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Palavra do Presidente

Dia dos Trabalhadores: uma homenagem aos aposentados

Foto: EBC

Um pouco da história

Dia do Trabalhador é comemorado dia 1º de maio

O mês de maio é marcado por várias comemorações
importantes, mas não podemos deixar de destacar que
logo no primeiro dia do mês temos o Dia do Trabalho ou
Dia do Trabalhador - comemorado em vários países.
Para a Apevo, a data é uma ótima oportunidade para
lembrar de todos os seus associados - trabalhadores que
zeram história em suas prossões e salientar a
importância de cada um. Sabemos o quanto os
aposentados do nosso país não recebem o devido
respeito e reconhecimento, por isso, cabe a nós essa
homenagem, por meio desse artigo.
Há 28 anos a Apevo está na luta por seus associados e
procura defendê-los sempre que são prejudicados. A luta
não tem sido fácil, pois muitas perdas foram registradas
ao longo dos anos. Mas seguimos com fé de que um dia
teremos nosso lugar de merecimento. A Apevo procura
sempre oferecer benefícios para seu público e tem como
objetivo promover o bem estar e a qualidade de vida para
todos!

A história do Dia do Trabalho surgiu em Chicago, nos
Estados Unidos, em 1º de maio de 1886, quando muitos
trabalhadores foram às ruas para protestar contra
jornada exaustiva diária, que podia chegar até 17 horas.
Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8
horas e melhores condições de trabalho. No mesmo dia,
todos os trabalhadores americanos realizaram uma
greve geral no país. As manifestações caram conhecidas
como a Revolta de Haymarket.
Em consequência dos protestos realizados, a França
decretou 1º de maio como feriado nacional, e reduziu
eduziu a jornada de trabalho para 8 horas, em 23 de abril
de 1919. Logos após, diversos países passaram a tomar a
mesma medida.
Nos Estados Unidos, a data é celebrada anualmente na
primeira segunda-feira do mês de setembro.
As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil
ocorreram em 1891, nas principais cidades da época, Rio
de Janeiro e São Paulo. Com o passar dos anos, as pessoas
passaram a se reunir por todo país no dia 1º de maio,
realizando discursos, apresentações musicais, passeatas,
e outras atividades.
Em 1910, com o surgimento do Movimento Operário no
país, os trabalhadores foram impulsionados ainda mais
por ideais socialistas e anarcossindicalistas, e os protestos
se intensicaram. Em decorrência do Movimento
Operário, em 1917, cerca de 50 mil pessoas paralisaram
o trabalho em São Paulo. A iniciativa passou a ser prática
comum, sempre no 1º de maio.
A data foi ocializada no país pelo presidente Arthur da

Silva Bernardes (1922-1926) por meio do Decreto 4.859
de 26 de setembro de 1924. Nas décadas de 1930 e
1940, o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar o 1º
de maio, não apenas para homenagear os trabalhadores,
mas como também para divulgar mudanças e benefícios
trabalhistas através de instituições de leis. Podendo ser
citado como exemplo, a legislação sobre o Salário
Mínimo, devendo ser reajustado anualmente, com
intuito de suprir as necessidades básicas do cidadão
brasileiro (alimentação, moradia, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social).
Outro exemplo foi a criação da Justiça do Trabalho,
voltada especicamente para resolver questões judiciais
com relação aos trabalhos e aos direitos dos
trabalhadores.
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

2 anos do Coral da Apevo: há muito para comemorar

Primeira aula do Coral da Apevo, realizada no dia 16 de maio

O mês de abril é muito especial para o Coral da Apevo,
pois marca o segundo aniversário de fundação do Coral,
e muitas são as razões para comemorar.
Em meados de março de 2018, incomodado com a
necessidade que a nossa cidade tinha de abrir espaço
para o Canto Coral, elaborei um projeto para a Melhor
Idade e procurei a diretoria da Apevo para apresentar o
Projeto, o qual tem por principal objetivo despertar e
oferecer treinamento a cantores amadores, com ou sem

experiência, resultando em qualidade de vida.
A diretoria aceitou a proposta, no entanto, havia um
natural receio se haveria procura e adesão por parte dos
idosos.
Iniciamos as atividades com oito alunos frequentes e
interessados e, com o passar do tempo, esse número
aumentou de forma gradativa e hoje o Coral é formado
por 24 alunos, incluindo jovens.
Embora o Coral ainda tenha pouco tempo de existência,
tem se destacado pela intensidade e diversidade das
atividades realizadas. O Coral realizou apresentações
artísticas em Encontros de Corais, Recitais, Concertos
de Natal e Solenidades nas cidades de Votorantim,
Sorocaba, Tatuí, São Caetano, São Carlos e Taubaté.
Além disso, o Coral realizou apresentações sociais em
Ambulatórios, Hospitais, Asilos Centros de Convivência
de Idosos. E recentemente, foi Coro Antrião do 1.º
Sarau da Apevo e do 1.º Festival Apevo de Corais, ambos
realizados no Salão Social da Apevo sendo os únicos
eventos de fomento cultural dessas naturezas em
Votorantim.
Atualmente, mesmo em distanciamento social, o Coral
prossegue com as aulas on-line, por meio de uma

plataforma especíca, e de material de apoio produzido
para atender as necessidades dos integrantes, e tem sido
surpreendente o engajamento de cada um para se
adaptar aos mecanismos virtuais.
É notável que, dentre os benefícios físicos e psicológicos
e sociológicos cada vez mais comprovados por pesquisas
estudos acadêmicos, o Coral da Apevo se destaca por sua
motivação, comprometimento, espírito de equipe,
solidariedade e união. Há muito para comemorar!

Luís G. Laureano
Regente e maestro
do Coral da Apevo

Apevo recebe mensalidades e boletos com atendimento especial
A Unidade de Saúde Apevo está recebendo o pagamento
de mensalidades e boletos da associação e reabriu para
consultas médicas especícas (matéria completa na
página 8). A diretoria entende que o país vive um
momento que exige atenção e cuidado para reduzir a
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), por isso
montou um esquema especial de recebimento.
“Estamos tomando devidas medidas com base na
orientação do governo estadual e também orientamos
para que os idosos peçam a alguém mais jovem para
realizarem o pagamento”, informou o presidente Daniel
Sentelhas.

O pagamento das mensalidades e do plano de saúde Fênix
Medical são importantes para evitar a descontinuidade
dos serviços. Também, com o pagamento em dia, é
possível que a associação mantenha seus serviços
essenciais.
A Unidade de Saúde segue os protocolos exigidos pelo
Ministério da Saúde, como distanciamento mínimo entre
as pessoas, limitação de número de pessoas dentro do
recinto e higienização das mãos com álcool gel na entrada
e saída da associação. O atendimento é realizado na
Unidade de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro
de Votorantim. Informações (15) 3353-9800.
Unidade de Saúde Apevo recebe pagamentos e reabre para consultas
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Coronavírus: mais de 3,2 milhões de infectados
mesmo com uma população menor. O novo ministro da
Saúde, Nelson Teich, armou que a epidemia está em
“franca ascendência” e que não é possível iniciar a
liberação do isolamento.

pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam
sair de suas casas. Isso não tira a obrigatoriedade, a
recomendação de salvar vidas, que é car em casa, mas
se você tiver que ir a um supermercado, a uma farmácia,
ou a um estabelecimento onde há essencialidade da sua
ida até ele, vá de máscaras e podem usar as pano, que são
aceitáveis pela medicina”, disse Doria.
Também, a partir de 4 de maio, o uso da proteção será
obrigatório para passageiros do Metrô, da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de ônibus
intermunicipais administrados pelo governo do estado
(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos –
EMTU). A medida valerá também para os carros de
aplicativos e táxis, tanto o motorista quanto o passageiro
deverão fazer uso do equipamento.

Há quase cinco meses, o mundo vem sendo tomado pelo
novo coronavírus (COVID-19). Até o dia 30 de abril,
foram registrados mais de 3,2 milhões de casos, cerca de
240 mil mortes e mais de 1 milhão de recuperados da
doença. O Brasil conrmou 87.187 casos e 6.006 mortes.
No estado de São Paulo, o número de casos conrmados
era 26.158 e 2.375 pessoas já faleceram. Em Votorantim,
até o fechamento dessa edição do Jornal da Apevo, foram
registrados 18 casos conrmados, entre eles, dois óbitos,
e 8 casos suspeitos.
Uma pesquisa feita pela Fiocruz mostra que o número de
óbitos dobra em média a cada cinco dias no país. O Brasil
já aparece entre os países do mundo onde o ritmo de
expansão da pandemia mais preocupa. O ritmo de
crescimento dos óbitos é o mesmo registrado nos
Estados Unidos, que lidera o ranking mundial de mortes
pelo coronavírus: mais de 60 mil.
Ainda assim, no Brasil os casos dobram em menos tempo
que Itália, Espanha e Reino Unido. E, entre os estados
brasileiros, o Maranhão é o que registra a mesma
velocidade de óbitos dos Estados Unidos.
No entanto, o número de mortes e contaminados pode
ser maior do que o divulgado. De acordo com o
Ministério da Saúde, não há como saber exatamente
quantas pessoas foram afetadas pelo novo coronavírus
no Brasil. Como não há testagem em massa, grande parte
dos portadores assintomáticos ou com sintomas leves
não chega a ser testados. A prioridade são os pacientes
graves, que precisam ser hospitalizados.
Há fatores que indicam que o número de óbitos é maior:
as internações por síndromes respiratórias aumentaram
quase 10 vezes e os cartórios registraram aumento de
1.035% nas mortes por síndrome respiratória entre
março e abril.
No estado do Amazonas, 94% dos leitos de UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) estão ocupados. Em
Manaus, uma das cidades mais afetadas pela doença, o
número diário de enterros em cemitérios públicos
aumentou 161% de 9 a 25 de abril.
Brasil ultrapassa China em mortos
Na última semana de abril, o número de mortes no Brasil
chegou a mais de 6 mil e o de infectados passou de 85,3
mil. Os números mostram que o país ultrapassou a China,

Higienização das mãos
Desde o surgimento do vírus, as autoridades de saúde
reforçam os cuidados para com a higienização das mãos,
roupas, alimentos e o uso de máscaras e álcool em gel. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) tem uma cartilha
que ensina a lavar as mãos de forma eciente. Todo o
processo demora cerca de 20 segundos e as orientações
incluem especial atenção aos punhos, unhas e dedos –
que merecem cuidado redobrado. Conra:
Use sabonete líquido; esfregue as palmas das mãos;
entrelace os dedos e lave as costas de uma mão com a
palma da outra; esfregue o punho esquerdo com a palma
da mão direita em movimentos circulares e vice-versa;
esfregue os dados com as mãos entrelaçadas; esfregue a
parte de trás dos dedos na palma da outra mão; gire uma
mão fechada sobre o polegar e repita na outra mão;
esfregue os dedos de uma mão fechada sobre a palma da
outra mão; enxágue-as e seque bem usando uma toalha
de papel.
Se não houver água e sabão disponíveis, a saída, de
acordo com a agência federal de saúde dos Estados
Unidos, é usar álcool em gel. “As pessoas devem
intensicar a lavagem das mãos, mas sem exagero”, diz o
infectologista David Uip, médico infectologista do
Hospital Sírio Libanês.médico infectologista do Hospital
Sírio Libanês.

O uso de máscaras é imprescindível para evitar contaminação

Uso de máscaras
O governo do estado de São Paulo publicou um decreto,
no dia 24 de abril, recomendando a utilização das
máscaras para sair de casa. De acordo com o governador
João Doria, a medida segue a recomendação feita pelo
prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e se estendeu aos
644 municípios do estado. No entanto, a norma não
invalida a necessidade do isolamento social durante a
quarentena.
“É importante que essa recomendação seja seguida pelas
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Cientistas de todo o mundo estudam uma vacina para o coronavírus

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus
Sars-Cov-2 e atingiu os cinco continentes do plante,
tornando-se uma pandemia com milhares de mortes.
Ainda não há vacina e um medicamento pronto e ecaz
contra o vírus. Os países correm para reorganizar os
sistemas de saúde e pedem uma redução máxima do
contato entre as pessoas.
No estado de São Paulo, por exemplo, 68,7% dos leitos
estão ocupados. Por isso, o isolamento social, o uso da
máscara e do álcool em gel é de extrema importância
para evitar uma sobrecarga na saúde.
Os sintomas são bastante variados e os mais comuns são:
tosse seca ou com secreção; febre acima de 37º;
diculdade respiratória aguda; insuciência renal; dores
no corpo; congestionamento nasal; inamação na
garganta e diarreia. Entre as mortes no estado de São
Paulo, a maioria são homens, com 60 anos ou mais. Os
principais fatores de risco são: cardiopatia, diabetes,
doença renal, pneumopatia e doença neurológica.
Outros fatores identicados são: imunodepressão,
obesidade, asma, doenças hematológicas e hepáticas.
O vírus pode ser transmitido pelo ar (saliva, catarro e
gotículas expelidas pela boca); contato (beijo, aperto de
mão e abraço) e superfícies não higienizadas (celulares;
maçanetas; corrimão; botões; teclas; apoios; etc).

Foto: BBC

Foto: Agência Brasil

O que se sabe sobre o vírus

Cartilha ensina a lavar as mãos corretamente

O isolamento social e o sentimento de solidão
O isolamento social que se vive hoje é diferente de
qualquer outra forma de isolamento que, acredito,
qualquer um de nós já experimentou outrora. Chegou
como uma recomendação, passou a necessidade e
tornou-se obrigatório. E o mundo inteiro precisou
mudar... Todos mudando de uma só vez... E frente a essa
nova realidade, um sentimento cresceu
substancialmente: a solidão.
Apesar de serem coisas diferentes, isolamento e solidão,
um pode ter inuência sobre o outro, sendo a solidão
caracterizada pela reação emocional e psicológica dos
aspectos físicos da separação e privação de contatos.
Como psicóloga, entendo a complexidade desta vivência
e seus desdobramentos, mas hoje gostaria de direcionar
para apenas uma das possibilidades como forma de
atenuar desconfortos vivenciados por muitos.
Como lidar com isso? Mudando mais uma vez!
A mudança que será necessária para nos adaptarmos é a
mudança de foco. É a velha história de olhar pelo lado

bom...
É preciso que deixemos de lado a ideia de prejuízo,
mesmo reconhecendo que ele existe, pois se nos
concentrarmos nisso, entraremos em sofrimento. E este
sentimento, por sua vez, abrirá espaço para outros
sentimentos ruins. Vamos resgatar a ideia do isolamento
para a proteção, por amor, pois de fato, essa é uma das
faces dessa nossa vivência. Lembremos que o isolamento
também pode ser um recurso que utilizamos para ajustes
de conduta, ajustes de pensamento, ajustes de
sentimentos... Vamos olhar pelo ângulo que nos
favoreça!
Já para a solidão decorrente dessa experiência de
restrições, mudemos também o foco e olhemos ao
redor... Sempre há alguém! Além disso, nossos recursos
tecnológicos favorecem nossos contatos e nos
aproximam, não é mesmo? Vamos manter nossos
relacionamentos afetivos satisfatórios com os contatos
que mantemos mesmo com a distância física. Pense nisso!

Carolina Souza
Psicóloga na Unidade de Saúde Apevo

Votorantim segue com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti
Os agentes de endemias do Centro de Controle de
Zoonoses de Votorantim continuam com ações de
bloqueios contra o mosquito Aedes aegypti na cidade.
Até o dia 30 de abril, a Secretaria de Saúde (Sesa)
registrou 114 casos conrmados de dengue. Além da
doença, o mosquito também é transmissor da
chikungunya e zika vírus.
O município recebeu 734 noticações e dos casos
conrmados, 107 são autóctones (adquiridos dentro da
cidade) e 7 importados.

Seguindo o protocolo de segurança, os funcionários não
estão entrando nas casas, eles fazem a orientação do
portão, mantendo a distância necessária e adotando
todos os cuidados tendo em vista a pandemia no novo
coronavírus (COVID-19). De acordo com a Sesa, os
agentes estão devidamente equipados com máscaras e
luvas.
Os moradores estão sendo orientados a manter
diariamente a ação de eliminar os criadouros do
mosquito, principalmente durante o isolamento social. A

ação é realizada nas regiões onde há casos conrmados
ou suspeitos de dengue.
Além das ações da Zoonoses, a Secretaria de Serviços
Públicos de Votorantim (Sesp) segue com ações de
limpeza, capinação, roçagem, além de retirada de
entulho e materiais inservíveis em diversos pontos da
cidade.
Ao apresentar os sintomas da dengue, os moradores
devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
mais próxima da sua residência.
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Turismo

Departamento de Turismo altera datas das próximas viagens

Águas de Lindoia

Recanto Japonês, em Poços de Caldas

Poços de Caldas
Um dos passeios mais pedidos pelos turistas é para Poços
de Caldas, em Minas Gerais. A excursão de um dia inclui:
visita aos pontos turísticos (Recanto Japonês, Fonte dos
Amores, Casa do Mineiro, cachoeiras e fábricas de

Foto: Pinterest

Localizada a menos de 10 km da fronteira com Minas
Gerais, Águas de Lindoia faz parte do Circuito das Águas
de São Paulo. É uma cidade pequena e calma, ideal tanto
para famílias que procuram um lugar para se divertir numa
piscina ou relaxar com o clima do interior, como para
aqueles que têm um espírito mais aventureiro.
O pacote da Apevo inclui: hospedagem no Hotel
Mantovani, com duas festas temáticas (bebidas não
inclusas), visita a Serra Negra (SP) e Monte Sião (MG).

cosméticos e cristais); café da manhã e almoço. A cidade
possui fontes de águas com propriedades alcalinas,
sulfurosas, radioativas e termas – que convidam para
relaxantes banhos de imersão e um passeio pelas fontes e
cachoeiras espalhadas pelo município.
O Recanto Japonês é uma réplica de um jardim oriental. O
espaço reúne construções e vegetação típicas dos
recantos japoneses, além de um lago articial cheio de
carpas coloridas. A Fonte dos Amores mistura o
romantismo e a natureza. O local pode ser considerado
um refúgio: ao mesmo tempo em que está tão próximo da
efervescência do centro da cidade, é banhado por um
silêncio e ar puro acolhedores.
Uma das cachoeiras mais famosas de Poços de Caldas é o
“Véu das Noivas”, formada por três quedas d'águas com
mais de 10 metros de altura cada uma. Também é
impossível falar da cidade sem lembrar-se dos cristais, das
famílias italianas que se estabeleceram no local e trouxe
da Ilha de Murano (perto de Veneza) a tradição de fundir a
areia, sódio e outros elementos que geram o cristal. O
grupo da Apevo irá visitar algumas fábricas que mantem
viva a cultura das famílias italianas.
Conra abaixo a programação de passeios da associação
para este ano:

Além de visita ao Cristo Redentor, Balneário Municipal,
praça Adhemar de Barros e city tour de trenzinho pela
cidade.
Uma atração que enrique a experiência de quem passa
pela cidade é o Cristo Redentor. Do ponto turístico é
possível ver a cidade e os horizontes pontuados por
colinas e morros à sua volta. O Balneário Municipal possui
piscina de água quente e oferece banhos especiais e até
mesmo massagens (pagos a parte). O local tem jardins
criados por Roberto Burle Marx, que agradam os olhos
dos turistas.
A praça Adhemar de Barros ca próxima aos principais
hotéis da cidade e sedia alguns dos principais eventos,
além de contar com uma fauna bastante diversicada, no
qual é possível avistar: gansos, patos, cisnes negros,
diversos pássaros e outros animais. A city tour é feita nos
trens clássicos de cidades do interior, que levam os
turistas para ver os pontos turísticos.

Foto: Clics de Viagens

Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o
Departamento de Turismo da Apevo alterou as datas de
duas viagens: Águas de Lindoia, que seria em abril e Poços
de Caldas, marcada para maio. De acordo com a
coordenadora do departamento de Turismo, Viviane
Marteletto Padilha, a mudança nas datas não altera os
valores e cronograma das viagens.
“O adiamento das viagens aconteceu devido a
preocupação da Apevo e dos próprios turistas com a
pandemia do coronavírus. Em conjunto com os parceiros
– hotéis, guias e ônibus, decidimos levar os turistas para
Águas de Lindoia entre os dias 3 a 5 de julho e para Poços
de Caldas, em Minas Gerais, no dia 15 de agosto”, explica
Viviane. Ainda de acordo com a coordenadora, os turistas
que já haviam adquirido as passagens entenderam a
situação e concordaram com as mudanças das datas. Os
passeios, que estavam programados para 24 a 26 de abril
(Águas de Lindoia) e 16 de maio (Poços de Caldas), já
estão com os lugares esgotados.
“Por enquanto adiamos apenas essas viagens. De acordo
com o calendário do Turismo, vamos manter o próximo
passeio que está agendado para o período de 18 a 21 de
junho e tem como destino a Festa Junina no Hotel
Fazenda Lambari, em Minas Gerais. Ainda há lugares
disponíveis. Se precisarmos alterar também essa data,
informaremos os turistas por meio de mensagem,
telefone ou via redes sociais (Facebook e site da Apevo)”.
Informações e duvidas pelo WhatsApp (15) 99605-3037.

Parque das Águas, em Águas de Lindoia
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Isolamento desperta novos talentos nos associados da Apevo
se arriscava em outras atividades, além do Coral. Ele
conta que a marcenaria surgiu como um hobby e as
peças são produzidas para uso próprio.

encontrar a máscara. Foi então que o Cícero me contou
e surgiu a ideia de confeccionar. Inicialmente divulguei
em grupos do WhatsApp e depois o boca a boca foi
crescendo e aumentaram as encomendas”, conta
Adenise.
Apesar da rotina agitada, mesmo durante a quarentena,
a artesã conta que não vê a hora do isolamento acabar
para voltar a praticar exercícios ao ar livre. “Sinto falta de
ir para a rua, correr, nadar, conversar com as pessoas
sem medo. Sinto falta da liberdade de ir e vir, ou seja,
car sem a pressão de estar isolada. Mas é um período
necessário para garantir a segurança de todos,
consciência é tudo e, se cada pessoa zer a sua parte,
tudo passará mais rápido”, conclui. Interessados no
trabalho de Adenise podem entrar em contato pelo
WhatsApp (15) 99708-8915.

Na época em que o
isolamento social se
faz necessário,
algumas pessoas
aproveitaram o
tempo livre para
aprender atividades
n o v a s . O s
associados da
Apevo, Adenise
Maria Furini,
Antônio Rosa do
Nascimento e Rita
d e
C á s s i a
Adenise confecciona máscaras de proteção Belarmino Escola
estão se dedicando a novos talentos enquanto cam em
casa.
Adenise faz parte do grupo de turismo da associação, é
praticante de atividade física – junto com o marido
Cícero Sales – e já fazia artesanato para vender; agora,
em isolamento, investiu na confecção de máscaras de
tecido. “Tivemos que nos adaptar a uma nova rotina,
pois deixamos de fazer atividades físicas que estavam
contribuindo para a qualidade de vida. Mas conseguimos
reverter, fazendo exercícios em casa mesmo, assim
driblamos o estresse de estarmos connados”, ressalta.
Antes do período de isolamento, Adenise praticava
exercícios ao ar livre pela manhã, de três a quatro vezes
na semana. “Corria aproximadamente 5 a 6 km, com um
treino de 10 km aos sábados, alternando com treinos de
natação, com uma hora de duração e três vezes na
semana. Também fazia o treino funcional em uma praça
perto de casa. Somos bem ativos. Fora a atividade física,
também trabalho com patchowork (trabalhos manuais
feitos com tecidos)”, explica.
Hoje, sua rotina divide-se em: rotinas da casa,
treinamento funcional e confecção de máscaras de
tecido. A ideia de fazer as máscaras surgiu quando o
marido – técnico em informática – foi atender uma
farmácia e não encontrou o produto para venda. “A dona
da farmácia falou para um cliente procurar quem
trabalha com artesanato, pois seria mais fácil de

Novo talento: teclado
Rita de Cássia
Belarmino,
também faz parte
do Coral da
Apevo, resolveu
aprender um
instrumento que
estava parado em
sua casa: o
teclado. “O
d e s e j o d e
aprender o
teclado é antigo,
mas me faltou
tempo suciente Rita aprendeu a tocar teclado
para tal. Estou treinando há algum tempo, tenho minhas
diculdades, mas quem sabe um dia chego lá”, diz,
esperançosa.
Ela procura preencher o tempo lendo e a aprendendo a
tocar o teclado. “A música faz bem a saúde física e
mental. As aulas online, com o professor Luís Gustavo,
estão sendo muito produtivas, pois aprendemos mais
sobre as notas musicais”, conta.
Segundo a associada, o Coral da Apevo e a participação
na equipe de Liturgia da Igreja que frequenta deram a
oportunidade de interagir com as pessoas,
principalmente a família, da qual ela sente muita falta.
“Antes da quarentena, minha rotina era: afazeres
domésticos, reunião de família, participava dos ensaios
do Coral da Apevo e da liturgia das missas aos domingos.
O que mudou é que agora procuro me cuidar ainda
mais”.
Para Rita “todo cuidado é pouco; a saúde é primordial.
Estou me cuidando e esperando em Deus que tudo vai
passar, pois a vida é preciosa”.

Do coral para a
marcenaria

Antônio aprendeu marcenaria

Antônio Rosa do
Nascimento faz parte do
Coral da Apevo e, com o
decreto de isolamento, a
associação suspendeu as
aulas presenciais e o
professor Luís Gustavo
manteve as aulas online.
Mesmo assim, Toninho –
como é chamado –
também procurou por
outras formas de ocupar a
mente e se manter

ocupado nesse período.
“Ficar em casa nessa quarentena não está sendo fácil,
mas temos que inventar alguma coisa”, ressalta. Com
vídeos da internet, Toninho aprendeu a marcenaria – que
também é um trabalho manual e artesanal, que utiliza
peças de madeira. “Já aprendi a fazer bancos, caixas de
ferramentas, entre outros objetos. São coisas que me
distraem e faz o tempo passar mais rápido”, conta.
Toninho é aposentado e, mesmo antes do isolamento, já

Opções de atividades online para fazer em casa durante quarentena

Atividades online são opções para o tempo livre

A quarentena do novo coronavírus (COVID-19) está
deixando adultos e crianças longe de seus afazeres por
tempo indeterminado, até que o avanço do vírus seja
controlado. Para ocupar o tempo livre durante os dias de
pandemia, é possível aproveitar soluções online que
garantem o entretenimento e, em alguns casos, o
conhecimento. Grandes empresas disponibilizaram
cursos grátis, lmes e séries em streaming foram
liberados sem custo e museus de vários países estão
oferecendo visitas virtuais pelo computador
especialmente para a temporada de isolamento.
O site TechTudo listou variadas opções de passatempo,
entre exercícios físicos, aprender um novo idioma ou
instrumento e desenvolver receitas de culinária. Conra
alguns:
Aprenda um novo instrumento
O site Cifra Club possui uma seção chamada “Aprender”,
que disponibiliza um vasto catálogo de vídeos grátis com
músicos prossionais ensinando amadores a tocar
instrumentos musicais. É possível assistir a aulas de violão,
guitarra, baixo, bateria, canto, teclado, piano, cavaquinho,
sax e até aparelhos menos populares, como ukelele,
violino e harpa. Os vídeos explicam, em tutoriais, diversas
técnicas e dicas para músicos iniciantes e avançados.
Assista lmes e séries
Os serviços de streaming são o passatempo preferido de
muitas pessoas. Neste período de isolamento, diversas
plataformas disponibilizaram seu catálogo completo, ou
parte dele, de graça para os usuários que não possuem
assinatura. Assim, é possível assistir a lmes e séries
famosos sem precisar pagar.
Globoplay, Amazon Prime Video, SPCine, Netix, HBO
Go, Mubi e Starz Play são alternativas de streaming com

Você também pode aproveitar o tempo livre para fazer
exercícios físicos em casa, já que o recomendado é não
frequentar as aglomerações das academias. Diversos
aplicativos grátis oferecem treinos prontos que não
precisam de aparelhos para serem realizados,
trabalhando grupos musculares especícos e usando
objetos comuns para a realização dos movimentos. As
séries são exibidas em vídeos explicativos, em que
prossionais fazem os movimentos para que o usuário
reproduza na prática, onde estiver. Entre as opções, estão
Faça cursos online
o Nike Trainnig Club, o 8Fit e o Treino em Casa, todos
Outra atividade possível é fazer cursos online. A Escola grátis e disponíveis para Android e iPhone.
V i r t u a l d a Fu n d a ç ã o B r a d e s c o
Aprenda receitas novas
(https://www.ev.org.br/Cursos), por exemplo, está
oferecendo mais de 80 cursos gratuitos durante o
período de isolamento pelo coronavírus, nas áreas de Se você já cozinha bem, teste uma receita que sempre
Administração, Desenvolvimento Pessoal, Educação e quis fazer e não teve tempo. Se não sabe, há muitas fontes
Pedagogia, Idiomas e Informática, todos com direito a para aprender. A chef e apresentadora Rita Lobo tem feito
certicado.
uma programação especial de coronavírus com vídeos ao
A Udemy também está oferecendo dezenas de cursos vivo nos quais ensina a fazer algumas de suas receitas e fala
gratuitos para o período de quarentena, nas áreas de sobre alimentação e cozinha no cotidiano.
Comunicação, Negócios, Programação, Marketing, O Instituto Brasil a Gosto, que traz informações e receitas
Comportamento, Vendas, entre outros. Para encontrar sobre cozinha brasileira, antecipou a publicação de uma
as opções, basta fazer uma busca, abrir os ltros de série que estava preparando sobre cozinha com
ingredientes da cesta básica brasileira para ajudar quem
pesquisa e selecionar a opção “Gratuitos”.
N o P o r t a l d a F u n d a ç ã o G e t ú l i o V a r g a s não tem muita experiência.
(www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuito), mais de 50 O chef italiano Massimo Bottura, do premiado
opções de cursos estão liberadas para qualquer usuário. restaurante Osteria Francescana, está ensinando algumas
São aulas nas áreas de Finanças, Gestão e Projetos. Já o receitas em suas redes sociais e respondendo a perguntas
Senai (eadsenaies.com.br) disponibiliza cursos gratuitos de seguidores como parte de um projeto chamado
nas áreas de Comunicação, Empreendedorismo, Kitchen Quarantine (cozinha em quarentena).
Finanças e alguns mais especícos, como Desenho
Arquitetônico, Metrologia, Tecnologia da Informação e
Vá a shows sem sair do sofá
Noções Básicas de Mecânica Automotiva.
Dezenas de artistas têm feito apresentações online ao
vivo em suas contas em redes sociais, como Marília
Pratique exercícios físicos
Mendonça, Alceu Valença e Chris Martin, do Coldplay,
que fez um set improvisado no Instagram Live,
respondendo a perguntas dos fãs e cantando Life On
Mars, de David Bowie.
Há iniciativas que reúnem várias dessas apresentações,
como o #FestivalMúsicaEmCasa. A casa de concertos da
Orquestra Filarmônica de Berlim disponibilizou vídeos de
apresentações de graça por 30 dias. A Orquestra
Petrobras Sinfônica publicou vídeos inéditos no seu canal
no YouTube.
A plataforma de áudio Deezer lançou um canal chamado
Vida em Casa que reúne conteúdo para este momento,
como playlists e podcasts.
Foto: Manipulaê

Foto: UEPG

catálogos extensos de lmes e séries para maratonar. Pelo
Google Play Filmes, também é possível alugar ou comprar
produções famosas para assistir pelo computador ou
celular.As operadoras de TV por assinatura também
liberaram vários canais gratuitamente para os atuais
usuários devido à quarentena. Sky, Claro/NET, Vivo e Oi
TV disponibilizaram mais de 70 emissoras sem custo para
todos os assinantes, como Telecine, SporTV, Discovery,
Paramount, Sony, entre tantos outros.

Pratique exercícios em casa por meio de aplicativos
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Cidade em Foco

Saiba quais locais podem abrir durante isolamento em Votorantim

Cidade segue em quarentena, sem a reabertura total do comércio

A Prefeitura de Votorantim divulgou, no mês de abril, a
lista de comércios que podem abrir ou atender em
sistema especial durante o período de isolamento. No dia
23 de abril, o prefeito, Fernando de Oliveira Souza, se
reuniu com os presidentes da Associação Comercial de
Votorantim, Francine Ferreira, e da Câmara dos
Dirigentes Lojistas (CDL), Marco Mesadri, para discutir as
medidas permitidas aos estabelecimentos do município e
que estão de acordo com as regras em vigor

determinadas pelo governo do Estado. Na ocasião
também estiveram presentes os secretários de Governo,
Carlos Laino; de Negócios Jurídicos, Fiore Graziosi, e de
Administração, Fabio Lugari.
O prefeito destacou que não se trata de uma
exibilização, pois a administração municipal deve
obedecer às determinações do governo estadual, bem
como as orientações do Ministério Público do estado e
que, dessa forma, a cidade segue em quarentena, não
sendo possível a abertura total do comércio. Durante a
reunião, foram enumeradas as atividades que podem
funcionar e as suas respectivas restrições e observações,
conforme listagem abaixo.
“Todos temos que tomar os devidos cuidados e zelar
pelas pessoas, é uma questão muito séria essa pandemia
do novo coronavírus. O nosso objetivo é discutir medidas
que não prejudiquem a saúde dos munícipes, mas que
também possam auxiliar os comerciantes com novas
orientações”, destacou Fernando.
O prefeito também explicou que, para atendimento ao
público, todos os estabelecimentos deverão
disponibilizar máscaras para funcionários e
colaboradores, bem como álcool gel 70% e atender as
normas de segurança estabelecidas pelo Ministério da

Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde.
Conra as atividades que são permitidas
Liberados: supermercados, hipermercados, mercearias,
quitandas, açougues, peixarias, hotelarias, hospedagens e
estacionamentos.
Em sistema delivery, sem abrir as portas e sem
consumo no balcão: bar, lanchonete, restaurante,
confeitaria, padaria, loja de tecido, aviamentos, utilidades
domésticas, confecções, papelaria, loja de consertos em
geral, assistência técnica e (sistema leva e traz).
Atendimento individualizado, com hora marcada
ou home care: serviços de limpeza, lavanderia,
petshops, vidraçaria, ótica, ocina mecânica, funilaria,
bicicletaria, serralheria, serraria, marcenaria, lojas de
material de construção, tintas, madeireira, marmoraria,
material elétrico e hidráulico, loja de auto peças e moto
peças, imobiliária, seguradora, escritório de advocacia,
contabilidade, distribuidor de água, de gás, de bebida, de
material de limpeza, clínica médica, sioterapia,
psicologia, odontologia, veterinária, podologia,
acupuntura, laboratório clínico, borracharia e banca de
jornal.

Cidade imuniza mais de 20 mil pessoas contra a gripe Influenza
De acordo com a Sesa, as doses estão sendo ministradas
em áreas livres e as unidades estão adotando todas as
medidas preventivas necessárias quanto a transmissão do
novo coronavírus (COVID-19).
A partir do dia 9 de maio, quando será o Dia D de
vacinação, terá início a terceira fase da campanha e serão
imunizadas crianças de seis meses cinco anos completos;
professores; pessoas com mais de 55 anos; gestantes;
mães no pós-parto (até 45 dias após o parto); população
indígena e portadores de condições especiais.

pelo telefone (15) 3353-8600 (teclar a opção 7), de
segunda à sexta-feira, das 8h às 12h. É preciso informar:
nome completo do paciente, data de nascimento,
endereço, telefone, Unidade Básica de Saúde mais
próxima da residência, comorbidades ou motivo pelo
qual o paciente encontra-se acamado.

Pessoas acamadas
Desde o dia 27 de abril, pessoas acamadas estão sendo
imunizadas em suas residências. O atendimento é feito
por prossionais do programa “Melhor em casa” de
forma gradativa.
A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que os pacientes que
não fazem parte do programa devem solicitar a vacinação
por meio do e- campanha2020@votorantim.sp.gov.br ou

Foto: Secom Votorantim

Mais de 20 mil pessoas já se imunizaram contra a gripe em
Votorantim durante a campanha nacional de vacinação,
que termina no dia 23 de maio. Dia 9 de maio será o “Dia
D” da campanha e as doses podem ser encontradas em
todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias
de Saúde da Família (ESF) da cidade, de segunda à sextafeira, a partir das 7h.
Conforme determinações do Ministério da Saúde
também foram encaminhadas cerca de mil doses da
vacina para a unidade prisional feminina de Votorantim,
conforme a determinação do Ministério da Saúde.
A segunda fase, que termina no dia 9 de maio, abrange os
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais; funcionários do
sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos
sob medidas socioeducativas; população privada de
liberdade; caminhoneiros; motoristas de transporte
coletivo e portuários. O departamento de Vigilância
Epidemiológica informa ainda que os adultos devem levar
a carteira de vacinação, para atualização das vacinas.

9 de maio será o “Dia D” davacinação contra a gripe Inuenza

Coral da Apevo promove ação social para família de Votorantim

Ação atendeu família carente da cidade

O Coral da Apevo realizou, no mês de abril, uma ação
social com a entrega de mantimentos para uma família
carente de Votorantim. A cidade possui muitas pessoas
carentes e, com a pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), o número de desempregados aumentou.
A ideia de ajudar a família (composta de quatro crianças e
três adultos), que mora no Jardim Paulista, foi da coralista
Claudete Nascimento. De acordo com a associada da
Apevo, ela cou sabendo da situação da família e quis
ajudar. “É triste ver as pessoas passando por esse tipo de
situação, ainda mais com um bebê que tem menos de um
mês”, ressalta.
Além de Claudete, o Coral foi representado pelo
professor Luís Gustavo Laureano, Carmem Lúcia e
Adriana Aparecida. Luís ressalta que evitou causar uma

aglomeração na casa da família e, também, sair com os
alunos (que, em sua maioria, fazem parte do grupo de
risco do vírus) nas ruas. Todos os representantes estavam
com máscaras e utilizaram álcool em gel.
“No sábado (25), a Claudete sugeriu que ajudássemos a
família. Foi coisa de um dia para que todos do grupo se
mobilizassem. Recebemos doações em dinheiro e
mantimentos. Na terça-feira (28), nós quatro passamos
nas casas dos coralistas e fomos ao mercado para
comprar o básico para a família e o bebê”, conta Luís. O
grupo comprou mantimentos, fraldas, leites especiais
para o bebê, utensílios de higiene e carnes.
A família – que preferiu não se identicar – agradeceu ao
grupo pela ajuda.

Festa Junina é adiada para novembro e muda programação de shows
A Viva Entretenimento, empresa organizadora da 105ª
edição da tradicional Festa Junina de Votorantim,
divulgou, em abril, o adiamento do evento. Em nota, a
empresa informa que a festa será realizada de 13 de
novembro a 8 de dezembro – quando é celebrado o
aniversário da cidade.
O adiamento se deu por conta da pandemia do novo

coronavírus (COVID-19) e, com isso, o evento não terá
shows do cantor Roberto Carlos e da banda Roupa Nova,
que já têm apresentações marcadas. Ainda conforme a
organização, 90% da grade shows serão mantidos e a
nova programação de apresentações será divulgada em
breve.
Os ingressos já adquiridos serão válidos para as novas

datas. No entanto, de acordo com a organização do
evento, quem já adquiriu o ingresso e não puder
comparecer devido à mudança de data, será ressarcido.
O reembolso dos ingressos para o show do Roberto
Carlos pode ser solicitado pelo site Eventim, o mesmo da
compra. Já para os demais shows, é necessário acessar o
site Eventbrite.
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Dia das Mães e de Santa Rita são celebrados em maio

Dia das Mães será celebrado dia 10 de maio

Considerada uma das datas mais importantes do ano, o
Dia das Mães esse ano será celebrado no dia 10 de maio.
A data homenageia aquela que tanto faz pelos lhos e
pela família.
A norte-americana Anna Maria Jarvis é considerada a
idealizadora do modelo contemporâneo do Dia das
Mães. Em 1905, ela perdeu a mãe e, profundamente
deprimida, resolveu militar por uma data que
homenageasse o sentimento materno.
A mãe, que também se chamava Anna, era conhecida
como uma “grande mãezona” na comunidade onde
vivia, no estado americano da Virgínia Ocidental.
Pesquisadores contam que ela era participante da Igreja
Metodista e desenvolvia uma série de trabalhos sociais.
Sua morte gerou comoção.
A celebração criada pela lha foi ganhando grandes
proporções e teve repercussão muito grande, mesmo
em tempos em que não havia redes sociais. Tanto que o
presidente da época (Woodrow Wilson) resolveu
ocializar o segundo domingo de maio como o Dia das
Mães em todo o país.

No Brasil, a data foi ocializada em 1932 e ganhou forte
apelo comercial décadas mais tarde. Entretanto, já havia
comemorações anteriores no país, principalmente nas
igrejas cristãs, pois em maio se comemora o mês de
Maria, a mãe de Jesus.
Há registros de que, em 12 de maio de 1918, ocorreu
uma celebração dedicada ao Dia das Mães no Rio Grande
do Sul, por iniciativa da Associação Cristã de Moços. Já a
Igreja Católica acabou incorporando a tradição em 1947,
por iniciativa do então cardeal-arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara.
A ocialização feita por Getúlio Vargas em 1932 atendeu
aos apelos da população. Era um momento de
valorização da mulher como cidadã e, na ótica da época,
seu papel materno precisava ser ressaltado também.
(Fonte: BBC)
Santa Rita: padroeira das causas impossíveis
No mês de maio, os católicos também celebram o Dia de
Santa Rita: a padroeira das causas impossíveis. Rita de
Cássia não teve uma vida fácil. Foi uma lha obediente e
esposa el, mas maltratada por seu marido. Ficou viúva e
viu seus lhos morrer. Entretanto, seu amor por Jesus
Cristo a levou a ser a santa do impossível e padroeira dos
necessitados por milagres que Deus realizou durante sua
vida e após sua morte. Sua festa é celebrada no dia 22 de
maio.
Rita nasceu em 1381, na Itália, em um momento de
conquista, rebeliões e corrupção. Como seus pais, era
analfabeta, mas Deus lhe concedeu a graça de ler. Queria
ser religiosa, mas seus pais escolheram um marido e ela
aceitou de forma obediente.
Seu marido tinha maus hábitos, bebia muito, era
mulherengo e a maltratava. Tiveram lhos gêmeos, que
possuíam o mesmo temperamento do pai. Após 20 anos

de casamento, o marido se converteu, Rita o perdoou e,
juntos, aproximaram-se ainda mais da vida de fé. Um dia,
ele não voltou para a casa e foi encontrado morto,
assassinado.
Os lhos juraram vingar a morte do pai e a dor de Rita de
Cássia aumentou ainda mais. Nem suas súplicas os
zeram desistir. A mãe, aita, rogou ao Senhor para
salvar seus lhos e tirar suas vidas antes que eles mesmos
se condenassem com um pecado mortal. Assim, ambos
sofreram de uma terrível doença e, antes de morrer,
perdoaram os assassinos.
Sem marido e sem lhos, Rita tentou ingressar na
congregação das Irmãs Agostinianas, mas não foi fácil,
porque tinha sido casada e devido a morte sombria de
seu marido. Ela se colocou em oração e, certa noite,
ouviu que a chamavam três vezes pelo nome. Abriu a
porta e 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 Cássia até se encontrar em cima do
Mosteiro de Santa Maria Madalena. Ali, entrou em
êxtase e quando voltou a si estava dentro do Mosteiro e
as religiosas agostinianas não puderam negar mais o seu
ingresso na comunidade.
Fez sua prossão religiosa no mesmo ano (1417) e foi
colocada à prova com duras provações por parte de suas
superioras. Santa Rita recebeu os estigmas e as marcas
da coroa de espinhos na cabeça. Ao contrário de outros
santos com este dom, as chagas dela exalavam um odor
ruim e teve que viver isolada por muitos anos.
Depois de uma doença grave e dolorosa, faleceu em
1457. A ferida de espinho em sua testa desapareceu e no
lugar cou um ponto vermelho como um rubi, que tinha
deliciosa fragrância. Seu corpo permanece incorrupto.
(Fonte: ACI Digital)

Água na Boca
Almoço especial de Dia das Mães com picadinho de carne ao vinho
2 cubinhos de caldo de carne
½ xícara de vinho tinto seco
500g. de cebolas bem pequenas
1 pimentão verde picado

O Dia das Mães está chegado e que tal preparar um
almoço delicioso para quem sempre fez tanto por você?
A coluna “Água na Boca” traz uma receita de picadinha
de carne ao vinho: fácil, pratica e deliciosa. Mãos na
massa:

Foto: Tudo Gostoso

Modo de preparo:
Aqueça o óleo e refogue a cebola picada e o alho. Junte
os cubinhos de carne, o louro, a pimenta e deixe dourar.
Acrescente a água e os cubinhos de caldo de carne até
dissolver bem, depois adicione o purê de tomate, o
vinho e o pimentão.
Misture bem e deixe cozinhar por 30 minutos.
Coloque as cebolas e cozinhe por mais 10 minutos e está
pronto. É só servir! (Fonte: Tudo Gostoso)

Ingredientes:
3 colheres de sopa de óleo
2 dentes de alho bem picados
2 cebolas médias picadas
1kg de patinho ou alcatra em cubinhos
1 folha de louro
Sal e pimenta a gosto
½ xícara de chá de purê de tomate
4 xícaras de chá de água

Picadinho de carne para o almoço de Dia das Mães

Presenteie sua mãe com um vaso de flor artesanal

Foto: Criando com Apego

Todas as mães, alguma vez na vida, ganharão uma or de
seus lhos. Para tornar o presente ainda mais perfeito,
você pode dar um toque próprio, fazendo um vaso de or
artesanal. Aprenda como fazer:

Vaso de planta para presentear a mamãe

Material:
Palitos de picolé coloridos
Elástico
Lata de leite em pó vazia e limpa
Fita colorida
Vaso de or
Passo a passo:
Pegue um elástico e coloque-o em volta da lata.

Certique-se de que o ajuste cou bem rme para
continuar o trabalho.
Pegue um palito de picolé e coloque debaixo do elástico.
Repita a ação ao redor da lata ao preencher todo o
espaço.
Para cobrir o elástico, use um pedaço de ta colorida e
corte alguns centímetros a mais, para fazer um bonito
laço.
Encha a lata com um pouco de terra e plante a or
preferida da sua mãe.
As imagens do passo a passo você confere no site:
https://www.criandocomapego.com/vaso-de-orartesanal-para-presentear-mamae/.
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Profissional da Apevo ensina alongamentos para fazer em casa
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) mudou o
dia a dia de muitas pessoas. Devido as recomendações de
isolamento social para conter a disseminação do vírus, a
população – principalmente idosos e pessoas com
comorbidades – devem evitar sair de casa.
Porém, é muito importante que, mesmo em casa, as
pessoas mantenham o hábito de praticar atividades
físicas, não só para o corpo, mas também para a saúde
mental.
A sioterapeuta da Apevo, Jéssica Adrieli Santos de
Souza, ensina alguns alongamentos simples para fazer em
casa durante o período de isolamento. “Os alongamentos
devem ser realizados, se possível, uma vez ao dia todos os
dias”, explica a sioterapeuta.
Não é necessário ter equipamentos especícos em casa.
Móveis como vassouras ou cadeiras, além de utensílios
domésticos, podem ser usados nos treinos em espaços
como a sala de estar ou varanda.
Benefícios do alongamento
A sioterapeuta explica que o idoso tem uma propensão
ao encurtamento muscular e diminuição da exibilidade,
o que gera limitação articular, além da perda do equilíbrio,
coordenação motora e foscar muscular. A prática regular
de alongamentos ajuda a atenuar os efeitos negativos
relacionados ao envelhecimento e oferece diversos
benefícios, como: prevenção de lesões musculares - ao
alongar, a força das bras musculares é fortalecida e com

Sentado ou em pé, cruze um dos braços em frente ao tronco, na altura
do ombro. Apoie a mão contrária no cotovelo e segure por 20 segundos.
Repita o alongamento 3x em cada lado.

isso a probabilidade de desenvolver lesões e câimbras
durante o exercício físico é reduzida; aumenta a
exibilidade - os alongamentos além de aumentar a
exibilidade existente, ajudam a recuperar o que foi
perdida com a idade; bem-estar físico - por conta do
estresse diário, os músculos cam tensos e causam,
principalmente, dores no pescoço, ombros e costas; e,
bem-estar psicológico - o alongamento estimula o
cérebro a liberar serotonina e, com isso, a mente ca mais
relaxada e o bem-estar psicológico é intensicado.
“É aconselhável que, para obter os benefícios, os
alongamentos sejam realizados antes das atividades
diárias, como por exemplo, antes de uma caminhada ou
dos afazeres domésticos”, relata Jéssica. Segundo ela,
quando feito corretamente, o alongamento não tem
contraindicação. “Mas vale ressaltar que todos temos
limites de dor e respeitá-los é primordial para um bom
alongamento. Se já houver uma doença existente, é
importante buscar orientação com um médico antes de
começar. Prossionais da sioterapia ou educador físico
podem ajudar na execução correta do alongamento”,
ressalta.
Jéssica ainda orienta que os alongamentos sejam
realizados com calma, com movimentos lentos e
respiração correta; não se deve prender o ar durante o
exercício; deve-se respeitar os limites do corpo e não se
deve realizar a atividade em jejum.
Conra os exercícios recomendados pela sioterapeuta:

Com o auxílio de um bastão (ou cabo de vassoura), eleve os braços
abertos acima da cabeça, olhando para frente e incline o tronco
lateralmente. Fique nessa posição por 20 segundos e retorne devagar.
Repita o movimento 3x vezes para cada lado.

Sentado numa cadeira, com
as pernas juntas em frente ao
corpo, tente encostar as mãos
nos pés. Permaneça nessa
posição por 30 segundos.
Repita 3x o movimento.

Em pé, com uma cadeira
como apoio, puxe a perna
direita para trás em direção
ao glúteo (bumbum) e
segure por 20 segundos.
Repita 3x em cada perna.

Deitado em um lugar rme, exione uma perna e eleve a outra com a
ajuda de uma faixa. Estique a perna e puxe-a em sua direção. Fique nessa
posição por 20 segundos. Repita o alongamento 3x em cada perna.

Associação oferece atendimento de fisioterapia neurológica
Preocupada com a
saúde de seus
associados e
dependentes, a
Unidade de Saúde
Apevo oferece
atendimento de
sioterapia
neurológica, com a
sioterapeuta
Mayara Faria
Arruda Campos,
especializada em
neurologia. Além
de atender no
Fisioterapeuta Mayara Faria
consultório, a
prossional também presta atendimento home care.
A sioterapia neurológica é um conjunto de tratamentos
e técnicas sioterapêuticas usadas para a recuperação de
pacientes afetados por doenças neurológicas, ou seja,
originadas no sistema nervoso, como, por exemplo:
doença de Parkinson, esclerose múltipla, hidrocefalia,
paralisia cerebral, derrame cerebral e traumatismo

cranioencefálico.
De acordo com a sioterapeuta, o atendimento
domiciliar proporciona inúmeros benefícios para o
paciente. “É possível oferecer técnicas e atividades no
próprio lar do paciente, com horários mais exíveis; as
taxas de desistências são menores”, explica.
Os atendimentos serão normalizados após o período de
isolamento social, estipulado pelo governo estadual. O
agendamento pode ser feito na Unidade de Saúde, na
rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim ou pelo
telefone (15) 3353-9800.
Paciente relata experiência
Entre os pacientes atendidos por Mayara, o associado
Julio de Castro apresentava um quadro depressivo,
desconforto respiratório, alteração de equilíbrio,
diminuição de força e alteração na marcha. “Ao longo
dos atendimentos, observei a grande evolução desse
paciente, graças ao seu esforço e dedicação. Ainda
temos objetivos a serem alcançados, mas com o tempo
chegaremos ao alvo traçado”, ressaltou a prossional.
“Em 2019, tive uma depressão e a parte motora foi

bastante afetada. Não tinha disposição para
praticamente nada, só queria car deitado e quei com a
vida completamente ociosa. Com os medicamentos
receitados pela
psiquiatra da Apevo
e com a sioterapia
da Mayara, hoje
digo que tive uma
boa recuperação
em relação a parte
física e mental.
Tenho facilidade de
caminhar e respiro
m e l h o r.
A
sioterapia alinhada
aos medicamentos
me ajudaram muito.
Estou 90% melhor,
mas acredito que, Paciente Julio de Castro
em breve, chegarei aos 100%”, declara o paciente Júlio.
O tratamento dele contou com a parceria da psiquiatra
Ana Paula Antoneli.

Unidade de Saúde reabre para consultas em algumas especialidades
outra, evitando assim a aglomeração e também para que
os prossionais esterilizem as salas e os equipamentos.
Os demais médicos ainda aguardam um posicionamento
do governo do estado, para poderem agendar seus
retornos e consultas.
“Ressaltamos para que os pacientes não levem
acompanhantes durante as consultas, apenas quando há
necessidade e que seja mantida uma distância segura
entre uma pessoa e outra. Os prossionais seguem as
orientações do Ministério da Saúde: usarão máscaras e
álcool gel. E o produto também está disponibilizado na
recepção da Unidade de Saúde”, informou Ferreira.
Prossionais da Saúde seguem medidas de segurança

A Unidade de Saúde da Apevo reabriu, no dia 27 de abril,
para consultas especícas. Dentistas, sioterapeutas,
podólogas e a psicóloga da unidade estão agendando
horários para receberem os pacientes.
De acordo com o vice-presidente da associação, José
Carlos Ferreira, os atendimentos serão agendados
sempre com espaço de horário entre uma pessoa e

Como agendar
Os pacientes interessados nos atendimentos nas áreas
da sioterapia e podologia devem agendar com os
prossionais via WhatsApp. A Unidade de Saúde conta
com quatro sioterapeutas e três podólogas.
Thaís Mansur, sioterapeuta, também realiza serviços de

acupuntura, microsioterapia, RPG/RPM e reabilitação
respiratória, telefone (15) 97405-1495. Viviane Brito é
especialista em Barra de Access e o telefone de contato é
(15) 99670-2272. O sioterapeuta Julio Cesar Cassiano
presta serviços de reabilitação ortopédica e neurológica
e, além de atender na Unidade de Saúde, também
atende home care: (15) 98815-7738. Evandro Campos é
quiropraxista e o agendamento deve ser feito pelo
número (15) 99151-6668. Gabriela Massucatto realiza
auriculoterapia, ventosaterapia, drenagem linfática e
limpeza de pele: (15) 98166-0479.
Além de atenderem na Unidade de Saúde, as podólogas
Regina Prado Teixeira, Adriana dos Anjos e Nelci
Carvalho também atendem na Feet Confort, em
Sorocaba, WhatsApp no número (15) 98112-0811.
O agendamento com a psicóloga e os dentistas devem
ser feitos na Unidade de Saúde, pelo telefone (15) 33539800. A clínica ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro
de Votorantim.

