-casada, ela viu seu sonho de menina se 
tornar realidade quando adotou Rafael, Renan 
e Fabiano, na época com 3, 5 e 6 anos.
Mônica conta que sua vontade por adotar 
surgiu quando, aos 5 anos de idade, perdeu sua 
irmã, de 4 anos, e seus pais cogitaram a ideia de 
adotar. “Criei uma expectativa esperando um 
novo irmão ou irmã. Acho que peguei essa 
vontade para mim e acabei realizando esse 
sonho”, explica. Mesmo podendo gerar uma 
criança, a adoção sempre foi uma vontade do 
casal.
A advogada cogitou a ideia de ter outros filhos, 
mas brinca, dizendo que os três são suficientes 
e não descarta a possibilidade de, daqui a alguns 
anos, adotar novamente. 
A adaptação das crianças aconteceu de maneira 
rápida e natural. Em 2006, Mônica e o marido 
participaram de um projeto, em Votorantim, 
onde o Poder Judiciário permitia que uma 
criança passasse um período de 15 dias durante 
as férias na casa de alguma família pré-
selecionada. A seleção era feita da mesma forma 
para quem pretendia adotar, mas o projeto não 
tinha a obrigatoriedade de a família ficar com a 
criança. Era uma forma dos pais terem certeza 
de que queriam adotar.
Mônica entrou no projeto com o intuito de 
experimentar a adoção e acabou se 
apaixonando pelos irmãos. “No preenchimento 
da ficha, tinha a pergunta “você aceita grupo de 
irmãos?”. Na hora, pensei no quarto que havia 
montada para a chegada dessa criança. Nele 
tinham duas camas, então falei para a assistente 
que podia acolher dois. Daí ela me perguntou: “e 
três?”. Foi então que os conheci e me apaixonei”, 
lembra.
Passado o período de férias, as crianças 

voltaram para a Casa de Belém, instituição que os abrigava 
até então. Emocionada, a advogada conta que a despedida 
foi um momento muito triste, mas que no outro dia já 

entrou com o pedido de adoção. Um mês depois, no dia 1º 
de setembro de 2006, os irmãos saíram do fórum com o 
sobrenome da família. O estudo social feito no caso dos 

irmãos revelou que, apesar da pouca idade, 
eles tinham muito apego um ao outro e se 
identificavam como família. Sendo assim, o juiz 
optou por não separá-los para não manter o 
vínculo. 
“É muito importante o apoio da família nesse 
processo”, diz Mônica. Eles tiverem o total 
apoio da família e os meninos já chamavam os 
familiares de avós, tios, tias, primos, etc. 
Para Mônica, ser mãe de crianças adotivas é 
aceitar, cuidar, proteger, dar carinho, atenção e, 
principalmente, muito amor. “Uma criança já 
testa os limites, mas uma criança que veio de 
uma instituição de adoção testa ainda mais esse 
sentimento de rejeição. Eles têm aquele medo 
ou sensação de abandonados novamente”, diz. 
Na época da adoção, ela já havia se formado e 
optou por não exercer a profissão para dar 
atenção aos filhos. Com o tempo, conseguiu 
conciliar a carreira e as crianças e, mais uma 
vez, teve o total apoio e ajuda da família. 
Apesar de todo amor e carinho, quando 
precisa Mônica chama a atenção dos filhos. “A 
mesma educação que aprendi com minha 
mãe, passo para eles”, diz. Hoje, além de 
estudarem, Renan e Fabiano, com 16 e 17 
anos, respectivamente, trabalham como 
menor aprendiz e Rafael, com 14 anos, faz 
curso de pintura.
“Somos uma família muito unida. Na medida 
do possível, eles contam as coisas para nós. 
Ser mãe é aceitar que seus filhos tenham 
limitações, é abrir mão de muita coisa para 
estar ali e, principalmente, dando o afeto que 
eles precisam”, encerra. Certamente, Mônica 
terá mais um feliz Dia das Mães, no dia 14 de 
maio, ao lado de seus filhos.

Homenagens dos filhos em uma data especial 
« M ã e  r e p r e s e n t a  
a m o r ,  c a r i n h o ,  
respeito, confiança, 
cuidado e afeto. Minha 
relação com minha 
mãe é de confidência, 
sei que posso contar 
com ela sempre que 
precisar. Ela é uma 
mulher  guerre i ra ,  
confiante, batalhadora 
e que está sempre 
tentando ajudar as 
pessoas. Quando pedi 
um irmão ou irmã, me 
deu dois que são muito 
especiais para mim!"

"Parece clichê, mas é 
impressionante como 
uma  pa l a v r a  t ão  
pequenininha pode 
representar  tanta  
coisa! É um compilado 
d e  m i l h õ e s  d e  
significado em três 
letrinhas. Para mim, 
mãe significa amor. Ela 
é minha melhor amiga, 
a pessoa com quem 
sei que posso contar 
em absolutamente 
todos os momentos. 
Isso não significa que 
ela vá sempre passar a 
mão na minha cabeça, 
viu? Tudo que aprendi 
sobre caráter foi com ela. Então sempre que erro, ela me 
ensina a ser melhor. Tenho nela minha inspiração de mulher 
de Deus, forte, corajosa e se eu for um pouquinho de tudo 
que ela é quando me tornar mãe, estarei feliz! 
Ela é uma dessas mulheres extremamente guerreira que 
exercem papel de pai e mãe, sabe? Viúva, com três filhas, 
deu o seu melhor para que fossemos meninas íntegras e 
mulheres de Deus. Ela é o maior exemplo de fé, amor e 
força que podíamos ter tido. Amo pensar em tudo que nos 
envolve e com toda certeza do mundo somos o meu 
quarteto favorito. Não há um lugarzinho na história da 
minha vida que não enxergue o papel essencial dela. 

Na infância, meu porto seguro. Era tudo sempre sobre ela, a 
pessoa para quem eu corria em horas boas e ruins. Queria 
tanto estar perto dela sempre que ela me levou até o portão 
do colégio por anos e anos, sempre por opção minha. Mais 
nenhuma mãe fazia isso, mas não ligava, sempre queria a 
minha ali.
Hoje, mesmo tanto tempo depois, confesso que bem que 
gostaria de levá-la comigo para todo lugar... Mas com as 
várias tarefas da vida, é impossível.  E de qualquer forma, sei 
que mesmo de longe estaremos ligadas. Em amor, oração e 
podendo contar uma com a outra. Ela é o amor da minha 
vida!»

«Ela nos inspira a docilidade do amor. Amor em sua 
totalidade, sem limite, além da vida, que consegue 
transcender além do tempo e do espaço. Mesmo minha 
mãe tendo sua própria casa, sempre está por perto e sente a 
necessidade de nos ajudar. 
Isso sempre foi constante na nossa relação, pois, além de 
nos criar, também me ajudou na criação dos meus filhos, 
devido às horas em que precisava me dedicar ao meu 
trabalho. 
Com o falecimento precoce do meu pai, aos 33 anos, dona 
Luiza teve que representar a figura materna e paterna 
quando meus irmãos e eu éramos ainda muito pequenos. 
Foi uma guerreira numa época em que o preconceito em 
relação às mulheres era muito forte e mesmo assim 
enfrentou e venceu todos os desafios que a sociedade 
impunha. 
Arregaçou as mangas e foi à luta! Não se intimidou frente ao 
trabalho e nem se deixou abater diante dos problemas da 
vida lhe impunha. Apesar das dificuldades, não podemos de 
agradecer a Deus pela mãe maravilhosa que Ele nos deu.”

«Quando estava prestes a me casar, há 7 anos, meu pai 
faleceu. Com meus irmãos morando em outras cidades, 
sobraram apenas minha mãe e eu. Em momento algum 
meu marido e eu pensamos em deixá-la sozinha. Ela foi 
morar conosco e, com o nascimento da minha filha Julia, 
ganhou mais uma companheira e somos uma família muito 
feliz. Ela é a maior referência de bondade, amor, 
preocupação com o próximo, carinho sem limites, ombro 
amigo, confidente, vida digna, espir itual idade, 
compreensão, desprendimento das coisas materiais, 
respeito mútuo com a família, intelectualidade, e, 
sobretudo, uma grande preocupação com o futuro e o bem 
estar dos filhos e netos."

«Minha avó é como 
uma mãe para mim! 
Quando vim morar 
c o m  e l a ,  a i n d a  
pequeno, me senti 
acolhido e seguro. 
T o d o  a q u e l e  
s e n t i m e n t o  d e  
t r i s t e z a ,  a q u e l a  
insegurança por estar 
sozinho, o medo de 
ser rejeitado, foi 
diminuído e dando 
espaço ao amor e ao 
sentimento de família. 
Cresci com meus tios, 
mas os considero 

como irmãos .  M e  e s pelho em tudo que ela fez e faz por 
mim para dar a mesma segurança e exemplo aos meus 
filhos. Porque avó também é mãe, amor, carinho, respeito, 
paz, harmonia e segurança.  Avó é mãe uma, duas, três, 
quantas vezes for preciso. E eu a amo como um filho ama 
uma mãe!"

Isabelle e a mãe Sônia Quintino

Viviane, sua filha Julia e sua mãe Maria José Marteletto

Jéssica e a mãe Sõnia Antunes

Miriam com a mãe Luiza Corrêa

Ricardo e a  avó Nair Santos

Mônica com sua mãe e os filhos antes da adoção

Fabiano, Rafael e Renan
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“Acredito que foi uma forma que Deus deu para aliviar 
minha tristeza”, é assim que Adauta Monteiro Ferreira 
descreve a poesia em sua vida. Natural de Flores, 
Pernambuco, ela se mudou para São Paulo ainda jovem e se 
casou com 26 anos. Seu despertar para as poesias começou 
na década de 1970, quando era jovem e dividia o tempo 
entre cuidar dos dois filhos pequenos, da mercearia da 
família, do marido e da casa. 
Na época, ela conta que sonhava com textos que 
apresentavam vocabulários diferentes daqueles que era 
acostumada. “Passava um filme na minha mente, mas na 

manhã seguinte, eu ignorava e seguia a rotina 
normalmente”, conta. Mas sua paixão pela literatura vem 
desde quando era criança, pois gostava de declamar poesias 
na escola e participar de peças teatrais.
Passado alguns anos, esses sonhos foram deixados de lado e 
passou a frequentar a igreja evangélica. Lá, ela se tornou 
responsável pelos eventos da entidade e ensaiava, junto 
com os jovens da igreja, apresentações de teatro. A senhora 
conta que mantinha a mensagem que a história contava, 
mas mudava algumas palavras para se enquadrarem ao 
tempo de cada peça. 
Depois de quase 8 anos organizando esses trabalhos na 
igreja, Adauta começou a escrever seus poemas como um 
hobby. Seu primeiro poema foi escrito em 1980 e os textos 
foram preenchendo vários cadernos, guardados até hoje 
como recordações.
Ela conta que passou a se dedicar mais a poesia com a morte 
do marido, em 1998. “Comecei a escrever para preencher 
o espaço vazio da minha mente”. Seus poemas já foram 
publicados no site do Banco Real, onde enviava os textos e o 
banco a certificava por sua participação. 
Alguns anos após a morte do marido, Adauta adquiriu 
catarata. A doença quase a cegou. Apesar da cirurgia, ela 
não teve 100% de recuperação da visão e, devido a isso, se 
viu obrigada a diminuir o ritmo em que escrevia. “Foi 
perdendo a graça”, diz com tristeza. Mas, apesar da vista 
estar comprometida, ela escreveu 12 canções e chegou a 
gravá-las para ter recordação desse dom divino.
Com a chegada do Dia das Mães, se emociona ao dizer o 
quanto sua mãe foi importante na sua vida. Na época em 
que moravam em Pernambuco, os pais, mesmo com uma 
vida simples, procuravam oferecer o melhor para ela e seus 
irmãos. A poetisa chegou a criar poemas em homenagem a 
eles. Um deles, escrito há 5 anos, rendeu até uma melodia, 
descrevendo seu amor por sua mãe:

Poema: Mamãe

Mamãe, você é tudo pra mim
O teu amor me conforta
O teu sorriso me dá esperança
O teu carinho me alimenta

Mamãe, mamãe, você é linda
Eu te amo, mamãe, eu te amo todos os dias

Você me ensina, mamãe, só coisas boas pra vida
Amar a Deus
Ao próximo
Honestidade e respeito

Obrigada, mamãe, pelos cuidados
Tão dedicados a mim
Com amor profundo
Você merece, mamãe, todas as flores do mundo

Mamãe, mamãe, és a rainha que não precisa de coroa
Eu te amo, mamãe, minha rainha
Eu te amo, mamãe
Eu te amo todos os dias, mamãe.

A Dança Moderna, emergida nos últimos anos do século XIX 
e firmada nos primeiros anos do século XX, tem raízes e 
intenções bem distintas. Os bailarinos dançam descalços, 
trabalham com contrações, torções, desencaixes, lesões etc. 
Seus movimentos são mais livres, embora ainda respeitem 
uma técnica organizada. Recusa o apoio nas pontas dos pés 
como um catalisador dos movimentos e coloca o eixo de seu 
trabalho no tronco, no contato, na queda, na improvisação, 
na respiração, no movimento da coluna e das articulações, 
em diferentes graus de tensão/relaxamento muscular, e 
também o trabalho no chão. Entre os principais artistas que 
começaram este movimento estão as americanas: Loie Fuller 
(1862–1928), Isadora Duncan (1877–1927), Ruth St Dennis 
(1879–1968) E Martha Graham (1894–1991); o suíço Emile
Jacques Dalcroze (1865–1950); a alemã Mary Wigman 
(1886–1973) e o húngaro Rudolf von Laban (1879–1958). 
Com técnicas e estilos muito diferentes, o que tinham em 
comum era a insatisfação com as opções disponíveis para 
bailarinos em sua época e seu objetivo último era transmitir 
ao seu público um senso de realidade interior e exterior.

América do Norte
Na América do Norte, a dança moderna recebeu grande 
influência dos estudos do ator e pesquisador francês François 
Delsarte (1811-1871). Suas investigações podem ser 
condensadas em seus dois grandes princípios: A Lei da 
Correspondência e a Lei da Trindade. A grande iniciadora da 
dança moderna americana foi Isadora Duncan, mas a 
primeira técnica estruturada foi a de Martha Graham, criada 
nos anos 20 e 30 do século XX. Este estilo procura dar mais 
ênfase aos sentimentos, aos sonhos, tentando teatralizá-los 
ao máximo através de movimentos corporais. Depois de 

Martha Graham, vieram 
outros nomes que 
enriqueceram ainda 
mais o cenário da época: 
Doris Humphrey, Lester 
Horton, José Limon 
entre outros. Suas 
técnicas encontram-se 
em alguns pontos, mas 
divergem muito. E suas 
escolas continuam a 
existir muito fortemente 
nos Estados Unidos, um 
dos berços da Dança 

Moderna. Principais nomes da Dança Moderna nos EUA: 
Isadora Duncan, Martha Graham, Ruth Saint-Dennis, Ted 
Shawn, Charles Weidman, Doris Humphrey, Loïe Fuller.

A escola germânica
Na Alemanha, o grande influenciador da dança moderna foi 
o músico e pedagogo suiço Émile Jacques-Dalcroze (1865-
1950). Seu método, conhecido como A Ritmica, fez grande 
sucesso na Europa, especialmente na Alemanha, através de 
Mary Wigman (1886-1973), que é considerada a fundadora 
da Escola Germânica. Mary Wigman foi aluna de Dalcroze, 
recebeu influência do sexo na pintura de Emil Nolde, pintor 
expressionista alemão, o que a levou a introduzir máscaras 
nas suas danças. Essa inserção tinha o intuito de conferir ao 
bailarino uma impessoalidade. A dança de Wigman espelha o 
destino trágico do ser humano, da humanidade em geral. Ela 
busca um sentido divinatório. Mas não há leveza nem brilho, 
mas sim concentração e poder de expressão e todos os 
movimentos têm como ponto de partida o tronco. Ela 
considerava a música um meio indispensável entre ritmo 
corporal e mental, contudo acreditava que o ritmo sonoro 
não deve comandar o ritmo mental. Chegou mesmo a 
coreografar sem música, em sua primeira grande coreografia 

- Hexentanz (a dança das 
fe i t i ce i ras ) ,  usando 
apenas o som das batidas 
dos  pés  no chão.  
Também introduziu 
e l e m e n t o s  d e  
percussão. Principais 
n o m e s  d a  E s c o l a  
G e r m â n i c a :  M a r y  
Wigman, Rudolf Von 
Laban, Kurt Jooss e sua 
importante coreografia 
A Mesa Verde, Alwin 
Nikolais, Susan Burg 
Carlson.

A geração moderna
As convulsões sociais e artísticas do final dos anos 1960 e 
1970 sinalizaram ainda mais radicais da dança moderna. 
Dança moderna é hoje muito mais sofisticada, tanto em 
técnica como em tecnologia, a tal ponto que começou a ser 

dançada pelos bailarinos clássicos. Os bailarinos nessas 
danças são inteiramente compostos de espírito, alma, 
coração e mente. A preocupação com os problemas sociais 
e da condição do espírito humano ainda está lá, mas 
questões são apresentadas com uma teatralidade que teria 
chocado muitos dos primeiros bailarinos modernos, tão 
preocupados em se estabelecerem como sérios artistas.A 
essência da dança moderna é a de olhar para a frente, não 
para trás. 

Dança moderna no Brasil
Com a Segunda Guerra Mundial chegaram ao Brasil diversos 
artistas renomados que procuraram escapar deste conflito, 
trazendo consigo novas ideias no campo estético que 
contribuíram para a divulgação das propostas modernas de 
dança no país. Luiz Arrieta, Maria Duschenes, Marika Gidali, 
Maryla Gemo, Nina Verchinina, Oscar Araiz, Renée Gumiel 
e Ruth Rachou. A maioria se instalou no eixo Rio - São Paulo, 
colaborando através de seus ensinamentos para a formação 
de uma nova geração de dançarinos conectados às propostas 
da dança moderna.

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

Adauta: o dom de escrever poemas 

Mary Wigman

Cantares (2013) de Oscar Araiz

Talento

Isadora Duncan

Marina Sandroni | (15) 2104.0787 | 99770.8290
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Dia do Trabalhador: data celebra luta por melhores condições 

Desde o final do século XIX, muitos países aderiram ao dia 
1º de maio como o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. A 
data foi escolhida devido às inúmeras manifestações e 
conflitos desencadeada por meio de uma greve que 
paralisou os parques industriais de Chicago, Estados Unidos, 
no dia 1º de maio de 1886.
Os trabalhadores das indústrias reivindicavam melhores 
condições de trabalho, entre elas, a redução da jornada de 
trabalho de treze para oito horas diárias. Dois dias após esse 
acontecimento, houve um conflito entre policias e 
trabalhadores que levou a morte de alguns manifestantes. O 
ato gerou revolta nos trabalhadores, que revidaram, no dia 4 
de maio, atirando bombas nos policias e causando a morte 
de sete deles.
O conflito prosseguiu por dias e marcou a história da luta dos 

trabalhadores. Como forma de homenagear aqueles que 
morreram, a Segunda Internacional Socialista, ocorrida em 
Paris, na França, em 20 de junho de 1889, criou o Dia 
Mundial do Trabalho.
No Brasil, a data só passou a ser comemorada a partir de 
1895, sendo oficializada em setembro de 1925, após um 
decreto do então presidente Artur Bernardes. (Fontes: Brasil 
Escola e Sua Pesquisa)

Tornou-se comum comemorar o Dia das Mães no segundo 
domingo de maio. No Brasil, isso acontece desde a assinatura 
de um decreto, em 1932, pelo presidente Getúlio Vargas. 
Na Grécia Antiga foram encontrados os primeiros indícios da 
comemoração dessa data, pois os gregos presenteavam a 
deusa Reia, mãe de todos os seres. Os romanos também 
faziam esse tipo de celebração, mas na Roma, as 
comemorações duravam cerca de 3 dias e eram realizadas 
homenagens a Cibele, mãe dos deuses. A comemoração cristã 
celebrada uma homenagem a Virgem Maria, mãe de Jesus. 
Comemorações semelhantes aos dias atuais foram 
encontradas na Inglaterra, no século XVII. Chamado de 
“Domingo das Mães”, durante as missas os filhos entregavam 
presentes as genitoras. A proposta de criar uma data em 
homenagem às mães surgiu nos Estados Unidos, em 1904. 
Anna Jarvis queria homenagear a mãe, que havia sido um 
exemplo de mulher, prestadora de serviços comunitários 
durante a Guerra Civil americana. A data foi oficializada em 
1914, pelo Congresso Norte-Americano.
As comemorações se espalharam pelo mundo e ganharam 
caráter comercial. Esse ano, a data será celebrada no dia 14 de 
maio.

Tiradas do Nogueira 
Mané diz ao Tião:
_Comprei 50 caixas de batata doce e 10 caixas de gengibre para a 
quermesse da igreja. 
_Por que comprô tanta batata doce?
_Pra economizá nos rojão.

_Cara, você sabia que o Pedro está hospitalizado? O cara está tão 
mal que não dá pra reconhecer direito.
_Não é possível. Ainda ontem eu vi o Pedro numa balada, 
dançando com uma loirona.
_Pois é. A mulher dele também viu.

O sujeito vai ao médico:
_O senhor está propenso a duas enfermidades. - diz o médico 
_Mal de Parkinson ou Alzheimer.  Detalhe, o senhor pode 
escolher uma das duas.
_Ah, eu prefiro o mal de Parkinson, porque minha mão vai 
tremer e eu derramo o copo com pinga. Já com Alzheimer, eu 
vou esquecer onde deixei a garrafa de pinga.

Na escola, o garotinho está chorando e a professora diz:
_Não chore. Quando gente pequena chora muito, acaba 
crescendo e ficando feia.
_Nossa, professora, quando a senhora era pequena devia ser 
uma grande chorona.

A tia pergunta ao sobrinho:
_Jorginho, o que você vai fazer quando crescer e ficar assim, 
como eu?
_Vou fazer regime!

Origem do Dia das Mães

Receitas para fazer um delicioso almoço de Dia das Mães

Água na Boca

Chica Doida

Ingredientes:
1 copo (americano) de óleo
20 espigas de milho verde raladas
5 dentes de alho amassados com 1 colher (chá) de sal
1 cebola média picada
1 colher (sopa) de açúcar cristal
1 colher (café) de pimenta malagueta curtida no óleo e 
amassada
2 copos (de requeijão) de água
200g. de jiló aferventado
500g. de linguiça
500g. de queijo de minas em cubos
300g. de muçarela
Sal a gosto

Modo de Preparo:
Em uma panela esquente o óleo até ficar bem quente. 
Coloque as espigas de milho raladas em um refratário, 
coloque os dentes de alhos amassados com sal e a cebola 
picada em cima da massa de milho e com uma concha pegue 
o óleo quente e despeje sobre o alho e a cebola para “fritar”. 
Depois mexa bem, coloque o açúcar, o sal e a pimenta, mexa 
a massa de novo, adicione a água e leve para assar em forno 

preaquecido a 180º C por 40 minutos. Depois de 25 
minutos, adicione mais 1 copo (de requeijão) de água, mexa 
e deixe cozinhando por mais 35 minutos. Após sentir que a 
massa está assada, acrescente o jiló, a linguiça e o queijo em 
cubos. Finalize com a muçarela por cima e leve ao forno para 
gratinar.

Torta de Maçã

Ingredientes:
300g. de farinha de trigo
150g. de manteiga
1 gema de ovo
1 pote de geleia de morango
½ xícara de açúcar demerara

Modo de Preparo:
Recheio: Pique as quatro maçãs e cozinhe com 150 ml. de 
água. Quando ela estiver cozida e molinha, tire a água e 
misture com 1 pote de geleia de morango.
Massa: misture os ingredientes até formar uma massa que 
desgrude dos dedos. Forre o fundo e as laterais da assadeira 
e coloque o recheio. Leve ao forno por 20 minutos em 
180ºC.

Novas turmas para o curso de Inglês 
Ainda tem vagas para a turma de iniciantes do curso de Inglês da 
Apevo. As vagas são para o módulo Básico I, ministrado pela 
professora Ivete de Carvalho. As aulas acontecem as quintas-
feiras, das 15h às 17h e sábados, das 8h às 10h.
Os interessados devem se matricular na sede da Apevo. Mais 
informações pelo telefone (15) 3353.8080 ou 99727-2405, 
diretamente com a professora.

Alunas concluem módulo

As alunas Maria Isabela Paulino Cruz e Evelyn Cristina M. de 
Oliveira concluíram o primeiro estágio do módulo Básico. 
Desde o começo do ano, elas cursam o a segunda fase curso de 
Inglês. Alunas de Inglês concluem módulos
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Salão de festas da Apevo é opção para eventos

Inaugurado em 2007, o salão de festas da Apevo é uma 
opção para eventos, como confraternizações, casamentos, 

aniversários, festas em geral, reuniões, entre outros.
Localizado acima da sede da associação, na rua Antônio 
Fernandes, nº 50 - Centro de Votorantim, o salão acomoda 
260 pessoas e conta com uma infraestrutura moderna, com 
banheiros, palco, camarim, ar-condicionado, som ambiente 
profissional, pista de dança e sistema de iluminação completo 
com controle de intensidade, caixas de retorno no palco, 
microfones e telão.
Nesses 10 anos de funcionamento já foram realizados no 
local, entre eles, as confraternizações das ONGs Mais Vida e 
Pro Mulher, do Batalhão da Polícia Militar, reuniões da 
Secretaria de Saúde e sorteio dos grupos da Copa Brasil de 
Futebol Infantil.
Mais informações nos telefones: (15) 3243-2410 ou 3353-
8080.

Apevo informa encerramento do 
correspondente bancário Caixa

A Apevo informa a todos seus associados e usuários do 

correspondente bancário da Caixa Econômica Federal que o 

atendimento do Caixa Aqui nas instalações da sede da 

associação se encerra no dia 19 de maio.

A partir do dia 22 de maio, os caixas receberão 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 na Ilha 

Comprida, entre outros que seja da associação.

Todos os boletos citados acima também podem ser pagos nas 

casas lotéricas e em qualquer banco até o vencimento. Após, 

somente na Apevo e na Caixa Econômica Federal. 

Dúvidas e informações pelo telefone (15) 3353-8080. 

Serviços de beleza agora em domicílio

Manhãs de saúde: de olho nas doenças

Além de contar com os serviços realizados no salão de 
beleza da Apevo, associados e não associados podem optar 
por fazer os mesmos serviços em suas residências. Os 
profissionais Edna Mendes, Byran Mendes e Sâmela 
Marques realizam procedimentos como corte, coloração, 
selagem, progressiva, botox, luzes, hidratação, cauterização, 
escova, manicure e pedicure, design de sobrancelha, 
depilação facial em domicílios.
O agendamento deve ser feito com no máximo um dia de 
antecedência. Informações e valores pelos telefones (15) 
3353-8080 ou 99668-6220, com a Edna.

O dia 26 de abril é considerado o Dia Nacional de Combate a 
Hipertensão Arterial. A data tem objetivo de conscientizar as 
pessoas sobre os cuidados básicos para prevenção da 
hipertensão, que atinge 25% dos brasileiros, segundo o 
Ministério da Saúde.
A hipertensão é causada quando a pressão arterial está acima 
dos 120 de máxima e 80 de mínima, popularmente conhecida 
como “12 por 8”. Seus principais sintomas são: dor de cabeça, 
dor na nuca, tonturas, enjoos e falta de ar.
A Apevo participa da campanha de conscientização realizando, 
mensalmente, manhãs de saúde, com aferições de pressão e 
testes de glicemia. Em maio, as farmácias realizam os 
atendimentos nos seguintes dias:
Farmamed – dias 8 e 22, das 8h às 14h;
Farma Ponte – dia 18, das 8h às 11h;

Drogasil – dia 29, das 8h às 12h.

Deputado destina verba 
ao Hospital Municipal 

Desde o dia 3 de março, o plano de saúde Sanamed mudou sua 

razão social para Fenix Medical. A empresa informa para os 

conveniados que não houve alterações em relação aos 

atendimentos por parte da operadora, sendo apenas uma 

mudança administrativa com o objetivo de melhor atende-los.

A novidade é que já está sendo implantando um novo sistema 

que elimina a retirada de guias para atendimentos médicos e 

exames laboratoriais. O sistema será da seguinte forma: para 

consultas médicas, o paciente deve agendar a consulta e ir ao 

consultório somente com a carteirinha. O prestador ficará 

responsável por emitir a guia online. As guias de exames 

também serão feitas dessa forma. Por exemplo, o paciente 

passou em consulta e o médico tem a possibilidade de lançar a 

guia online. Então o paciente só precisa agendar o exame e ir ao 

laboratório com a carteirinha e realizar o mesmo. Caso o 

médico entregue um pedido em papel, o paciente deve seguir 

o mesmo procedimento, consultar a rede credenciada, 

agendar e realizar o exame. 

Para os associados da Apevo que não trocaram a carteirinha, a 

mesma está à disposição na Unidade de Saúde APEVO, situada 

na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro - Votorantim, telefone 

(15) 3353-9800. Aqueles que ainda não tem a carteirinha Fenix 

Medical, precisam de guia até a troca da mesma. 

Sanamed: entenda as mudanças do plano de saúde

Uma emenda parlamentar, indicada pelo Deputado Federal 
Roberto de Lucena (Partido Verde), destinou uma verba 
equivalente à R$ 948.730,00 para o Hospital Municipal de 
Votorantim. O dinheiro será encaminhado em duas parcelas, 
sendo a primeira no valor de R$ 348.730, 00, e a segunda, no 
valor de R$ 600 mil.
Segundo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de 
Votorantim, estes valores serão revertidos na aquisição de 
equipamentos para o hospital.
O prefeito, Fernando de Oliveira Souza, agradeceu ao 
deputado. “Trata-se de uma verba importante e que chega em 
boa hora para ajudar a Prefeitura a promover melhorias no 
atendimento à saúde da população. O deputado Lucena, 
sensível às principais necessidades dos municípios, não mediu 
esforços para ajudar também a nossa cidade. São apoios como 
esse que vem ao encontro das parcerias que buscamos para 
alavancar o crescimento em nossa cidade”, conclui.


