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Apevo realiza captação de antigos e novos associados 

Olá amigos, associados e leitores no geral. A nova diretoria 

da Apevo, dando continuidade na pauta de ações propostas 

durante as eleições, inicia nesse mês, um mutirão para o 

aumento do quadro de associados. Dessa forma, inicia-se 

uma busca ativa a ex-associados que, por diversos motivos, 

deixaram de pagar suas mensalidades e agora podem 

receber a anistia.

Assim, pagando R$ 26,00 - referente a duas mensalidades, é 

possível voltar a fazer parte do quadro associativo e, com 

isso, poder desfrutar de todos os benefícios oferecidos pela 

Apevo. Essa ação visa ampliar o número de pessoas que 

fazem parte da associação, passando de 3.500 associados 

para 5 mil diretos (exceto dependentes) até dezembro de 

2019.

Outra iniciativa da Apevo para ampliar esse número, 

destacando que não há necessidade da pessoa ser 

aposentada para ser sócio, é a “Campanha Amigos da 

Apevo”, que também iniciará no mês de maio. A campanha 

irá funcionar da seguinte maneira: o associado que 

apresentar três ou mais pessoas para fazerem parte do 

quadro associativo da Apevo ganhará um final de semana na 

colônia de férias em Ilha Comprida (exceto para época de 

temporada e feriados prolongados).

Também, atendendo aos pedidos dos nossos associados, no 

dia 25 de maio a Apevo realizará o seu primeiro baile de 

2019. As novidades dessa edição pode ser conferidas na 

página 9.

Buscando divulgar essas ações, no dia 4 de maio a Apevo 

participará da “Feira da Saúde”, promovida pelo Lions Club 

de Votorantim na feira livre próxima à Praça de Eventos Lecy 

de Campos, no centro da cidade. As pessoas terão acesso às 

informações de como se associar, bem como todos os 

benefícios ao alcance dos associados e seus dependentes.

Você que não é associado, venha conhecer a Apevo e faça 

parte dessa família! Você terá a sua disposição: aulas de 

dança, colônias de férias, aulas de ginástica, assistência 

médica de qualidade, curso de Informática, curso de Inglês 

(nível básico, intermediário, avançado, business, marketing e 

conversação) e entre outros.

Além disso, a associação conta também com uma agência de 

turismo em suas dependências: a Cisne Turismo. Dessa 

forma, os associados e dependentes possuem uma ampla 

lista de destinos e tipos de viagens, como aéreas, terrestres e 

marítimas e também passeios de um dia, como as tradicionais 

excursões para Jaguariúna, Barra Bonita, rota do vinho em 

São Roque e diversas atrações na cidade de São Paulo.

E os projetos e ações não param por aí! Nos dias de 

pagamento da aposentadoria, estarei nas filas dos bancos 

conversando com os aposentados para saber mais sobre a 

situação da categoria na cidade: o que está errado, no que 

podemos ajudar e o que podemos fazer para melhorar ainda 

mais a nossa associação.

Venha nos conhecer e associe-se. A Apevo fica na rua 

Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. 

 

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo

Palavra do Presidente2
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Comunidade promove Festa de Nossa Senhora de Fatima
Essa história começa em 

1917, com aparições e 

fenômenos testemunhados 

por milhares de pessoas na 

Cova da Iria, na cidade de 

Fátima, em Portugal.

Em 13 de maio de 1917, 

t r ê s  c r i a n ç a s :  L ú c i a , 

Francisco e Jacinta, quando 

pastoreavam ovelhas nas 

terras do pai de Lúcia, 

r e l a t a r a m  q u e  “ u m a 

Senhora vestida toda de 

branco, mais brilhante que 

o sol” havia aparecido para elas sob uma pequena árvore. As 

aparições se repetiram por seis meses seguidos, até o dia 13 

de outubro de 1917, quando aconteceu o “Milagre do Sol”, 

testemunhado por cerca de 70 mil pessoas.

A aparição identificou-se como: "a Senhora do Rosário", 

dando origem ao título de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima. Somente em 1930, a Igreja declarou como dignas de 

crédito as visões dos pastorzinhos de Fátima.

Segundo o jornal L’Osservatore Romano, a Igreja considera 

as aparições como pertencentes à esfera privada, porque 

nada acrescentam de essencial a quanto já conhecemos, 

graças à revelação pública contida na Sagrada Escritura e na 

Tradição e, que “a mensagem que vem de Fátima é de grande 

relevo espiritual e pode ser sintetizada em três palavras: 

oração, penitência, conversão do coração. Com efeito, é 

uma exortação à oração como via para a salvação das almas; 

um apelo a mudar o estilo de vida; um convite a santificar-se e 

a rezar pela conversão de quantos se encontram no caminho 

do pecado e do mal”.

E, hoje, os cristãos católicos devotos de Nossa Senhora, a 

mãe de Jesus, celebram no dia da primeira aparição, a Festa 

de Nossa Senhora de Fátima. Em Votorantim, pela 23ª vez, a 

Comunidade Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida, irá realizar a novena de 04 a 12 de maio, 

com missas e celebrações que conduzem os fiéis à escuta da 

Palavra e a comunhão com Deus, reetindo sobre os três 

principais pontos da mensagem de Fátima: oração, 

penitência e conversão do coração, para celebrar a grande 

festa do dia 13 de maio, dedicada à mãe de Jesus, sob o título 

de Nossa Senhora de Fátima.

As celebrações acontecem de segunda à sexta-feira, às 

19h30; sábados e domingos, às 18h, na rua Monsenhor Luiz 

Castanho de Almeida, 280 – Pq. Jataí. Para encerrar a 

novena, será realizada, no dia 13 de maio, uma missa no 

campo do Parque Jataí, a partir das 19h30.

Rogério Caetano

Coordenador de Liturgia da 

Comunidade N. S. de Fátima

Empréstimo consignado: solução ou armadilha?
O empréstimo consignado surgiu há alguns anos como uma 

alternativa barata, porque oferece garantias às financeiras de 

se obter crédito para aqueles momentos de necessidades, 

ou, até mesmo, para se investir num negócio próprio ou 

aquisição de bens.

Pois bem, ocorre que as garantias nem sempre são 

respeitadas, o que pode acarretar prejuízos ao mutuário e 

favorecer as instituições. É comum nos depararmos com 

algumas irregularidades nas contratações de crédito 

consignado.

Também é preciso ficar atento à forma de contratação do 

crédito consignado: se é um “empréstimo consignado”, no 

qual a taxa de juros é em torno de 2% ao mês e com um 

número de parcelas já definido, ou se é um “cartão de crédito 

consignado”, forma em que os juros geralmente são o dobro 

daqueles do empréstimo e não há número definido de 

parcelas, o que pode gerar uma dívida de anos.

Outro ponto a ser observado durante a contratação do 

crédito consignado é a forma de cálculo dos juros, pois, 

dependendo da forma, o cálculo pode esconder juros sobre 

juros, o que deixa o empréstimo mais caro que deveria.

Por fim, é importante destacarmos que os empréstimos 

consignados só podem onerar 30% dos vencimentos do 

consumidor, nunca mais que isso, por previsão de lei. Porém, 

é bastante comum ver essa regra ser desrespeitada.

Vale lembrar ainda que, quase sempre, ao contratar o crédito 

consignado, o consumidor é compelido a assinar 

documentos em branco, deixando a instituição contratada o 

preenchimento das condições de contratação.

É preciso tomar muito cuidado no momento de contratar o 

crédito consignado observando sempre a modalidade de 

crédito que está sendo contratado, as taxas e formas de 

cálculos dos juros e, também, não assinar documentos em 

branco que sejam preenchidos depois da assinatura. 

Fernando Camolesi

Advogado no Departamento Jurídico da Apevo
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Vacinação contra gripe termina no dia 31 de maio 
A Campanha Nacional de Vacinação, que iniciou no dia 10 de 

abril, termina no dia 31 de maio em todo o país. Em 

Votorantim, as doses são aplicadas nas 15 unidades básicas 

de saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, a partir das 7h.

A vacinação é voltada para os grupos de trabalhadores de 

saúde, povos indígenas, idosos (a partir dos 60 anos), 

professores, pessoas portadoras de doenças crônicas e 

outras categorias de risco clínico, população privada de 

liberdade, incluindo adolescentes e jovens de 12 a 21 anos 

sob medida socioeducativa, funcionários do sistema 

prisional, crianças com idade entre 6 meses e 6 anos, 

grávidas em qualquer período gestacional e puérperas 

(mulheres até 45 dias após o parto). 

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), a meta é 

vacinar nesse ano 8.568 crianças, 1.247 gestantes e 205 

puérperas. Na primeira semana da campanha, foram 

aplicadas 1.219 doses em crianças de 6 meses a menores de 

6 anos (14,23%), 258 doses em gestantes (20,69%) e 42 

doses em puérperas (20,49%). 

Para o secretário da Saúde, Junior Silveira, é importante que 

as pessoas não deixem de procurar pelas unidades de saúde. 

O dia “D” da campanha será realizado no dia 4 de maio.

Crianças e idosos sofrem com as “doenças de outono”

 

As estações outono e inverno são as mais propícias para o 

aumento da incidência de doenças respiratórias e as crianças 

e idosos são as maiores vítimas. É nessa época que as 

bactérias e os vírus se multiplicam com rapidez.

A baixa umidade, o resfriamento do ar e a mudança brusca da 

temperatura associados ao aumento da poluição, contato 

com ácaros das roupas guardadas e ambientes fechados 

contribuem para o surgimento de doenças, como gripe, 

asma, rinite, otite, sinusite, faringite, laringite, entre outras.

Os males dos meses gelados tendem a ser mais sérios em 

crianças e idosos. Entre os pequenos, o sistema imunológico 

ainda não está maduro, principalmente ao longo do primeiro 

ano de vida, e, nos mais velhos, as defesas já começam a 

falhar. O quadro clínico na velhice pode não ser tão claro 

como nos adultos. Uma gripe ou uma pneumonia talvez 

fique mais “escondida” no idoso, e só um exame médico 

detalhado é capaz de revelar o real diagnóstico por trás de 

uma perda de apetite ou de um estado geral mais 

atrapalhado. O paciente de mais idade perde força para tossir 

e não consegue expectorar.

No caso de crianças de até cinco anos, sintomas que devem 

levar os pais a procurar atendimento imediato, são: febre alta 

(acima de 38ºC) e frequência respiratória aumentada 

(respirar com dificuldade). Adultos que tiverem tosse e 

expectoração purulenta, com ou sem febre, precisam ser 

avaliados para que se comprove ou descarte um início de 

pneumonia.

Vacina é a melhor prevenção

Como medida preventiva, a vacinação é uma das mais 

eficazes. Pais costumam seguir o calendário previsto para os 

bebês no primeiro ano, com os reforços subsequentes, mas 

os idosos acabam sendo frequentemente negligenciados.

Homens e mulheres acima 

de 60 anos necessitam 

receber as doses contra a 

gripe e a pneumonia, mas 

t a m b é m  a s  c o n t r a 

coqueluche e sarampo, que 

podem complicar bastante 

a saúde respiratória nessa 

faixa de idade. A vacina 

ant ipneumocócia ,  que 

combate a pneumonia, tem 

duas apresentações: a 

pneumo 13 e a pneumo 23. 

Os números se referem aos 

números de sorotipos de 

pneumococo (bactéria), ou 

seja, a doença é a mesma, 

m a s  o  g e r m e 

desencadeador pode provir de várias famílias.

Mais potente, a 13-valente abrange os sorotipos mais 

agressivos. Em princípio, pode ser aplicada uma única vez e, 

conforme as condições imunológicas da pessoa, ser repetida 

em cinco anos. A 23-valente – única disponível na rede 

pública – tem duração limitada e são necessárias reaplicações 

anuais.

O pediatra deve orientar o esquema vacinal das crianças.

É natural do processo de envelhecimento que as pessoas 

sofram com a perda da massa corporal. Segundo a geriatra da 

Unidade de Saúde Apevo, Eliane Ruzzante, isso começa a 

ocorrer por volta dos 30 anos e essa situação pode trazer 

sérias consequências em indivíduos sedentários, ou seja, que 

não realizam atividades físicas em suas rotinas.

A médica explica que a redução da massa muscular na 

terceira idade causa efeitos negativos no corpo, como, por 

exemplo, rigidez articular, perda óssea, doenças do coração, 

doenças cerebrais, dentre outras, o que ocasiona um 

envelhecimento não saudável.

Por isso, para quem quer prolongar a vida e também a saúde, 

o ideal é começar a ganhar músculos e reduzir o 

enfraquecimento do corpo por meio da prática de exercícios 

físicos. “Quem realiza exercício físico tem uma vida mais 

saudável, além de prevenir contra doenças, como diabetes, 

hipertensão, doenças articulares e Mal de Alzheimer, 

sarcopenia, entre outras”, ressalta Eliane. A sarcopenia é a 

perda de massa muscular, também chamada de massa magra 

e o seu fortalecimento evita as quedas, comuns na terceira 

idade.

Segundo ela, medicamentos não são capazes de prevenir a 

sarcopenia, mas uma vida saudável sim. Uma vez que, 

quando diagnosticada, ela deve ser tratada de acordo com o 

indivíduo, prevenindo suas complicações.

“Além de fortalecer a musculatura, outras dicas para evitar as 

quedas dos idosos é retirar os tapetes de suas casas, manter 

alguma luz acessa em casa durante a noite, instalar barras de 

apoio no banheiro, etc”, orienta. “É necessário sempre 

procurar um médico para fazer o check-up e também para 

receber orientações visando um envelhecimento saudável e 

de qualidade”, conclui.

Musculação pode auxiliar no fortalecimento

A musculação é a única atividade capaz de aumentar a massa 

muscular e, segundo o educador físico da Associação Cristã 

de Moços (ACM), João Henrique Barbosa de Jesus, o 

exercício é indicado para todas as idades. “A musculação se 

torna importante para todas as faixas etárias, mas com 

características especiais conforme o avançar da idade, 

principalmente para evitar a sarcopenia – que é a perda de 

massa muscular e a osteoporose. A musculação ajuda 

bastante e é a ação não farmacológica mais eficiente para 

tratar e prevenir essas doenças”, explica.

Quem sofre com a perda muscular deve ter mais cuidado e 

começar devagar, seguindo as orientações de um profissional 

durante o treino. “Principalmente a partir dos 50 anos, que 

temos uma perda natural de 1 a 2% de massa magra por ano. 

A musculação ajuda na prevenção dessa perda e também no 

aumento da força muscular”, ressalta a educadora da ACM, 

Christine Vasconcelos.

Com o tempo, o idoso começa a sentir fraqueza até para 

levantar objetivos leves, além de dificuldade de locomoção. 

João explica que há uma diferença entre a atividade física que 

inclui as tarefas diárias, como varrer, lavar a louça e ir ao 

mercado, com o exercício físico, que deve ser orientado e 

planejado para um determinado objetivo. No entanto, o 

profissional ressalta que os benefícios são inúmeros e a 

frequência dependente muito da capacidade do individuo e 

de sua disponibilidade. “Alguns órgãos muito respeitados que 

estudam a educação física recomendam, por exemplo, a 

prática de 150 a 200 minutos de exercícios na semana. Cabe 

a cada um distribuir, durante os dias, o tempo de exercício”, 

acrescenta Christiane.

Nesse sentido, a melhor maneira de se obter bons 

resultados é a introdução de exercícios com carga extra, 

também conhecidos como exercícios de força. Muitas 

pessoas pensam que apenas atividades aeróbicas, como 

caminhada e hidroginástica, são suficientes, mas não é 

verdade. Atividades de sobrecarga, como a musculação, por 

exemplo, são essenciais para diminuir a velocidade das 

perdas musculares. E, paralelamente a esse tipo de atividade, 

o idoso precisa fazer exercícios também voltados à 

coordenação motora, ao equilíbrio, destreza e agilidade.

Os exercícios físicos junto com uma boa alimentação são a 

chave para retardar a perda de massa muscular. A 

alimentação deve ser rica em proteínas de qualidade, que 

contribuem para o ganho de massa. “É importante estar bem 

alimentado antes das atividades para evitar mal-estar durante 

o exercício ou o que chamamos de hipoglicemia – que é a 

baixa da glicose. Recomendamos que sejam consumidas 

algumas fontes saudáveis de carboidratos, proteínas e de 

lipídio”, comenta João.

A educadora Christine salienta a importância do treinamento 

de força. “Quando o treinamento é feito de acordo com as 

necessidades individuais de cada um, ele é mais eficiente e 

seguro. A recomendação que seguimos é montar o 

programa de acordo com as necessidades e não um 

programa para mais de uma pessoa. Mesmo que o idoso 

tenha alguma lesão ou restrição o exercício pode ser feito”, 

finaliza.

 

Perda da massa corporal é comum na terceira idade

Educadores físicos da ACM, João Henrique e Christine Vasconcelos

A geriatra da Unidade de Saúde Apevo, Eliane de Ambrósio Ruzzante

Há mais de 10 anos, idosos procuram Apevo para se imunizarem
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Cisne Turismo e Apevo: parceria oferece viagens diversificadas

A Apevo firmou uma parceria com a agência Cisne Turismo, 

que passa a administrar as viagens da associação. Elisa 

Martho, representante da agência, esteve com o presidente 

Daniel Sentelhas e o vice-presidente José Carlos Ferreira, 

para definirem os detalhes dessa nova parceria.

“Estamos montando uma agência de turismo dentro da 

Apevo. Com o novo espaço, os associados e dependentes 

terão várias opções de turismo e com preços que os 

favorecem”, ressalta Daniel. Segundo o presidente, que há 

anos é cliente da agência, a Cisne oferece serviços de 

qualidade e é um passo a mais nos projetos desenvolvidos 

pela atual diretoria.

A agência promove viagens nacionais, internacionais, 

cruzeiros, além de trabalhar com pacotes da empresa CVC 

Turismo. “Proporcionamos passeios para diversos destinos, 

podendo ser de um ou mais dias. Procuramos também 

sempre inovar nossas viagens e, como os prioritários são 

pessoas da terceira idade, oferecemos também, para maior 

comodidade e segurança, o seguro de vida”, comenta Elisa. 

Ela acrescenta ainda que a Apevo terá pacotes específicos 

para os associados, com valores diferenciados.

Os interessados em reservar as viagens da Cisne Turismo 

podem procurar a funcionária Ariana Garcia, na recepção da 

Apevo. O pagamento é parcelado via cartão de crédito, 

boleto bancário e também cheques pré-datados.

A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50, no Centro de 

Votorantim e atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Viagens programadas pela Cisne Turismo

Entre as viagens programadas pela Cisne para 2019, estão: 

passeio na cidade de Santos; o musical “Sunset Boulevard”; o 

Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, em Vírginia; Pousada do 

Rio Quente; Blue Tree Park, em Lins; Enjoy Resort, em 

Thermas dos Laranjais e cruzeiro no navio Costa Fascinosa.

O passeio de um dia para a cidade de Santos será em 25 de 

maio e inclui visita ao aquário e city tour em Monte Serrat; já 

o musical “Sunset Boulevard” será realizado no dia 15 de 

junho, no Teatro Santander e conta com a participação de 

Daniel Boaventura e Marisa Orth.

A viagem para o Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira acontece 

de 23 a 27 de junho e inclui pensão completa; a excursão 

para a Pousada do Rio Quente será realizada de 14 a 18 de 

agosto, com meia pensão e aéreo incluso.

O passeio para o Blue Tree Park, em Lins, acontece de 15 a 

19 de setembro; já para o Enjoy Resort, de 12 a 15 de 

outubro, com café da manhã incluso.

O cruzeiro Costa Fascisona será realizado em duas datas: de 

7 a 10 de dezembro, passando por Santos, Balneário 

Camboriú e Ilhabela e de 13 a 16 de dezembro, com paradas 

em Santos, Balneário Camboriú e Porto Belo.

Os interessados podem fazer as reservas na Apevo ou 

diretamente com a agência, localizada no Largo do São 

Bento, 63 - Centro de Sorocaba, telefones (15) 3233-6616 

ou 3016-6696.

Conheça as vantagens de viajar fora de temporada 

Muitas pessoas consideram que viajar é a possibilidade de 

realizar sonhos e ser mais feliz. Afinal, conhecer outras 

culturas é enriquecedor, já que levamos aqueles momentos 

que passamos mundo afora por toda nossa vida. 

Apesar de a vontade de viajar a todo o momento ser grande, 

qualquer deslocamento gera custos e a empreitada deve ser 

bancada com um bom investimento financeiro.

Cada tipo de viagem demanda um planejamento, mas seja a 

passeio ou negócios, o gasto para visitar cidades turísticas 

pode variar bastante e depende de uma série de fatores.

A baixa temporada é o período de menor procura dos 

destinos turísticos e, em geral, estão relacionados às 

condições climáticas de cada região. Como a procura tende 

ser menor, os preços de passagens aéreas, hospedagem, 

alimentação, lazer e entretenimento costumam cair.

Com bastante oferta, os turistas podem escolher as 

melhores acomodações a preços bem menores do que o 

normal. Existem muitas promoções e a competição pelos 

visitantes traz muita economia para o viajante. Muitas vezes, 

os custos durante a alta temporada podem chegar a ser 

dobrados em relação aos encontrados na baixa estação – em 

alguns lugares, os preços aumentam até 300%.

Contudo, as atrações de cada local podem variar na baixa 

temporada em relação aos períodos de maior uxo de 

pessoas. Por exemplo, fica complicado curtir uma praia 

durante o inverno, mas podem existir passeios bem 

interessantes em destinos turísticos no litoral. Então, uma 

viagem durante a baixa temporada pode ser muito 

proveitosa.

Outra vantagem de viajar na época menos disputada é que os 

pontos turísticos ficam mais vazios, sem filas e com maior 

conforto para o visitante. Já pensou em poder relaxar em 

praia paradisíaca sem praticamente ninguém ao redor? Visitar 

uma reserva ecológica e apreciar cenários de tirar o fôlego 

ouvindo o barulho dos pássaros? Ou, que tal, assistir a um 

pôr do sol incrível com bastante sossego? A probabilidade de 

isso acontecer fica ainda maior nas viagens fora de época. 

Com menos visitantes naquela cidade, os pontos turísticos 

mais procurados ficam menos disputados pelo público e, por 

isso, é possível curtir o melhor da viagem com mais 

privacidade e tranquilidade. O único ponto de atenção que o 

turista deve ter é que algumas atrações têm os horários de 

funcionamento alterados durante a baixa temporada.

Viajar fora de época também significa ter mais opções de 

datas. Isso é uma grande vantagem para quem tem um dia a 

dia corrido e precisa de exibilidade para negociar um 

descanso do trabalho.

Muitas vezes, as responsabilidades impedem que as pessoas 

tirem férias na alta temporada, mas a verdade é que isso 

pode ser uma grande vantagem. No Brasil, por exemplo, a 

alta temporada é entendida como os meses de férias 

escolares, pois é quando as famílias com filhos, os estudantes 

os professores podem viajar. Além desse grupo de pessoas, 

muitas empresas também trabalham com férias coletivas, 

normalmente nesse mesmo período do ano.

Entre as viagens da agência, estão os cruzeiros da MSC 
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Apevo firma parceria com Cisne Turismo
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Viajar enriquece nossa cultura

Viajar fora de temporada tem inúmeros benefícios
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Cursinho Votorantim apresenta planetário na Apevo
O Cursinho Votorantim, em parceria com Fulldome 

Planetários, realiza um evento para os amantes da 

Astronomia: sessões interativas dentro de um planetário 

digital. A exibição acontece no dia 16 de maio, no Salão Social 

da Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de 

Votorantim.

Serão cinco sessões, entre 14h e 18h, com número limitado 

de pessoas e algumas já estão esgotadas. Os ingressos 

custam R$ 18 e devem ser adquiridos antecipadamente no 

cursinho, na rua Luiz Caetano Bernardi, 400 - Pq. Jataí, ou 

com a professora de Física Thalita Prado pelo WhatsApp (15) 

99130-4664.

O professor mestre de Física Carlos Eduardo Guariglia - 

responsável pelo planetário - irá acompanhar os visitantes 

durante a exposição.

O Planetário móvel Fulldome é um planetário digital de alta 

resolução com exibição em 360º. Dentro dele são utilizados 

recursos audiovisuais que enriquecem a experiência espacial.
Planetário será exibido na Apevo
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Cemitério Municipal: recadastramento segue até julho 
A campanha de recadastramento no Cemitério Municipal 

São João Batista, iniciada no ano passado, foi prorrogada até o 

dia 31 de julho. O objetivo é atender o maior número 

possível de pessoas, sendo que até o momento foram 

atualizados o cadastro de mais de 4 mil concessionários de 

túmulos, segundo a Secretaria de Serviços Público de 

Votorantim (Sesp).

Atualmente existem 6.806 sepulturas no cemitério e, 

conforme a administração, caso o responsável não 

compareça para atualizar os dados cadastrais até a data 

estabelecida, há o risco de perder o espaço, principalmente 

as sepulturas que estão em estado de abandono.

O recadastramento deve ser realizado de segunda-feira a 

domingo, das 7h às 16h, no próprio cemitério, situado na av. 

Santo Antônio, 1225 – Barra Funda. É necessário apresentar 

cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de 

endereço atualizado e título de posse. Informações pelo 

telefone (15) 3243-1758.

Votorantim registra mais de 90 casos de dengue
O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de 

Votorantim (Sesa), no dia 30 de abril, informa que a cidade 

registrou 94 casos de dengue. Conforme o balanço, a 

cidade registrou 786 notificações e, dos casos confirmados, 

4 são importados (adquiridos em outros municípios).

Com isso, a Sesa realizou uma nova Avaliação de Densidade 

Larvária (ADL), de 8 a 18 de abril. Durante o período, os 

agentes percorreram mais de 600 imóveis de 118 

quar te i rões  da c idade,  conforme determina a 

Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), órgão 

ligado à Secretaria de Estado da Saúde.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, 

Kátia Regina de Oliveira, ressalta que é muito importante o 

apoio dos moradores, pois algumas residências estão 

infestadas de larvas do mosquito e os criadouros precisam 

ser eliminados.

Ações não param

As ações de combate ao mosquito Aeds Aegypti 

prosseguem. Os agentes percorrem os bairros para orientar 

os moradores e eliminar os possíveis criadouros.

A Sesa orienta que, ao apresentar os sintomas da doença, 

como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores 

no corpo, a pessoa deve procurar de imediato pela Unidade 

de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

Recadastramento do cemitério segue até 31 de julho
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104ª Festa Junina de Votorantim começa dia 29 

De 29 de maio a 23 de junho, Votorantim será palco da 104ª 

Festa Junina Beneficente de Votorantim. O evento é 

considerado o maior e mais tradicional do estado de São 

Paulo. Serão 20 dias de duração e mais de 15 shows, entre 

artistas regionais e nacionais.

Os ingressos para os shows podem ser adquiridos através do 

site www.festajuninadevotorantim.com.br e em 14 pontos 

físicos espalhados por Votorantim e região, com meia-

entrada para estudantes a partir de R$ 2, seguindo o decreto 

de número 8.537 - de 5 de outubro de 2015 (lei número 

12.933, de 26 de dezembro de 2013) - com 40% da cota de 

ingressos disponíveis para este público. Idosos, PNE (pessoas 

com necessidades especiais) e crianças abaixo de 8 anos não 

pagam.

Em Votorantim, os ingressos estão sendo vendidos na Praça 

de Eventos Lecy de Campos; em Sorocaba, no Shopping 

Cianê, Shopping Cidade e Mercadão Campolim; em São 

Roque, na loja Short; na Kansas Moda Country, em Capela 

do Alto; na Estação Country, em Itapetininga; na Gou 

Odonto, em Piedade; na loja Tucano, em Ibiúna, em 

Araçoiaba da Serra na CÍÍH..! Store; na loja do Japa, em 

Boituva; na Unika, em Itu; no Espaço do Celular, em Tatuií e 

na Jowi Calçados, em Salto de Pirapora.

Os ingressos para o parque de diversões custam R$ 50, 

cartela com 10 bilhetes e, ao adquirir, o comprador concorre 

ao sorteio de um carro e três motos.

Horário de funcionamento

Às segundas e terças-feiras o recinto estará fechado para 

manutenção e limpeza. De quarta-feira à domingo, o local irá 

funcionar de quarta a sexta-feira, a partir das 19h; sábados, a 

partir das 14h; e domingos, a partir das 12h. Os shows terão 

início a partir das 21h30. O Palco Cultura terá show infantil 

todos os domingos a partir das 17h.

Zé Neto e Cristiano voltam a se apresentar na Festa Junina de Votorantim
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Diretoria recebe congratulações 
da Câmara dos Vereadores

A diretoria da Apevo, presidida por 

Daniel Sentelhas, recebeu votos de 

cong ra tu l a ções  da  Câmara 

Municipal, no dia 30 de abril. A ação 

foi ideal izada pelo vereador 

Adeilton Tiago dos Santos - o Ita, e 

contou com o aval de todos os 

vereadores da cidade.

Além do presidente, os diretores 

Eliseu Sentelhas, Silvio Santucci, 

Ludigiere Santucci, Itagiba Tadeu de 

Moraes, Idair Carlos Modesto, 

Dorival Barroso, Francisco Alberto 

Scudeller, Santino de Jesus Lopes e 

Maria Clara B. Chiozzotto; e os assessores Gentil Pereira Garcia, Eliane Rangel e Luís 

Antônio Martins marcaram presença na sessão da Câmara no qual aconteceu a 

homenagem.

Os vereadores ressaltaram a importância da Apevo para Votorantim e parabenizaram a 

diretoria pelo mandato. O Pastor Lilo - vereador e presidente da Câmara - falou sobre a luta 

de Daniel pela categoria e suas ações pelos munícipes. “Que vocês possam estar sempre 

pensando no próximo por meio dessa instituição tão importante para a cidade”, disse.

Na ocasião, Daniel agradeceu aos vereadores pelos votos de congratulações e também a 

todos que fizeram parte da história da Apevo. “Apesar de só fazer parte efetivamente da 

diretoria da Apevo em sua quinta gestão, tenho prazer de dizer que fui um dos fundadores 

dessa associação e sempre participei ativamente de suas lutas em prol da categoria. Por isso, 

deixo aqui minha gratidão pelas palavras de vocês!”, finalizou.

Diretoria recebe congratulações de Ita

Cerca de mil romeiros participaram da tradicional Caminhada da Penha, na manhã do dia 28 

de abril. O evento chega à sua 21ª edição e o público percorreu um trajeto de 

aproximadamente 20 quilômetros até a Capela da Penha.

Os fiéis saíram por volta das 4h30, da Paróquia São José, acompanhados da imagem de Nossa 

Senhora da Penha. Juntos, eles caminharam por aproximadamente quatro horas.

Famílias, crianças e idosos participaram da manifestação de fé. A organização espalhou diversos 

pontos de apoio com água e comida para os devotos. Quando chegaram ao destino, eles 

foram recebidos por um grupo de violeiros que marcaram o fim da caminhada.

Uma missa campal, ministrada pelo Padre Almir Flávio Scomparim, encerrou a 21ª Caminhada 

da Penha. A capela, símbolo de fé para os devotos, está em processo de tombamento por 

fazer parte da história da cidade.

Cerca de mil fiéis participam da 21ª Caminhada da Penha
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Beleza na terceira idade: sempre é hora de se cuidar

A mulher da terceira idade do século XXI está cada vez mais 

longe daquele estereótipo de vovózinha. Com mais 

facilidade de informação e melhores condições de vida, as 

senhoras estão atrás de novidades, preocupadas com a 

saúde e o bem-estar. Rejeitam rótulos e tem bastante 

interesse em cuidar da imagem; por isso, os salões de beleza 

são um grande atrativo para esse público.

Edna Mendes, cabeleireira da Apevo, diz que quanto mais 

idade, mais vaidosas ficam suas clientes. “Elas estão sempre 

em busca da jovialidade e do bem-estar. Os serviços mais 

procurados por senhoras são a coloração, corte, manicure e 

pedicure”, ressalta. Mas não é só em busca de se sentirem 

mais belas que as senhoras procuram pela cabeleireira. Edna 

conta que as pessoas buscam companhia e, em muitos casos, 

palavras de carinho e momentos de alegria alinhados ao 

bem-estar são tudo o que necessitam.

Chegar à terceira idade não significa mais encerrar planos, 

não ter expectativas, como antigamente. As mulheres estão 

descobrindo novos valores, procurando viver intensamente, 

participando ativamente de atividades artísticas, procurando 

novas chances no mercado profissional. Com tantas 

ocupações, os cuidados com a beleza e boa aparência se 

intensificam.

Vanessa Rodrigues, do salão de beleza “Vanessa Rodrigues & 

Cia”, afirma que não tem idade para a vaidade. “A mulher que 

se ama é vaidosa em todas as fases da vida. Acredito que com 

a idade elas têm até mais tempo para se cuidarem e curtem 

mais esse tempo dentro do salão”.

Assim como no salão da Apevo, os serviços mais procurados 

pelas clientes da Vanessa são a escova, matização dos fios 

brancos para aquelas que não têm o costume de colorir, 

hidratação, manicure e pedicure e drenagem linfática para 

uma boa circulação e manter a pele hidratada.

A mulher na terceira idade está mais consciente de sua 

importância social e aproveita essa autonomia para cultivar a 

boa imagem. São pessoas que compreendem bem a 

passagem do tempo e sabem que não voltarão a ter uma 

aparência de 20 anos. Estão dispostas a melhorar o visual, 

sem radicalismos, pois valorizam a sua própria história de 

vida. Têm filhos independentes, são economicamente ativas 

ou aposentadas com condições de viajar e aproveitar a vida.

Essas mulheres ensinam muito. “Elas me ensinam que tudo 

gira em torno do amor, respeito e carinho. Me sinto 

privilegiada por Deus por fazer parte da vida dos meus 

clientes. Os amo e sou muito grata por esse dom dado por 

Deus”, diz Edna.

“As pessoas que sentam em minha cadeira estão procurando 

melhorar e nos passam ensinamentos de vida com uma boa 

conversa. Isso é maravilhoso!”, comenta Vanessa.

Showroom da Natura apresenta 
novidades para o Dia das Mães

A empresa de cosméticos Natura realizou, no dia 9 de abril, um evento de 

lançamento de Dia das Mães para suas consultoras, no Salão Social da Apevo. 

O evento é realizado em Votorantim e Sorocaba.

Segundo Camila Augusto, representante da marca na região, trata-se de um 

showroom de presentes que estão disponíveis para as consultoras de beleza 

adquirirem com desconto e antecipadamente. O evento é realizado em datas 

comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e 

Natal. 

Camila ressalta que podem participar consultoras e pessoas interessadas em 

fazer parte do grupo. Para isso, é necessário entrar em contato pelo telefone 

(15) 99830-8277.

O próximo encontro acontece no dia 9 de maio, no Hotel Royal, em 

Sorocaba, das 10h às 12h e das 14h às 19h. Nesse evento serão 

apresentados os lançados da Natura para o Dia dos Namorados.

Showroom reuniu consultoras da Natura no salão da Apevo 
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Os homens também estão ficando cada vez mais vaidosos
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Cabelos brancos: quando surgem e por qual razão?

O envelhecimento é um processo natural e ocorre com 

qualquer ser humano. O surgimento de rugas e linhas de 

expressão está relacionado à perda de colágeno que 

acontece gradativamente ao longo da vida. Mas uma questão 

que nem todos sabem responder é em relação ao 

surgimento de fios brancos. Por que razão eles aparecem?

A pergunta é respondida pela dermatologista da Unidade de 

Saúde Apevo, Mariel Moreno Patto: “Os cabelos brancos 

surgem com a redução progressiva da função do melanócito, 

célula localizada em cada folículo piloso responsável pela 

produção da melanina, pigmento que dá cor aos fios. Esse 

processo é chamado de encanecimento. Ao cessar 

totalmente a produção de melanina, o fio começa a crescer 

completamente branco”, explica.

Mariel acrescenta que os cabelos brancos na verdade são 

incolores e que a aparência branca é causada pela refração da 

luz no cabelo, ou seja, nós é que os enxergamos assim. O 

processo de encanecimento costuma começar entre 35 a 45 

anos.

E quando surge aquela dúvida clássica, principalmente entre 

as mulheres, sobre o uso de tinturas? Mariel esclarece que há 

alguns truques simples que também podem ser tão eficientes 

quanto as tintas e que devem ser feitos logo no aparecimento 

dos primeiros fios, como: “Mudando o jeito de pentear, uso 

de tonalizante, loção capilar e progressiva podem ajudar a 

disfarçar. A coloração tem uma certa durabilidade e  com o 

crescimento dos fios os brancos vão aparecendo. É 

importante saber que o crescimento é programado 

geneticamente e têm pessoas predispostas a terem cabelos 

mais longos que outras”, comenta.

No entanto, muitos homens e mulheres têm assumido os 

cabelos brancos. Alguns encaram como um ativismo: mudar 

o padrão de que cabeça grisalha leva, necessariamente, à 

tinta. Também optam por não criar dependência do salão e 

incorporam o tempo no visual.

“A transição dos cabelos coloridos para os brancos carrega 

mais do que uma decisão estética individual. Abrir mão da cor 

mexe com a nossa segurança, porque é como se a sociedade 

passasse a nos ver de outro jeito. Responder com franqueza 

(ou simplesmente ignorar) requer uma boa dose de 

autoconfiança”, acrescenta.

Outros fatores que auxiliam no surgimento dos 

fios brancos

O estresse em excesso pode desencadear problemas com o 

embranquecimento dos fios de forma mais precoce. Isso 

ocorre porque durante os picos de nervosismo, algumas 

substâncias químicas são liberadas pelo organismo e 

provocam alterações no comportamento das células. Além 

disso, o estresse agrava em mudanças hormonais que 

aceleram o processo, pois encurtam a atividade da melanina.

Não é aconselhável retirar os fios brancos, já que podem 

provocar uma calvície de tração – que é quando o cabelo é 

retirado à força, fazendo com que não cresça novos fios no 

local, já que a estrutura que fica embaixo da pele fica 

danificada.

Por possuir uma textura mais porosa que os coloridos, os fios 

brancos precisam de cuidados específicos e contínuos para 

ficar saudáveis. A hidratação é a recomendação número um 

para deixa-los mais bonitos.

Cabelos brancos na terceira idade: estética e maturidade 
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Edna atende pessoas que buscam elevar a autoestima

A dermatologista Mariel Cristina Moreno Patto

Fisioterapeuta atende conveniados Fenix Medical em Votorantim

Os conveniados Fênix Medical passam a ter atendimento de fisioterapia em Votorantim. A 

prestação de serviço que era feito apenas em Sorocaba, facilita o dia-a-dia dos 

conveniados do município que procuram por tratamento mais perto de suas casas. A 

clínica fica na rua Leonidas de Goes Vieira, 98 – Jardim Paraíso – Telefone (15) 3343-6900.
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Mães de primeira viagem: um sentimento único 

Para algumas é um grande susto; para outras, a realização de 

um sonho. A verdade é que a partir do momento que uma 

mulher sabe que vai se tornar mãe, tudo muda. Nesse 

momento, nasce uma ligação e um amor inimaginável. Não 

tem como negar que a gestação é uma das fases mais lindas e 

as mamães de primeira viagem, Cristiane de Bernardi 

Martins, Juliana de Paula e Maiara dos Santos Assunção, 

concordam.

Cris é mãe de Bianca, de apenas 1 ano e dois meses. Mãe 

pela primeira vez, ela conta que a experiência é uma mistura 

de grandes descobertas e aprendizados. “Digo isso porque, 

por mais que você tente imaginar como seria a maternidade, 

se quer chegamos perto do que realmente é. Existem muitos 

momentos difíceis e existem momentos sublimes e, 

inexplicavelmente, maravilhosos. Mas a maior experiência da 

maternidade é a descoberta do verdadeiro amor, amor 

doação, pois tudo fica em segundo plano para você se doar 

àquele ser humano que dependente totalmente de você e 

passamos por cima de qualquer situação para se dedicar a 

eles e protege-los. Tudo se resume num único sentimento: 

amor doação, que é imensurável e qualquer palavra jamais se 

aproximaria desse sentimento puro e verdadeiro”, relata.

Juliana, que é mãe de Pedro - de 1 ano, conta que se sente 

realizada desde a chegada do bebê. “No momento em que o 

Pedro nasceu, minha vida mudou por completo. Me tornei 

mãe e com isso assumi suas responsabilidades. Minhas noites 

já não eram mais as mesmas, minha liberdade já não existia e 

tudo se voltou para ele. Hoje vejo que foi a melhor escolha e 

Deus nos abençoou. Conheci um amor que jamais imaginei 

existir, um amor tão grande que me fez amar ser mãe”, 

comenta.

Maiara é mãe da pequena Eloá, de apenas três meses. Ela foi 

pega de surpresa com a gravidez e só foi acreditar no que 

estava acontecendo quando ouviu o coraçãozinho de sua 

filha. Apesar dos medos, Maiara diz que está pegando o jeito 

de cuidar de Eloá e que é gratificante quando elogiam a 

menina. “Diferente do que as pessoas falam: ‘ah, você não vai 

dormir direito’, etc, isso não aconteceu comigo. Minha filha é 

muito boazinha, risonha, alegre e muito tranquila. Se deixa-la 

no carrinho, próxima a mim, ela fica calma. Por seguir uma 

rotina, Eloá dorme todo dia no mesmo horário e acorda 

quando o pai levanta para trabalhar”, diz.

Mamães novatas se inspiram em suas mães 

As entrevistadas disseram que, para serem boas mães, 

seguem os exemplos de suas próprias mães. Cris diz que só 

uma mãe para entender o coração de outra mãe. “Parece 

clichê, mas é aquele famoso comentário “agora eu entendo 

minha mãe”; mas é verdade. Minha mãe é um espelho para 

mim, com certeza um exemplo a ser seguido com minha 

filha”.

Juliana diz que depois que se tornou mãe, passou a entender 

mais as atitudes de sua mãe. “Hoje enxergo muitas coisas 

diferentes e consigo entender os conselhos e atitudes dela 

como mãe que antes eu não entendia. Com certeza me 

tornei uma filha melhor.  Sempre a tive como exemplo de 

mulher de oração, guerreira, amorosa, cuidadosa e temente 

a Deus. Com certeza são 

exemplos que quero passar 

para Pedro”, conclui.

“Até antes de eu saber que 

estava grávida,  quando 

pensava em ter filho já falava 

que gostaria de ser 10% do 

que minha mãe foi comigo e 

minha irmã. Sei que não vou 

conseguir ser, mas vou fazer 

de tudo para educar minha 

filha da mesma forma que ela 

fez conosco. Minha mãe é 

uma mãezona”, fala Maiara.

Para essas três mães, o Dia 

das Mães será especial, com 

seus filhos e suas mães 

reunidas.

O Dia das Mães na história: mundo comemora a data 
O Dia das Mães 

pode variar de mês, 

dependendo  do 

p a í s ,  m a s  s ã o 

raríssimos os lugares 

do mundo que não 

celebram a data. No 

Brasil, a tradição fez 

com que e l a  se 

tornasse a segunda 

mais importante do 

ano no comércio, 

perdendo apenas 

para o Natal.

No entanto, são poucos os que conhecem a história que deu 

início a esse costume. A tradição veio dos gregos, que 

homenageavam, no início da primavera, a mãe de todos os 

deuses, a deusa Rhea.

A oficialização do costume só veio no início do século 20, nos 

Estados Unidos, por insistência de uma mulher que não era 

mãe, mas decidiu homenagear a sua com um dia para 

celebrar sua memória. Anna Jarvis iniciou uma campanha 

pelo que chamava de “Dia das Mães”, em 1905, quando Ann 

Reeves Jarvis morreu. Em 1908, ela organizou a 

homenagem para ela, mesmo sem a oficialização de um 

feriado na data, e passou a militar pela causa.

Sua luta durou anos. A motivação de Jarvis veio de uma prece 

que um dia sua mãe lhe mostrou: “Espero e rezo para que 

alguém reconheça um dia em memória das mães, para 

celebrar o serviço incomparável que prestam à humanidade 

em todas as áreas da vida”.

Ann Reeves também inspirou 

a filha com o trabalho que 

realizou antes de morrer 

duran te  a  Guer ra  C iv i l 

Americana. Ainda em 1850, 

no estado de West Virginia, ela 

criou uma espécie de grupo 

de trabalho com mulheres 

para cuidar de soldados e 

trabalhar por melhorias na 

saúde pública. Ela chamava 

esses dias de trabalho de “Dia 

das Mães”.

Em 1911, todos os estados 

americanos reconheceram o 

feriado e houve a oficialização 

de que em todo o segundo 

domingo de ma io  ser i a 

comemorado o feriado em 

homenagem às mães. O desejo de Jarvis havia se cumprido e 

ela finalmente poderia se orgulhar de ter sido a “mãe do Dia 

das Mães”.

No Brasil, a oficialização aconteceu em 5 de maio de 1932, 

por meio de um decreto-lei assinado por Getúlio Vargas. 

(Fonte: BBC)

Maiara dos Santos Assunção 
e Eloá Assunção TeobaldoJuliana de Paula e Pedro Barbosa de Oliveira
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Um é pouco, dois é bom, três é demais 

Sabe aquele ditado: um é pouco, dois é bom, três é demais? 

A farmacêutica Tânia Vaz sabe bem o que significa. Ela viu sua 

vida mudar em 2014, com a chegada dos trigêmeos Yasmin, 

Samuel e Alice. “A mãe de tri é aquele que não para nunca... 

Só para dormir e olha lá”, diz. Com a vida corrida, ela concilia 

o trabalho fora, com os afazeres de casa e os filhos.

“Sempre tive o sonho de ser mãe, sempre me imaginei 

cuidando de uma criança, me doando, amando, enfim”, 

conta. Tânia tinha problemas hormonais que dificultavam 

uma gravidez “normal” e, durante muito tempo, foi 

pensando em como realizaria o tratamento para engravidar. 

Por ser uma mulher independente, analisou todos os 

métodos e optou pela inseminação artificial.

“Quando decidi fazer o procedimento, o papai – que hoje é 

meu marido – era meu amigo, alguém em quem eu confiava, 

admirava e sabia que faria isso por mim. Logo na primeira 

consulta, a médica nos explicou que poderia ocorrer 

gestação de múltiplos devido a alta dosagem de hormônios 

que usamos no tratamento. Inclusive assinamos um termo 

cientes de que isso poderia acontecer. Mas não achei 

possível, parecia coisa de filme”, relembra. O procedimento 

foi feito no início de dezembro de 2013 e, menos de um mês 

depois, durante o primeiro ultrassom a médica detectou a 

presença de três bebês.

Tânia conta que ficou “em choque” com a notícia. Segundo 

ela, foi uma fase de medos e incertezas. Durante a gestação, 

afastou-se do trabalho devido o risco e os bebês nasceram 

prematuros, de 30 semanas. Após os nascimentos, foram 

dois meses de visitas à UTI (Unidade de Tratamento 

Intensivo) Neonatal, mas superada a fase, a família pôde 

seguir para casa.

“Sempre tive muita ajuda da minha mãe, da minha família e da 

família do meu marido. Até hoje para ir a determinados 

lugares vamos com uma galera para ajudar a cuidar”, 

comenta. As crianças completam 5 anos em breve e Tânia 

garante que esses foram os melhores anos de sua vida. “Nos 

últimos 5 anos aprendi, cresci e melhorei muito como 

pessoa, pois uma mãe sempre quer que os filhos sintam 

orgulho dela. Nossos dias são corridos, falta tempo e sobra 

amor. Às vezes surtamos, mas logo passa”, acrescenta.

A mamãe afirma que não mudaria nada na sua trajetória e 

faria tudo novamente. “Hoje vivemos por eles. Não teremos 

mais filhos, decidimos pela vasectomia há algum tempo. Três 

está bom demais”, diz.

Tânia também fala do marido com muito orgulho. “Ele é um 

pai maravilhoso e um companheiro incrível. Melhor escolha 

da vida!”. Sobre sua mãe, aquela que lhe deu bons exemplos, 

afirma ser o pilar da família. “Só posso dizer que ela é meu 

porto seguro. Uma mulher guerreira que lutou e luta pela 

família, pela vida. Uma mãe amorosa, honesta, que me 

ajudou a realizar todos os meus sonhos e esteve presente 

nos meus dias mais felizes e também nos dias tristes. Falar 

dela me emociona, porque ela é a razão do meu viver. 

Agradeço a Deus por ter me dado um lar tão cheio de amor. 

É isso que quero dar para os meus filhos! O Dia das Mães 

passaremos com ela. Aquele almoço maravilhoso que eu 

amo e as crianças também”.

Anna Jarvis, idealizadora do Dia das Mães
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Yasmin, Samuel, Tânia e Alice
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Cris, Bianca e Rodrigo Martins 
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8 Visitas e Parcerias

Diretores da Apevo recebem visita da Fapesp 

José Veiga de Oliveira, presidente da Federação das 

Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas 

e Idosos do Estado de São Paulo (Fapesp), esteve na Apevo - 

no mês de abril. Acompanhado de Antônio Alves da Silva 

(vice presidente) e José Carlos da Cruz Prates (segundo 

tesoureiro), os representantes da federação foram recebidos 

pelo presidente da Apevo, Daniel Sentelhas e seus diretores.

A visita foi uma oportunidade para os novos diretores falarem 

sobre suas propostas e metas nessa nova fase da Apevo, 

além de se colocarem à disposição da Fapesp. 

Os visitantes também falaram sobre o papel da federação na 

causa pelos aposentados e fizeram um convite para que os 

diretores da Apevo visitem a sede da Fapesp na capital.  

Associação firma nova parceria com a Ofebas

Vereadora visita associação e 
conhece projetos da nova diretoria

A vereadora Fabíola Alves, do PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) realizou uma visita cordial à Apevo, 

no dia 1º de abril. 

Ela foi recebida pelo atual presidente, Daniel Sentelhas, que 

apresentou os projetos em andamento e os planejamentos 

futuros, além de mostrar as mudanças que vem sendo 

promovidas desde sua posse, em 22 de fevereiro. Fabíola se 

colocou à disposição da Apevo e afirmou que seu gabinete 

está aberto para receber a nova diretoria.

Associação contrata serviços 
de segurança da Verisure
O sistema de alarme da Apevo conta agora com o 

atendimento da empresa Verisure Smart Alarms. O serviço 

foi contratado com a finalidade de garantir a segurança dos 

colaboradores, funcionários e das próprias instalações. Ela 

atende os dois prédios da Apevo.

A Verisure tem mais de 25 anos de experiência e está 

presente em 14 países, atendendo mais de 2 milhões de 

clientes. No Brasil, a marca iniciou suas operações em 2011 

e atua nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e 

litoral de São Paulo.

Relojeiro oferece descontos para associados e dependentes

O relojoeiro Wagner Luiz agora faz parte do quadro de 

parceiras da Apevo. Em abril, ele se reuniu com o diretor 

administrativo Eliseu Sentelhas para firmar a união, que 

oferece descontos para associados e dependentes na 

aquisição de baterias auditivas da Panasonic.

Segundo Wagner, os produtos são de qualidade e possuem 

preços acessíveis. Apresentando a carteirinha da Apevo, com 

as mensalidades em dia, os associados e dependentes pagam 

R$ 18,00 na aquisição das baterias; não associados pagam  

R$ 20,00.

A loja Wagner Relojoeiro está na av. 31 de março, 555 - 

Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 

99668-6464.

Wagner Relojoeiro  é novo parceiro da Apevo

Farmamed reafirma benefícios e serviços para a Apevo
Desde sua fundação, em 1992, a Apevo possui uma parceria 

com a Farmamed. Com a mudança da diretoria, os 

representantes da farmácia, José Alberto Cépil e Josiane 

Menck, se reuniram com alguns diretores para reafirmar a 

parceria.

Eles foram recebidos por Daniel Sentelhas, José Carlos 

Ferreira, Itagiba Tadeu de Moraes e Gentil Garcia, no dia 11 

de abril. Segundo o diretor financeiro, Itagiba Tadeu, a 

reunião foi oportuna para que a diretoria se inteirasse sobre 

os descontos e serviços oferecidos pela Farmamed para os 

associados e dependentes da associação.

A farmácia está há mais de 30 anos no mercado e possui 

quatro lojas em Votorantim: duas no Centro, na av. 31 de 

Março, 476 e 709; no Supermercado Malucho do Parque 

Jataí, na rua Levante Santucci, 590 e a nova unidade, no 

Jardim Toledo, na av. Octávio Augusto Rangel, 876. Os 

descontos são válidos para as unidades de Votorantim, 

Sorocaba e Salto.

Palestra sobre psicanálise atrai interessados na Apevo 
Mais de 20 pessoas marcaram presença na palestra “O 

mercado de trabalho e a psicanalise”, realizada na Apevo, no 

dia 13 de abril. O evento foi organizado pela psicanalista 

esportiva e professora Valquíria A. Pinto, em parceria com a 

professora, psicanalista e presidente do Sindicato dos 

Psicanalistas do Estado de São Paulo, Fátima Mora e do 

psicanalista, hipnoterapeuta e professor, Marcelo Jorge.

Segundo Valquíria, além da palestra, os professores tiraram 

dúvidas sobre o curso de psicanálise, que será realizado na 

associação a partir do dia 11 de maio. As aulas acontecerão 

no segundo final de semana de cada mês.

O curso tem duração de 2 anos e abordará: Sigmund Freud – 

Investigação do Psiquismo; Arteterapia; Carl G. Jung – 

Mitologia, Sonhos; Neurociências; Donald Winnicott – 

Crianças e família; Farmacologia; Psicopatologia; Melanie 

Klein – Estudo psicanalítico às crianças; Psicossomática; 

Wilhelm Reich – Sexualidade e Jacques Lacan – Estruturação 

do inconsciente como uma linguagem.

Ao final do curso, os alunos receberão certificados de 

conclusão. Horários das aulas: aos sábados, das 13h às 18h e 

domingos, das 9h às 13h. A mensalidade custa R$ 300 e os 

interessados em participar do curso devem se inscrever pelo 

telefone (15) 99778-5342, com Valquíria.
Valquíria A. Pinto, Fátima Mora, Daniel Sentelhas e Marcelo Jorge

Representantes da Farmamed reafirmam parceria com a entidade

Apevo recebe diretores da Fapesp

Em visita à Apevo, Gleice Leitão de Oliveira, do departamento 

comercial da Ofebas Assistência Funerária, firmou nova 

parceria com a associação, oferecendo descontos aos 

associados. 

Ela foi recebida pelo presidente da Apevo, Daniel Sentelhas, e 

diretores. Na oportunidade, falou sobre os benefícios 

oferecidos aos clientes da Ofebas e a história de credibilidade 

e qualidade ao longo de seus 53 anos de prestação de serviços 

em Sorocaba e Votorantim. 

De acordo com a nova parceria, os associados da Apevo tem 

50% de desconto na taxa de adesão e mensalidade de 30,76 

reais no plano familiar (até 10 pessoas). “O plano de adesão 

que custa 300,00 reais custará 150,00 para os associados da 

Apevo, com toda a assistência funerária necessária dentro da 

estrutura da Ofebas”, informou.

Além da assistência funerária, a Ofebas também possui 

convênios que prestam diversos atendimentos especializados 

aos seus clientes.

Daniel Sentelhas recebe vereadora Fabíola Alves

Diretoria se reune com representante da Ofebas

Segurança para associados na parceria firmada com a Lorenzetti Seguros
Em prol da segurança de seus associados, a Apevo firmou uma 

parceria com a Lorenzetti Seguros. Carlos Alberto Tomaz, 

consultor da empesa e Tadeu Francisco Lorenzetti, gestor, 

reuniram-se com a diretoria da associação no dia 18 de abril 

para fecharem o acordo, que irá oferecer de 5 a 20% de 

desconto, dependendo da modalidade.

Entre os produtos, a Lorenzetti trabalha com seguros 

residenciais, de vida com auxílio funeral e automotivo. Os 

associados e dependentes interessados em contratar o seguro 

devem comparecer à Unidade de Saúde Apevo, pois a 

associação será intermediária da seguradora.

Segundo Carlos, o contrato não tem carência, ou seja, ao 

contratar os serviços da seguradora, o associado já pode 

usufruir dos benefícios.

A unidade de saúde fica na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Diversas opções de seguros para os associados

A Lorenzetti Seguros trabalha com mais de dez tipos de 

seguros para o individuo ou empresas, como: seguro auto, 

moto, extensão de perímetro, previdência privada, 

acidentes pessoais, de vida, prestamista, aluguel/fiança, 

construção, imobiliária, para condomínios, residência, riscos 

de engenharia, responsabilidade civil e garantia. A empresa 

iniciou as atividades em 1991 e, atualmente, é uma das 

maiores do segmento operando no país.

A Lorenzetti Seguros fica na av. Washington Luiz, 1130 - 

Jardim América, informações pelo telefone (15) 3211-5000.

Representantes da Lorenzetti se reune com diretores da Apevo

ANUNCIE 

AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni
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Apevo participa de mutirão para captar novos associados 
A fim de atingir o objetivo de 5 mil associados até o final do 

ano, a Apevo irá participar do Mutirão da Saúde do Lions 

Clube de Votorantim, no dia 4 de maio. O evento será 

realizado na Praça de Eventos Lecy de Campos, das 8h às 

12h.

No local, funcionárias da Apevo estarão captando novos 

associados, além de informar os benefícios em ser associado 

e os parceiros que fazem parte da associação. Para se associar 

não é necessário ser aposentado, basta apresentar o RG, 

CPF, comprovante de endereço e título de eleitor. 

Aposentados devem apresentar também o número do 

benefício. Na inscrição é cobrada a taxa de R$ 26, 

equivalente a matrícula e a primeira mensalidade, a partir do 

segundo mês, as mensalidades custam apenas R$ 13. 

Dependentes são conjugues e filhos menores de 18 anos.

Segundo o diretor administrativo da Apevo,  Eliseu Sentelhas 

– que também faz parte da diretoria do Lions, o mutirão terá 

a participação da Farmamed, Óticas Único, Votolab Análises 

Clínicas e Doctor Prime. Serão realizadas aferições de 

pressão arterial, testes de glicemia, exames de acuidade 

visual, massoterapia e podologia no público que passar pelo 

local.

O evento é gratuito e aberto ao público. A Praça de Eventos 

Lecy de Campos está na av. 31 de março, no Centro de 

Votorantim.

1º Baile da Apevo de 2019 acontece dia 25 de maio

A recepção da Apevo está de cara nova: agora, os associados 

e dependentes podem usufruir de poltronas mais 

confortáveis e aproveitar para ficar por dentro das novidades 

da associação. De acordo com a diretoria, a ideia é deixar o 

ambiente mais acolhedor e levar aos frequentadores, 

enquanto aguardam sua vez, notícias da Apevo e região, 

dispondo de jornais da associação e da cidade, bem como o 

catálogo de viagens programadas pela nova parceria - a Cisne 

Turismo.

Segundo Daniel Sentelhas, isso faz parte do lema que o 

seguiu durante sua campanha: “O associado é o principal 

convidado na Apevo”. A associação também continua 

oferecendo café como cortesia para os associados e 

dependentes.

Mutirão tem como objetivo a captação de novos associados

Daniel Sentelhas conversa com associados no novo espaço

Em razão dos muitos pedidos por parte dos associados, será 

realizado no dia 25 de maio, o 1º Baile da Apevo de 2019. A 

diretoria reuniu-se com o promoter Josué Araújo (Josuka) 

que será o responsável pela organização do evento.

Ao som da banda Alphaville, o público irá tomar conta da 

pista de dança do Salão Social da Apevo, das 21h à 1h. Além 

da música ao vivo, o evento também contará com um bar, 

que irá vender bebidas alcóolicas, refrigerantes e aperitivos 

(comprados individualmente) e free dance para aqueles que 

não tiverem um par. A entrada custa R$ 20 para associados e 

R$ 25 não associados, com direito a um lugar em uma mesa 

para quatro pessoas.

Os convites são limitados e podem ser adquiridos 

antecipadamente na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 – 

Centro de Votorantim ou com Josuka, pelo telefone (15) 

99655-1237. O traje é esporte fino e é proibida a entrada de 

menores de 18 anos. Informações na Apevo, pelo telefone 

(15) 3243-2410.

Josué Araújo, Idair Carlos Modesto, Eliseu Sentelhas e Ademar Pena

Em continuidade aos planos para o futuro da Apevo, a 

diretoria executou, no dia 19 de abril, a demolição do imóvel 

localizado na rua Carmen Veiga Lopes. 

No local será construída uma sala onde ficarão 

equipamentos e aparelhos médicos que serão emprestados 

aos associados que precisarem, como cadeira de rodas, 

cama hospitalar, muletas, entre outros.

Além disso, a diretoria planeja a contratação de um assistente 

social para cadastrar e orientar aqueles que necessitam dos 

e q u i p a m e n t o s .  Ta m b é m  s e r á  c o n s t r u í d o  u m 

estacionamento para os carros da associação.

Imóvel da Apevo é demolido 
e novo espaço será construído

Recepção ganha novo espaço

Um dos fundadores da Apevo, Izidoro do Amaral, visitou a 

associação no dia 17 de abril. Ele esteve com o atual 

presidente, Daniel Sentelhas, em uma visita de cortesia.

Na ocasião, Daniel ressaltou a importância de Izidoro na 

história da Apevo. Ele fez parte da primeira diretoria, eleita 

por aclamação em 3 de abril de 1992, no cargo de 

Tesoureiro. Além dele, a diretoria era composta por 

Raimundo Nonato dos Santos (presidente), Ianqul Alarcon 

(vice-presidente), Osvaldo Ildefonso e João Pinto Sobrinho 

(1º e 2º secretários) e Ivo Galli (tesoureiro). O Conselho 

Fiscal foi composto por Aroldo Francisco Parri, Plácido da 

Silva Cesar e Bento Caldeira Pedroso e os suplentes Raul dos 

Santos, Brasil Cardoso e Lázaro Nadyr Fogaça.

Fundador da associação, Izidoro do Amaral visita entidade

Apevo e BM Cred oferecem 
café da manhã a partir de junho

A Apevo firmou uma parceria com o escritório BM Cred 

Empréstimos e, a partir do mês de junho, será oferecido um 

café da manhã no Salão Social da associação. O evento 

acontecerá no dia 7 de junho, das 9h às 12h, para o público 

em geral.

Mariana Matias dos Santos, gerente administrativa da 

unidade de Votorantim, esteve com Eliseu Sentelhas para 

firmar o acordo. Segundo ela, o café da manhã será 

oferecido mensalmente na Apevo e haverá distribuição de 

brindes para o público. Além disso, a BM Cred também irá 

fazer parte do “Show de Prêmios da Apevo” a partir do 

próximo mês.

O Salão Social da Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 – 

Centro de Votorantim.

Sobre a BM Cred

A BM Cred Empréstimos oferece empréstimos para 

aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social e servidores públicos. Em Votorantim, o 

escritório está na rua Antônio Fernandes, 10 – Sala 1 – 

Centro. Informações pelo telefone (15) 3023-4702. 

Valores de locação do Salão Social da Apevo:
Associados: R$ 1 mil

Não associados: R$ 2 mil

Entidades beneficentes: R$ 500

Reuniões e palestras: R$ 120 a hora

Salão Social Apevo fica na 
rua Antônio Fernandes, 50 

Centro de Votorantim
Informações pelo telefone: 

(15) 3243-2410

Espaço dará lugar a um novo prédio em benefício dos associados

Daniel Sentelhas e Izidoro Amaral
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Sorteio de brindes: associados ganham novos prêmios
O “Show de Prêmios da Apevo” do mês de abril apresentou 

novidades e presenteou os associados com brindes 

oferecidos por novos parceiros. As Óticas Único sorteou 

uma armação de óculos e o Salão de Beleza Vanessa 

Rodrigues & Cia dois cortes com hidratação.

Além desses brindes, também foi sorteado um ovo de 

Páscoa, produzido pela associada Isabel Janeiro e oferecido 

pela Apevo; cestas de produtos da Farma Ponte; sessão com 

a podóloga da Unidade de Saúde Apevo; coleção de livros 

“Nossa História, Nossa Gente”, do jornalista César Silva; e 

almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor.

Confira quem foram os contemplados do mês:

José Simões - Cesta de produtos da Farma PonteManuel Leite - Cesta de produtos da Farma Ponte Francisco Rocha - Cesta de produtos da Farma Ponte

Clélia Rodrigues - Ovo da Páscoa oferecido pela Apevo

Odila Duarte - Corte e hidratação no salão Vanessa Rodrigues & Cia Rosalina M. de Oliveira - Corte e hidratação no salão Vanessa Rodrigues & Cia

Manoel Ventura - Cesta de produtos da Farma PonteDavid Moises - Cesta de produtos da Farma Ponte Renata Almeida - Cesta de produtos da Farma Ponte

Sirlene Caetano de Carmo - Óculos de sol da Ótica Único Eva Neves dos Panos - Sessão com a podóloga

267
Esse é o número de novos 

associados da Apevo 

nos meses de janeiro a abril. 

A associação dá as boas vindas a todos! 

Você, que ainda não faz parte da família, 

está convidado para conhecer 

nossos serviços e benefícios.

Para ser associado, basta comparecer na 

Apevo com RG, CPF, comprovante de 

residência, título de eleitor e número de 

benefício (no caso de aposentado). 

Todos podem se associar! Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037

Luiz Antônio Machado - Livro do jornalista César Silva

João de Góes Vieira - Vale compras da FarmamedIvani Duarte - Vale compras da Farmamed Floriza Domingues - Vale compras da Farmamed

Joel de Oliveira - Almoço para dois no Aroma e Sabor
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Dia do Trabalho reflete lutas e conquistas dos trabalhadores 

O 1º de maio é uma data que remete às conquistas dos 

trabalhadores durante a história e é considerado feriado em 

cerca de 80 países, entre eles, o Brasil. A origem do dia deve-

se à greve operária que aconteceu em Chicago, nos Estados 

Unidos, no dia 1º de maio de 1886.

Os milhares de operários que se reuniram, organizados pela 

Federação Americana do Trabalho, lutavam por melhores 

condições de trabalho, redução de jornada (de 13 horas para 

8 horas diárias), aumento de salários, descanso semanal, 

férias, dentre outros.

No dia 3 de maio, trabalhadores e policiais entraram em 

confronto, que acabou com um saldo de 50 feridos, 

centenas de prisões e 6 mortes. No dia seguinte, outro 

confronto deixou vários mortos, feridos e presos. A 

paralisação também ficou conhecida como a “Revolta de 

Haymarket”. Os líderes do movimento foram presos e 

responsabilizados pelas mortes. Alguns condenados a forca, 

outros a prisão perpétua.

Diante disso, em 1889, a Segunda Internacional (organização 

sindical), realizada em Paris, instituiu o “Dia do Trabalho” em 

homenagem às pessoas que perderam sua vida lutando por 

seus direitos, que também ficaram conhecidas como os 

“Mártires de Maio”.

A França foi o primeiro país a legalizar a data, em 1919. Nessa 

mesma ocasião, a jornada de trabalho foi estabelecida em 8 

horas.

No Brasil, são relatadas comemorações desde 1895, mas 

somente em 1925 a data foi legalizada pelo então presidente 

Artur Bernardes e passou a ser feriado nacional. A partir de 

1930, com Getúlio Vargas na presidência, o dia 1º de maio 

passou a ser o dia do anúncio de medidas favoráveis aos 

trabalhadores, como o estabelecimento do salário mínimo, 

medida divulgada em 1º de maio de 1940. (Fonte: Info 

Escola)

Santa Rita de Cássia: a padroeira das causas 

impossíveis

Em maio também é celebrada a festa em homenagem a 

Santa Rita de Cássia. Ela faleceu em 22 de maio de 1457 e 

ficou conhecida como a padroeira das causas impossíveis, 

das mães e esposas.

Rita de Cássia nasceu em 1381, na Itália. Quando criança, já 

demonstrava vocação para a vida religiosa, mas foi obrigada a 

se casar aos 12 anos com Paolo Ferdinando. Ele era um 

homem violento, com quem permaneceu casada por 18 

anos e com quem teve filhos gêmeos.

Ela sempre pedia a conversão do marido a Deus, até que um 

dia seu pedido foi atendido. Ele se arrependeu de tudo o que 

havia feito, mas logo depois foi assassinado. Seus filhos, 

revoltados, desejavam matar o assassino e Rita tentava os 

fazer mudar de ideia – o que não aconteceu. Ela, então, 

rezou e pediu a Deus que intercedesse, já que achava 

melhor ver seus filhos mortos que assassinos. Um tempo 

depois eles faleceram de uma doença grave, mas não sem 

perdoar o assassino de seu pai.

Como havia ficado sozinha, Rita buscou o convento das 

agostinianas de Cássia. Por não ser mais virgem, sua entrada 

não foi permitida. Ela tentou por mais duas vezes, mas 

sempre com a resposta negativa. Ela se colocou em oração e 

certa noite ouviu que a chamavam pelo nome. Ao abrir a 

porta, encontrou Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino 

e São João Batista, de quem era muito devota. Eles pediram 

que ela os seguisse e, depois de percorrer as ruas, sentiu que 

a elevavam no ar e a empurravam suavemente para o 

mosteiro. Com esse milagre, as religiosas não puderem 

negar mais a sua entrada e Rita viveu no local até os 76 anos.

Por sua devoção a Jesus Cristo Crucificado, Rita pediu que 

Deus lhe desse uma lembrança sensível da Paixão do Senhor. 

Então, um espinho se desprendeu da imagem de Jesus 

Crucificado e cravou-se na testa da santa. Ao contrário de 

outros santos com esse dom, as chagas dela exalavam um 

odor ruim e teve que viver isolada por muitos anos. Essa 

ferida ficou em seu corpo até a sua morte, o que causou 

muito sofrimento.

No dia 22 de maio de 1457, data do seu falecimento, a 

história revela que uma luz invadiu o local onde estava e no 

lugar da ferida ficou um ponto vermelho como um rubi, que 

tinha uma deliciosa fragrância que se espalhou pelo mosteiro 

inteiro. (Fonte: Alto Astral e ACI Digital)

Celebração em Sorocaba 

Anualmente, no dia 22 de maio, a igreja de Santa Rita de 

Cássia, no bairro Vila Santana, em Sorocaba, celebra a 

tradicional missa da Bênção das Rosas. Além dos bancos e 

corredores internos da igreja, a celebração, que reúne 

devotos de várias cidades da região, também é 

acompanhada pelo lado externo, onde se aglomeram 

dezenas de pessoas em frente a um telão. Rosas de todas as 

cores, cantos e muita emoção marcam a festa. A missa tem 

início às 12h, na rua Bartolomeu de Gusmão, 333 – Vila 

Santana.

O que é que tem cinco dedos, mas não tem unha? 

R.: A luva.

O que é anda com a barriga para trás? 

R.: A perna da gente.

O que é que tem mais de dez cabeças e não sabe 

pensar? 

R.: Uma caixa de fósforos.

O que é que enche uma casa, mas não enche uma 

mão? 

R.: Um botão.

O que é que nasce a socos e morre a facadas? 

R.: O pão.

O que quanto maior menos se vê? 

R.: A escuridão.

O que faz virar a cabeça de um homem? 

R.: O pescoço.

O que é o bicho que anda com as patas? 

R.: O pato.

O que entra na água e não se molha? 

R.: A sombra.

O que tem pomar e no seu paletó? 

R.: A manga.

Data celebra as lutas dos trabalhadores
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Rita de Cássia a santa das causas impossíveis
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Receita especial para alegrar a mamãe

Água na boca 

No Dia das Mães, que esse ano será comemorado em 12 de 

maio, nada melhor do que passar o dia ao lado dessa mulher 

tão especial. A coluna “Água na Boca” traz uma receita 

deliciosa de torta alemã, ideal para aquele café da tarde em 

família. Confira:

Ingredientes:

- 200g de manteiga sem sal

- 1 xícara (chá) de açúcar

- 1 lata de creme de leite

- 1 pacote de bolacha maisena

- leite para molhar a bolacha

- 1 lata de leite condensado sabor chocolate (ou cobertura 

de sorvete)

Modo de preparo:

Coloque a manteiga e o açúcar na batedeira e bata até obter 

um creme bem fofo e liso. Acrescente o creme de leite e bata 

rapidamente apenas para misturar. Desligue a batedeira e 

reserve.

Separe um recipiente médio para montar o doce. 

Acrescente um pouco de leite num prato fundo e molhe 

rapidamente algumas bolachas maisena. Forre o fundo do 

recipiente escolhido com uma camada de bolachas. 

Acrescente uma camada de creme reservado sobre as 

bolachas e depois mais uma camada de bolachas molhadas 

no leite. Repita o procedimento finalizando com a bolacha.

Cubra a última camada de bolachas com leite condensado 

sabor chocolate (ou a cobertura de sorvete). Leve à 

geladeira por, no mínimo, 3 horas ou até que o doce fique 

bem gelado. Retire-o e sirva. (Fonte: Tudo Gostoso)

Deliciosa sobremesa para o café de Dia das Mães

Fo
to

 G
Sh

o
w

O que é, o que é?
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Grupo da ginástica promove aulão em frente Apevo
Na manhã do dia 3 de abril, as alunas de ginástica da Apevo, 

lideradas pelo professor Márcio Antônio, promoveram um 

aulão em frente à associação. A turma demonstrou um 

pouco da atividade que é realizada diariamente na Apevo, 

nos períodos da manhã e da noite.

As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 

8h às 9h; e as segundas, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 

19h30. Desde 2017, as aulas de ginástica são gratuitas para 

associados. Para participar, é necessário estar em dia com as 

mensalidades da Apevo e se inscrever diretamente com o 

professor, no local onde é realizada a atividade, na rua 

Antônio Fernandes, 148 - Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Quatro alunos recebem certificação de Inglês em abril 
Em abril, mais quatro alunos do curso de Inglês da Apevo, 

ministrado pela professora Ivete Carvalho, receberam o 

certificado de conclusão de módulo. Renan Nunes Mion e Ana 

Beatriz Mação B. Ferreira concluíram o Pré-Intermediário I e 

cursam, atualmente, o nível 2. Já os irmãos César Kaique de 

Oliveira Q. Ramalho e Carlos Kainã de Oliveira Q. Ramalho 

concluíram o Básico I, passando assim para o módulo Básico 2.

Há mais de 10 anos, a Apevo oferece o curso a fim de capacitar 

e profissionalizar os alunos em outra língua.

Apevo Responde

Saiba como alugar o Salão Social da Apevo
Há 11 anos, a Apevo possui um salão social com capacidade 

para 250 pessoas, aberto para locação. A associação 

esclarece as principais dúvidas para os interessados em alugar 

o espaço:

1. O que o salão oferece?

O Salão Social da Apevo conta com uma infraestrutura 

completa, que inclui: ar-condicionado, camarim, som 

ambiente profissional, pista de dança com sistema completo 

de iluminação e controle de intensidade, caixas de retorno 

no palco, microfone, telão com controle remoto, bar e 

cozinha. Além disso, o espaço conta com uma equipe de 

apoio composta por técnico de som, segurança e pessoas 

para a limpeza do salão antes e após o evento.

2. Quais os tipos de eventos podem ser realizados no 

salão?

O salão comporta eventos como: casamento, reuniões, 

pa les t ras ,  fes tas  de  an iversár io ,  chá  de bebê, 

confraternizações, entre outros. O espaço tem capacidade 

para 250 pessoas.

3. Qual o valor da locação e formas de pagamento?

Os preços do salão passaram por reformulação. Desde abril, 

associados pagam R$ 1.000, não associados R$ 2.000, 

entidades beneficentes R$ 500 e o aluguel do espaço para 

reuniões e palestra custa R$ 120 a hora. O pagamento pode 

ser a vista ou parcelado via boleto bancário com o último 

vencimento para quinze dias antes do evento. A Apevo 

também aceita cartão de débito.

4. É necessário ser associado para locar o salão?

Não é necessário ser associado para utilizar o salão, mas 

associados pagam 50% menos no valor do aluguel. Além 

disso, associados Apevo possuem outros benefícios, como 

descontos nos serviços dos parceiros da associação.

Para alugar o Salão Social, é necessário que o interessado 

compareça até a Apevo para reservar a data e assinar o 

contrato. A associação está na rua Antônio Fernandes, 50 - 

Centro de Votorantim. Atendimento de segunda à sexta-

feira, das 8h às 17h. Informações pelo telefone (15) 3243-

2410.

Coral realiza apresentação 
de Páscoa em hospital

 Coral da Apevo se apresenta em hospital de SorocabaAlunas de ginástica realizam demonstração da aula em frente Apevo

Inaugurado em 2008, Salão Social recebe vários eventos

Alunos concluem módulos e recebem certificações

Retire a segunda via da sua carteirinha

Os associados que perderam suas carteirinhas devem procurar a Apevo para a confecção da segunda 

via do documento. A diretoria está firmando novas parcerias que oferecem descontos aos associados 

e dependentes e, por isso, é necessária a apresentação da carteirinha nos estabelecimentos.

Autorização de exames Fênix

Os associados que possuem dificuldades em ir até o escritório da Fênix Medical para a autorização de 

exames, podem deixar os pedidos na Apevo ou na Unidade de Saúde, que a associação se 

responsabiliza em levar e buscar a autorização no escritório do convênio.

A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, o atendimento é de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 17h. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Serviços Apevo

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:

Farmamed: 8 de maio, das 8h às 11h

Farma Ponte: 23 de maio, das 8h às 11h

As manhãs de saúde são realizadas na Unidade de Saúde 

Apevo, na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim. O atendimento é gratuito e aberto ao 

público.

Em comemoração à Páscoa, o Coral da Apevo realizou uma 

apresentação - sob a regência do professor Luís Gustavo 

Laureano. O evento foi no dia 18 de abril, no Hospital 

Evangélico de Sorocaba.

O presidente da associação, Daniel Sentelhas, prestigiou o 

evento que foi realizado na recepção do Pronto 

Atendimento.

Outras atrações também marcaram o dia, que antecedeu a 

celebração da Ressurreição de Cristo. Helô Goulart e o coral 

Madrigal, da Fundec – Fundação de Desenvolvimento 

Cultural de Sorocaba também se apresentaram no hospital.

Departamento Jurídico da Apevo

Camolesi & Bernardi 
Advogados Associados

Fernando Camolesi Flora e 
Cristiane Bernardi Martins

Atendimento de segunda à quinta-feira, das 9h às 12h, na Apevo
Rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim


