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Novos Tempos

Distribuição Gratuita

Apevo recebe mais de 300 pessoas na
comemoração pelo Dia do Idoso. Pág 3

Com valor reduzido, aumenta a procura
pela locação do salão da associação. Pág 5

Homenagens foram prestadas na manhã festiva

Salão da Apevo sedia festas, formaturas e reuniões

Turistas da Apevo se encantam com o
colorido das flores em Holambra. Pág 4

Mesmo com protesto, Zona Azul passa
a valer em Votorantim. Pág 7

Holambra é um dos destinos mais procurados na Apevo

Munícipes ﬁzeram protesto contra a medida em setembro

 Ano Novo em Ilha Comprida: Apevo sorteia estadias. Pág 12
 Obesidade, AVC e osteoporose: importância da prevenção. Pág 6
 Paróquia de Nossa Senhora tem programação especial. Pág 2

PLANO DE SAÚDE APEVO / FENIX

A PARCERIA QUE DEU CERTO

MESMO QUE VOCÊ NÃO SEJA
APOSENTADO PODE USUFRUIR DE
TODOS OS NOSSOS BENEFÍCIOS.
VENHA FAZER PARTE DA FAMÍLIA

CONHEÇA A UNIDADE DE
SAÚDE PARA OS ASSOCIADOS!

APE O

MEDICAL

 Lions Clube promove baile de aniversário na Apevo. Pág. 10
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Palavra do Presidente

Dia do Idoso: momento de celebrar o caminho trilhado
alegria e satisfação pelo dever cumprido, pois foi longa a
caminhada na vida dos idosos, trabalhando, constituindo
famílias, adquirindo bens, passando por diﬁculdades,
tristezas, mas também, com certeza, muitas alegrias.
É tempo de dar graças a Deus pela superação e aceitação dos
momentos difíceis de nossas vidas. O idoso deve ser
respeitado (até porque já foram jovens) e sempre lembrar a
todos que combatendo na dura batalha da vida, venceram e
prosperaram.
O Estatuto do Idoso os protege e dá direitos, conforme a Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
Num momento de introspecção, vi debaixo do calendário o
meu antigo diário. Neste rosto vivido, quantas lágrimas já
Olá amigos, associados, aposentados e pensionistas de
rolaram? Quantas perdas e ganhos aqui suscitaram? Quanto
Votorantim e região e leitores no geral. Devemos
tempo e dedicação gastos, mas que trouxe o aprendizado?
comemorar o dia 1º de outubro – Dia do Idoso com muita
Mas por que quando me mexo, doem demais meus calos?

De repente, o cabelo está branco e o meu corpo se encontra
cansado. O acesso difícil e o moço ainda ri do me jeito
amuado.
Mas eu sou novo na idade avançada, redescobrindo-me,
recolorindo-me, reaﬁrmando-me ao longo da estrada. Só
peço apreço por essa pele marcada, cada linha uma luta
vencida, que dizem estar enrugada.
É que ele não olha para o calendário, prende-se ao hoje, não
é visionário. O tempo é meu arbitro.
Deixo aqui meu comentário.
Lutar pela velhice é um ato revolucionário.
Peço a Deus que nos dê saúde.
Abraço fraterno.
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

Festa de Nossa Senhora Aparecida em Votorantim
Todos os anos, o
Brasil homenageia
a sua Padroeira:
Nossa Senhora
Aparecida, e em
nossa cidade não é
diferente. Com
uma matriz
paroquial instalada
em Votorantim, os
paroquianos estão
a todo vapor
preparando a 21º
festa em louvor a
Nossa Senhora Aparecida sob o tema: “Mãe ensina-nos a ser
verdadeiros intercessores”.
Iniciando no dia 2 de outubro, com a abertura solene, a
novena se estende até 11 de outubro, com programação de
missas na igreja matriz. O encerramento será com uma
grande festa para Nossa Senhora, no dia 12 de outubro, no
ginásio de esportes da Vila Domingues, onde os ﬁéis poderão
passar o dia todo com a Mãe.
Sempre muito prestigiada, a novena atrai pessoas de diversos
cantos da cidade e regiões vizinhas. São homens, mulheres e

crianças que vêm trazer seus pedidos e também agradecer as Pe. Thiago Queiroz Alves
muitas graças recebidas durante o ano. Aproveitamos para Pároco na Igreja Nossa Senhora Aparecida
convidar você a homenagear a Virgem de Aparecida.

Programação
Durante os dias de semana, as missas serão realizadas às
19h30; já nos ﬁnais de semana, a partir das 19h. A igreja de
Nossa Senhora Aparecida ﬁca na rua Mario Tozzi, nº 116 –
Vila Domingues. A festa contará também com quermesse na
praça matriz durante o período da novena.
No dia 12 de outubro, às 7h, será realizado o Santo Ofício a
Nossa Senhora Aparecida; às 8h a “Coroação Solene” e, às
10h, a tradicional procissão motorizada, que fará seu
itinerário passando pelas oito comunidades da Paróquia e
encerramento com almoço na praça da matriz às 12h. A
tarde, as atividades continuam com missa pelos enfermos às
15h.
A partir das 17h, haverá concentração e oração do santo
terço no Ginásio de Esportes Willian de Souza Pereira, na rua
Julia Martins Domingues, nº 13 – Mirante dos Óvnis em
preparação para a Santa Missa que acontecerá às 18h,
ﬁnalizando as festividades da padroeira.
Programação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida: a Padroeira do Brasil
a escravidão estava em alta no país.
Maria foi proclamada Nossa Senhora Conceição Aparecida,
Rainha do Brasil, em 16 de julho de 1930 pelo Papa Pio XI. O
país rende-se ao amor incondicional da “Mãe Negra” no dia
12 de outubro, data que marcou, em 1980, a proclamação
de feriado e consagração do Santuário Nacional de
Aparecida pelo Papa João Paulo II.

Foto Canção Nova

História da padroeira

Imagem de Nossa Senhora Aparecida apareceu em 1717

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, mãe de Jesus
Cristo, apareceu em diversas localidades ao redor do mundo
em momentos importantes da história. No Brasil, Maria
apareceu em forma de uma imagem negra, na época em que

A aparição da imagem de Nossa Senhora de Aparecida
ocorreu em 1717, época das Capitanias Hereditárias. O
governante das capitanias de São Paulo e Minas de Ouro
estava de passagem pelo Vale do Paranaíba, mais
precisamente por Guaratinguetá.
Animados com a visita, o povo daquela localidade resolveu
fazer uma festa de boas-vindas e para isso chamaram três
pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso,
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para lançar as redes no rio e pescar bons peixes.
O fato era que, naquela época, meados de outubro, não era
tempo de peixes. Porém, como não podiam contradizer o
pedido, rezaram pela proteção e benção da Vigem Maria e
de Deus para que pudessem voltar à terra ﬁrme com fartura.
Depois de inúmeras tentativas sem sucesso, eis que
surpreendentemente eles pescaram o corpo de uma
imagem. Curiosos, lançaram novamente as redes e
“pescaram” uma cabeça que se encaixou perfeitamente ao
corpo. Depois deste encontro, que nos dias de hoje é
representado em todo o Brasil no dia 12 de outubro, o barco
se encheu tanto de peixes que quase virou.
A partir daí, a devoção da Santa foi se espalhando. Primeiro
nas casas, depois se construiu uma capela, depois uma
basílica, até chegar ao quarto maior santuário do mundo, o
Santuário Nacional de Aparecida, localizado na cidade de
Aparecida, interior de São Paulo. (Fonte: Nossa Sagrada
Família)

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As
colunas, artigos e editoriais são de responsabilidade dos
autores. As informações contidas nos anúncios são de
responsabilidades dos anunciantes.

Destaque Apevo
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Apevo promove café da manhã em comemoração ao Dia do Idoso
Em comemoração ao Dia do Idoso, a Apevo promoveu um
café da manhã especial que atraiu cerca de 300 pessoas no
salão social da associação, no dia 1º de outubro. O público
também prestigiou as apresentações dos grupos do coral e
ginástica da associação.
Regido por Luís Gustavo Laureano, o coral apresentou, pela
primeira vez, o hino oﬁcial da associação, composto por
Cezar Elbert. “Apevo, Apevo, cada dia fazendo melhor.
Apevo, Apevo, com coragem, respeito e amor. Apevo,
Apevo, nossa casa pra bem atender, cada um fazendo sua
parte, com dignidade e fé em Deus”, diz o refrão.
Em seguida, as alunas de ginástica, acompanhadas pelo
professor Márcio Antônio da Silva, foram aplaudidas pelo
público devido a sua animação e empolgação durante os

exercícios. Também foram realizadas aferições de pressão e
testes de glicemia com proﬁssionais da Farmamed.
Ao ﬁnal do evento, houve sorteio de brindes para o público
presente. Foram sorteados: um liquidiﬁcador (Mauro
Antunes) e uma sanduicheira (Claudete do Nascimento),
oferecidos pela BM Cred; um kit de DVD's infantil “Sinal
Verde” (Leonice Ribeiro Martim) e dois livros “O outro
Lobato: Juca Tatu” (Maria Ap. de Oliveira e Claudete do
Nascimento), oferecidos pelo Terminal da Leitura.
O café da manhã especial contou com a parceria da BM
Cred, Natura, Óticas Único, Óticas Ofﬁcer, Fênix Medical,
Biolabor, Votolab, Supera: Ginástica para o Cérebro,
Odontoclinic, Ofebas, Crystal Fórmulas, SensorialNet,
Unopar e Avon.

Sorteados receberam brindes dos parceiros da Apevo

Público presente no café da manhã

Daniel Sentelhas - presidente da Apevo

Aferição de pressão com proﬁssionais da Farmamed

Apresentação do Coral da Apevo

Público no café da manhã

Coral da Apevo canta o hino da associação

Diretores da Apevo

Apresentação das alunas de ginástica

Grande público marcou presença no evento

Momento da execução do Hino Nacional

Dia do Idoso
No dia 1º de outubro celebra-se o Dia do Idoso no Brasil. A
data está relacionada a criação do Estatuto do Idoso, em 1º
de outubro de 2003. Atualmente existem mais de 29
milhões de pessoas com mais de 60 anos no país.
Estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas)
em 14 de dezembro de 1990, a data comemorativa só foi
adotada no Brasil em 2006. A celebração tem o objetivo de
trazer a reexão a respeito do envelhecer e todas as suas
implicações.

Café da manhã foi servido pela Nirvana Buffet
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Turismo

Holambra: turistas se destacam pela animação em mais um passeio
Logo às 6 da manhã, no dia 14 de setembro, 46 turistas da
Apevo já estavam animados para conhecer Holambra.
Partiram cheios de disposição para curtir um dia de lazer e
diversão na 38ª edição da tradicional Expoora – maior
exposição de ores e plantas ornamentais da América Latina.
Os visitantes conheceram a Exposição de Arranjos Florais,
um conjunto de diversos ambientes com arranjos exóticos; e

a Mostra de Paisagismo, com sugestões de ores e plantas
que podem ser usadas nas residências e são tendências da
primavera/verão.
Outra atração foi o desﬁle de carros alegóricos, enfeitados
com ores e plantas produzidas em Holambra e a tradicional
“Parada das Flores”. Os turistas também conheceram as
danças típicas e culinárias holandesas, entre elas o eisben

(joelho de porco), batata holandesa, bloempot (torta
holandesa servida em vaso de or), entre outras. O grupo
ainda pode levar um pouquinho da cidade para a casa, com as
lembrancinhas vendidas nos estandes da exposição.
Todas as fotos do passeio estão disponíveis no site da Apevo
(www.apevo.com.br). Conﬁra alguns cliques:

Marisa Izabel, Lucia Helena de Almeida, Elizabete de Fátima e Isabel Teles

Amigas se divertem durante passeio em Holambra

Edite Dias e Jonas de Oliveira

Vanessa Pinho e Denise Pinho

Janeide de Souza, Patrícia Souza
e Francisca Batista

Gloria Sunta, Davi Bortoloti
e Juliana Bortoloti

Augusto Mezadri, Maria Célia
Mezadri e Marta Gomes

Araci Dério, Jentil Dério,
Juraci Dério e Marika Dério

Antônio Carlos Fogaça e
Ana Carla Bianco

Uma das novidades em 2020 é o Sítio Santo Antônio

O Departamento de Turismo da Apevo, coordenado por
Viviane Marteletto Padilha e José Carlos Ferreira, busca
inovar e atrair cada vez mais interessados em momentos de
descontração e lazer. Em 2020 não será diferente e o setor
está preparando diversas novidades, entre elas um passeio
ao Sítio Santo Antônio, em Mairinque e um ﬁnal de semana
em Águas de Lindoia.
Pela primeira vez, o departamento promove um passeio no
domingo. No dia 9 de fevereiro, a excursão será para o Sítio
Santo Antônio, da Família Petrônio – considerado o ponto de
encontro da melhor idade. Os proprietários (Leandro,
Rosemari e José Petrônio) oferecerem aos turistas ótimas
refeições, entretenimentos, momentos de alegria e
diversão, músicas e show ao vivo.
O espaço conta com lagos, jardins, plantas, ores, piscina,

conhecida como a “capital nacional das malhas”; Monte Sião
(MG) e pontos turísticos como o Cristo Redentor, o
balneário municipal, feita de malhas e artesanatos no Bosque
Zequinha de Abreu e o conjunto comercial.
O pacote da Apevo inclui: transporte, hospedagem, pensão
completa (café, almoço e jantar), festas temáticas e passeios.
Crianças de colo de até 5 anos não pagam; dependentes de 6
a 11 anos pagam R$ 370; não dependentes de 6 a 11 anos
R$ 400. A partir de 12 anos, associados pagam R$ 630 e não
associados R$ 700.
As reservas devem ser feitas diretamente na Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
Águas de Lindoia será destino em abril
Informações pelos telefones (15) 3243-210 ou 99605A 190 km de Votorantim, Águas de Lindoia será o destino dos 3037.
turistas da Apevo de 23 a 25 de abril. A hospedagem no
Hotel Mantovani promete noites e dias agradáveis, com
direito a festas temáticas e visitas aos pontos turísticos da
cidade.
O hotel oferece uma estrutura completa para receber os
turistas com todo o conforto e comodidade que merecem e
conta com: piscinas climatizadas, salão de jogos,
brinquedoteca para a criançada, sala de TV, de leitura e um
charmoso bar no estilo americano. Os apartamentos são
equipados com telefone, TV a cabo, frigobar e ducha com
aquecimento central.
O grupo irá conhecer a cidade de Serra Negra (SP), Balneário municipal será visitado pelos turistas em Águas de Lindoia
quiosques e aves ornamentais. Diversas atrações estão
programadas para o passeio, como: caminhada ecológica,
brincadeiras ao ar livre, visita ao Memorial de Francisco
Petrônio, bingo, comemoração dos aniversariantes do mês,
apresentação de valsa vienense com Rose e José Petrônio,
baile temático (Festa do Sorvete), entre outras.
O pacote da Apevo inclui transporte, entrada ao sítio, café da
manhã, almoço e lanche da tarde. Os valores são: crianças de
3 a 8 anos pagam R$ 90; associados R$ 160 e não associados,
R$ 200.

Foto Veja

Foto Arquivo pessoal

Sítio em Mairinque e Águas de Lindoia abrem programação de Turismo 2020

Especial
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Salão de eventos da Apevo: novo valor registra maior procura

Os tradicionais bailes da Apevo são realizados no salão

Espaço foi palco de vários casamentos

Entidades de Votorantim e região usam o espaço para seus eventos

Entre as mudanças proporcionadas pela atual diretoria da
Apevo, que assumiu a função no ﬁnal de fevereiro de 2019, o
salão de eventos é um dos departamentos que mais
apresenta retorno positivo para a associação. Isso vem
ocorrendo devido à redução dos valores de locação do salão
para associados e para o público em geral e também a uma
reorganização administrativa e ﬁnanceira da associação.
De acordo com Idair Carlos Modesto, 2º tesoureiro da
Apevo, no início da nova gestão, havia uma baixa procura
pelo aluguel do salão de eventos. ”Fizemos alguns ajustes e
trabalhamos na divulgação do espaço. O resultado tem sido
positivo e acreditamos que tende a melhorar cada vez mais”,
disse.
Idair elaborou gráﬁcos que demonstram o desempenho
positivo no registro de locação do espaço e fez uma projeção

para os próximos meses. “A tendência é que o espaço
apresente cada vez mais aumento na procura pelo aluguel,
pois os valores estão mais acessíveis, porém; sem perder a
qualidade”, comentou.
Inaugurado em 2008, o espaço é destinado a exposições,
desﬁles, formaturas, casamentos, aniversários e demais
eventos. Tem capacidade para 260 pessoas e sua
infraestrutura conta com ar-condicionado, camarim, som
ambiente, pista de dança com sistema completo de
iluminação, caixas de retorno no palco, microfone, telão com
controle remoto, bar e cozinha. A rampa de acesso com
corrimão facilita a locomoção de pessoas com deﬁciência e a
saída de emergência promove mais segurança ao público.
Desde sua inauguração, o salão registra eventos semanais
como reuniões de entidades e empresas, assim como
eventos mensais como o do Batalhão da Polícia Militar,
confraternização de ONGs, reuniões de secretarias
municipais, encontros de eventos esportivos; casamentos,
aniversários e formaturas, entre outros.
De acordo com o diretor administrativo da Apevo, Eliseu
Sentelhas, cerca de 50 eventos são sediados todos os anos e
a expectativa é de que esse número dobre em 2020. Ele
explicou que a redução do valor do aluguel era um
compromisso da atual diretoria apresentada em campanha e
isso tem deixado o público satisfeito. “Fizemos uma nova
tabela de valores e reduzimos de 2.500 para 2 mil reais o

valor para não associados e de 2 mil para 1 mil reais para
associados, além do valor especial para entidades, que é de
500 reais. Temos também a opção para reuniões e palestras
que custa 120 reais a hora. Isso será mantido até o ﬁnal do
ano”, aﬁrmou Eliseu. Até dezembro a Apevo terá mais 20
eventos realizados no salão.

Salão Social da Apevo foi inaugurado em 2008

Tradicional missa em homenagem ao aposentado é celebrada no salão

Polícia Militar aluga o local para promover seus eventos

Bailes temáticos
Desde o início do ano, a atual diretoria da Apevo realizou
dois bailes temáticos: o “Baile de Outono” e o “Baile de
Inverno”, com bandas ao vivo. Até o ﬁnal do ano, mais dois
bailes serão realizados - nos dias 12 de outubro e 7 de
dezembro. Os convites para o dia 12 estão sendo vendidos
na Apevo e para o dia 7 de dezembro serão vendidos a partir
de novembro. A Apevo informa ainda que o bar estará
funcionando nos dois eventos, com cardápio de salgados e
bebidas a preços acessíveis.
Eliseu Sentelhas explica que além de toda a infraestrutura já
mencionada, é importante lembrar que o salão de eventos
agora possui porta de aço de segurança e todos os
equipamentos estão devidamente revisados. “Para todos os
eventos temos um tipo de contrato elaborado. Também
oferecemos diferentes layouts com disposição de mesas e
pista de dança”, ﬁnaliza.

Órgãos municipais promovem palestras de conscientização na Apevo

6

Saúde

Foto Uol

Obesidade cresce no país e atinge mais de 27 milhões de pessoas

Obesidade exige cuidados redobrados na 3ª idade

métodos para determinação da gordura corporal, como: Essa diﬁculdade no âmbito social somados a limitações
prega cutânea e bioimpedância, que são menos onerosas”, signiﬁcativas a nível físico geram frustração e repercussões
negativas, contribuindo para o aumento da ingestão de
comenta Natália.
alimentos, compulsão alimentar via sistema de recompensa e
retroalimentação. Existe uma associação entre sentir
Avaliação médica é importante
estresse e a sensação de melhora depois de desfrutar
A médica ressalta que, durante uma consulta, é fundamental alimentos ricos em calorias, açúcares e gorduras. Isso pode
avaliar as causas que levaram ao excesso de peso. “A etiologia se transformar em hábitos que se manifestam, com o passar
é multifatorial e complexa, resultando da interação de genes do tempo, com menos consciência, aumentando assim a
(histórico familiar de obesidade), estilo de vida (consumo de frequência e o peso”, ressalta.
alimentos com alta densidade calórica e alta palatabilidade, A médica recomenda que os pacientes adotem mudanças de
diminuição das refeições em casa, sedentarismo, entre vida que envolvam alteração nos hábitos alimentares, prática
outros), fatores emocionais, tratamento de condições além de atividades físicas e diminuição do estresse. “É necessário
da obesidade, uso de medicações privação do sono e fazer um planejamento, evitar alimentos processados ou
ultra processados, consumir alimentos saudáveis (frutas,
disruptores endócrinos, entre outros”, diz.
Para manter o peso ideal é preciso manter um equilíbrio verduras, grãos, carnes magras, etc), evitar o excesso de
entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao estímulos do ambiente na hora das refeições (televisão,
longo do dia. Quando há abundância de alimentos e baixa celular, computador), praticar exercícios físicos, ter boas
noites de sono, hidratar-se, usar a tecnologia a seu favor –
atividade energética, existe acúmulo de gordura.
“O tratamento farmacológico é adjuvante das terapias uma vez que existem vários dispositivos como aplicativos
dirigidas com foco na modiﬁcação do estilo de vida, como q u e a u x i l i a m a
orientações nutricionais e atividade física. No Brasil, existem m o n i t o r a r a
quatro medicamentos aprovados para este ﬁm: sibutramina, ingestão calórica, ir
orlistate, liraglutuda e lorcaserina – que devem ser regularmente ao
recomendados por um médico, de acordo com a médico, rastrear e
tratar doenças
necessidade do paciente”, explica Natália.
A cirurgia bariátrica no caso dos obesos só é indicada para c r ô n i c a s e
pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com IMC maior que lembrar-se de que
35 kg/m² que possua uma ou mais comorbidades ou maior nunca é tarde para
que 40 kg/m² que não tenha tido sucesso na perda de peso começar a levar
v i d a
após dois anos de tratamento clínico (incluindo o uso de u m a
saudável”, conclui
medicamentos).

A obesidade no Brasil voltou a crescer – é o que aponta a
Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção, do
Ministério da Saúde. De 2006 a 2018, houve aumento de
67,8% e nos últimos três anos a doença permaneceu estável
no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatísticas (IBGE), existem mais de 27 milhões de obesos
no país.
A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza
principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal.
De acordo com a endocrinologista Natalia Rodrigues, que
trabalha em parceria com a Apevo, a doença pode ocasionar
inúmeros problemas de saúde, tais como: doenças
cardiovasculares (insuﬁciência cardíaca, doença coronariana,
hipertensão arterial sistêmica), metabólicas (diabetes
mellitus), estruturais (DRGE), inamatórias (algumas doenças
autoimunes), neoplásicas, ortopédicas e psicológicas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a
obesidade pode ser diagnosticada pelo método IMC – Índice
de Massa Corpórea, que é dividido em: obesidade grau I
(quando o IMC situa-se entre 30 a 34,9 kg/m²), obesidade “A obesidade ocasiona aumento dos sentimentos de
grau II (entre 35 e 39,9 kg/m²) e obesidade grau III (acima de inferioridade e de isolamento social entre os pacientes,
40 kg/m²) “O ideal é que também sejam usados outros levando a depressão e elevando o grau de complexidade.

Endocrinologista Natália Rodrigues

Osteoporose: vilã das mulheres com mais de 50 anos
A osteoporose é a principal causa de fraturas na população
acima de 50 anos e afeta especialmente as mulheres na pósmenopausa e idosos. A doença, caracterizada pela
diminuição da massa óssea, faz com que os ossos ﬁquem
mais frágeis, aumentando a possibilidade de quedas.
A reumatologista da Unidade de Saúde Apevo, Maria da
Glória Azevedo Ferreira, explica que, por ser uma doença
silenciosa, muitas vezes o paciente só a descobre após uma
fratura. “Por isso, é recomendado que pessoas com
osteoporose evitem tapetes em suas residências, utilizem
sapatos adequados, não caminhe de forma rápida, entre
outras ações, para evitar a queda. A osteoporose não
provoca dor, mas a fratura pode desencadear uma série de
complicações e, em alguns casos, pode levar até a morte”,
ressalta.
A osteoporose não tem cura e, sendo assim, o tratamento
tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da pessoa.
Maria da Glória explica que, apesar de ser uma doença
associada ao envelhecimento, alguns hábitos de vida também
podem inuenciar, como o sedentarismo, má-alimentação,
consumo de bebidas alcoólicas e medicamentos com
corticoide.

A ingestão de cálcio torna-se fundamental para o
fortalecimento dos ossos. “Adotar uma dieta rica em
alimentos com cálcio, como leite e derivados, peixes, entre
outros, facilita no tratamento. Dois copos de leite por dia já
são suﬁcientes para esta dieta”, ressalta.

Diagnóstico precoce
A maneira mais eﬁcaz de se fazer o diagnóstico da doença é
medindo a densidade mineral óssea por meio da
densitometria óssea – um método não invasivo e de alta
precisão, que detecta as pequenas perdas. “Recomendamos
que o exame seja feito por mulheres a partir dos 50 anos,
indivíduos de raça branca, quem teve menopausa precoce e
não fez reposição hormonal, que possuem histórico de
fraturas na família, que possuem doenças graves e aquelas
que tiveram fraturas na idade adulta”, informa Maria da
Glória.
Os locais mais comuns atingidos pela osteoporose são a
coluna, fêmur e punho. A fratura no fêmur é a mais perigosa,
uma vez que um quarto dos pacientes que sofrem esse tipo

Reumatologista da Unidade de Saúde Apevo, Maria da Glória Azevedo Ferreira

de fratura morrem dentro de seis meses e os que
sobrevivem apresentam uma redução importante da
qualidade de vida e independência.
Por isso, a doença deve ser prevenida desde a infância, por
meio de uma alimentação saudável, rica em cálcio; atividades
físicas e exposição ao sol – para que ocorra a produção de
vitamina D.

Mais de 100 mil brasileiros morrem por ano em decorrência do AVC

Otávio Turollo explica as causas do AVC

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda doença que
mais mata no Brasil: a cada cinco minutos um brasileiro morre
em decorrência do AVC, contabilizando mais de 100 mil óbitos
por ano. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame
não retorna ao trabalho depois do AVC e 50% tornam-se
dependentes de outras pessoas no dia a dia.
O AVC acontece quando o suprimento de sangue que vai para
o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando
as cédulas de oxigênio e de nutrientes. De acordo com o
neurologista Otávio Turollo, que também atende como
parceiro da Apevo, existem dois tipos de acidente vascular
cerebral: o hemorrágico (AVCH) e o isquêmico (AVCI). “O
AVC Hemorrágico é quando acontece um sangramento dentro
do cérebro por ruptura de algum vaso. Já o isquêmico é quando

há o “entupimento” de uma artéria no cérebro, ocasionando
falta de sangue e oxigenação”, explica.
O proﬁssional ressalta que há fatores de risco que facilitam o
AVC, como: hipertensão arterial, diabetes, uso do cigarro,
álcool, idade, sedentarismo, obesidade, histórico familiar,
aneurismas cerebrais, má formação arterio-venosas e uso de
drogas ilícitas. Os sinais e sintomas do AVC se iniciam de forma
súbita e podem ser únicos ou combinados.
“A suspeita do acidente vascular cerebral ocorre quando o
paciente apresenta um sinal neurológico súbito, instantâneo,
podendo ser alteração da fala, da força nos braços ou pernas ou
desvio da boca. Quando há suspeita de AVC, o paciente deve
ser encaminhado imediatamente para uma unidade de pronto
atendimento”, orienta Otávio, uma vez que quanto mais rápido
se dá o tratamento, menores são as sequelas decorrentes do
acidente. “Existe uma medicação chamada alteplase que pode
ser utilizada na fase aguda do AVC isquêmico apenas em até 4h
e meia do início dos sintomas. Contudo, é uma medicação bem
perigosa e deve ser usada com muita cautela, apenas para casos
selecionados, conforme protocolo do Ministério da Saúde,
publicado em 2013”, explica.
O médico ressalta ainda que nem todos os pacientes são
candidatos a receber essa medicação, principalmente aqueles
mais graves e que o início dos sintomas é desconhecido ou
ultrapassou 4,5 horas. Também não é todo serviço de saúde
que possui o alteplase, que é uma medicação trombolítica, ou
seja, anula todo o sistema de coagulação da pessoa,
favorecendo sangramentos e, consequentemente,

“desentupindo” o AVC isquêmico, com o risco de ter uma
hemorragia cerebral e o paciente vir a óbito. “Existe também
uma modalidade de tratamento intra-arterial, onde é possível
introduzir um cateter dentro do cérebro de uma pessoa para
remover a obstrução sanguínea, com menos complicações que
a medicação alteplase, mas este tratamento ainda é raro no
Brasil e na região de Sorocaba não existe disponível. Tem que
ﬁcar claro que este é o tratamento para o AVC isquêmico,
tendo o hemorrágico forma de tratamento totalmente
diferente”, esclarece.
Além desses tratamentos, que devem ser feitos após os
primeiros sintomas de AVC, existe a prevenção, que baseia-se
na mudança do estilo de vida, como: perder peso, controlar a
dieta, controlar a hipertensão e a diabetes, cessar o tabagismo,
fazer atividades físicas regulares, entre outros. Um em cada
quatro pacientes que já sofreram um AVC terá outro, por isso é
importante descobrir a causa do primeiro para prevenir o
segundo.
“As sequelas do AVC são variadas. Uma pessoa pode ter um
acidente vascular cerebral e não apresentar sintomas, pois
afetou uma área pouco importante do cérebro, como também
pode ser o outro extremo – e evoluir para coma e morte
encefálica imediatamente”, assegura Otávio.
Os três primeiros meses de recuperação são vitais. É nessa fase
que o cérebro pode reaprender com mais facilidade ou
recuperar parte das funções perdidas por causa do derrame. O
cuidado intensivo de uma equipe de proﬁssionais pode ajudar
muito na reabilitação.

Cidade em Foco
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Implantação da Zona Azul gera reclamações e protesto
Verba será destinada para saúde
Advogado entra com ação contra a Zona Azul

Iniciado no dia 16 de setembro, o serviço de estacionamento
rotativo Zona Azul, gerou uma série de reclamações e
protestos em Votorantim. Nos dias 23 e 24, moradores se
manifestaram contra o serviço em frente à Prefeitura e
durante sessão na Câmara Municipal, respectivamente.
Entre as principais reclamações, eles destacaram o valor
cobrado por hora, demarcações feitas em frente às garagens
ou rampas de acesso de pessoas com deﬁciência, cobranças
em ruas de bairros e o mau funcionamento do aplicativo
utilizado para adquirir créditos na Zona Azul (o Zar Digital).
O grupo segurava cartazes com os dizeres: “Zona Azul só na
31” – em referência à avenida principal da cidade; “Exigimos
retirada da Zona Azul dos bairros”; entre outros. Na
ocasião, nem o prefeito nem o vice-prefeito estavam
presentes na Prefeitura e, entre os políticos, a manifestação
contou apenas com a participação da vereadora da oposição,
Fabíola Alves (PSDB).
O manifestante Edson Côrrea comentou que sempre
acompanha as sessões na Câmara dos Vereadores e deixa
seu carro no estacionamento localizado ao lado do espaço.
“Outro dia, após sair da sessão, notei que havia um recado no
meu carro dizendo que na próxima vez eu seria multado se
estacionasse ali. Como assim? Nem para assistir as sessões na
Câmara temos o direito de utilizar o estacionamento?”,
indaga.
Em entrevista à TV Votorantim, o secretário de Governo,
Carlos Laino, disse que a Zona Azul prevê aumento das
vendas no comércio. “É uma forma de rotatividade de vagas
que antes não existia. Era muito comum o comerciante parar
o carro em frente ao seu estabelecimento, por volta das 7h, e
só o tirar às 19h, não permitindo um uxo maior de pessoas”,
ressalta.
O aposentado Claudemir de Oliveira Ferraz, que trabalhava
como anelinha na rua da Apevo, diz que o dinheiro que
arrecadava dos motoristas irá fazer falta. “Sou aposentado e o
pouco que ganhava olhando os carros era o suﬁciente para
passar o mês”, disse. Ele comentou que procurou por outras
ruas onde não houvesse demarcações da Zona Azul para
poder trabalhar, mas disse que estava difícil, pois as ruas onde
não há o estacionamento rotativo, geralmente são ocupadas
por veículos de funcionários – que passam horas com os
carros estacionados.

Erro de graﬁa e demarcação em bairros
residenciais
Dias após a implantação da Zona Azul, uma foto com erro de
graﬁa nas sinalizações viralizou nas redes sociais. Daniele
Paulo Chriguer percebeu o erro e comentou o caso em seu
perﬁl no Facebook: ao invés de “Estacionamento”, a maioria
das sinalizações estavam escritas “Estacionameto”, faltando a
letra “n” na palavra.
Em nota enviada para a imprensa no dia 17 de setembro, a
Prefeitura informou que as placas são de responsabilidade da
V-Park – vencedora da licitação da Zona Azul - e que novas
sinalizações já haviam sido providenciadas.
Em entrevista ao Jornal da Apevo, Daniele diz acreditar que
há usurpação do poder. “Até em bairros mais distantes, sem
comércio, implantaram Zona Azul. Sem contar que o centro
de Votorantim virou fantasma. Não tem como comparar o
centro da nossa cidade com o de Sorocaba [que tem um
uxo maior de veículos], para termos tantas vagas assim. Sem
contar o erro grotesco de graﬁa em várias placas instaladas.
Temos a impressão de que a ansiedade em implantar a
mesma foi tanta que não houve uma revisão antes”, ressalta.
Ela também se mostra contra o estacionamento rotativo em
frente às unidades de pronto-atendimento, Ossel e Ofebas e
aponta que há falta de informações sobre os pontos de
vendas dos talões. Daniele, que é cunhada do prefeito
Fernando de Oliveira, conta que apesar do grau de
parentesco não obteve respostas sobre o problema e a falta
de um estudo técnico urbano para a implantação da Zona
Azul. “Ele alegou que o sistema está apenas no começo e que
logo a população acostuma”, comenta.

Em reunião com os vereadores, o prefeito de Votorantim
determinou que todos os recursos arrecadados com a
implantação da Zona Azul serão revertidos exclusivamente
para a área de saúde do munícipio. A estimativa é que sejam
arrecadados cerca de R$ 4 milhões até 2020.
Segundo Fernando, trata-se de um repasse signiﬁcativo que
ajudará, inclusive, no custeio da unidade de prontoatendimento do Parque Jataí, que abrirá as portas nos
próximos meses.
O secretário do Governo, Carlos Laino, explica que a
população poderá acompanhar a destinação dos recursos,
uma vez que o controle do repasse será divulgado
mensalmente, conforme prevê a lei. “De modo que aquele
que está pagando para estacionar terá total transparência
para também veriﬁcar sua contribuição”, conclui.

Sobre a Zona Azul
A Zona Azul teve início em Votorantim no dia 16 de
setembro. Ao todo, são 2.360 vagas distribuídas em 31 ruas
do município, nas regiões do Centro, Protestantes, Rio
Acima, Parque Bela Vista, Jardim Toledo, entre outros
bairros.
Para utilizar o sistema, o condutor tem a opção de realizar o
cadastro e compra do cartão digital por meio de aplicativo de
smartphone (Zar Digital – Zona Azul Rápida), ou, então,
adquirir o ticket por meio de monitores que transitam pelas
vias da Zona Azul e pelas revendas autorizadas nas áreas de
estacionamento rotativo, que serão devidamente
identiﬁcadas.
O estacionamento rotativo funciona de segunda a sextafeira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. As tarifas
custam R$ 2 por hora para veículos de passeio, sendo
permitida a renovação de uma hora mediante nova aquisição
e rotação do veículo após duas horas; para motos, o valor é
de R$ 1 a hora e vale a mesma regra dos carros; veículos
acima de 4 mil kg tem tolerância de 15 minutos para carga e
descarga, após o período, é necessário pagar R$ 2 a hora,
podendo renovar pelo mesmo período e valor.

Foto Daniele Paulo Chriguer

Manifestantes se reuniram em frente à prefeitura

No dia 25 de setembro, o advogado Roque Dias Prestes
protocolou, no Fórum de Votorantim, uma Ação Popular
pedindo a suspensão do estacionamento rotativo nas vias
públicas dos bairros da cidade. “A própria lei municipal nº
2533, promulgada pelo prefeito, diz em seu artigo 1º que o
estacionamento rotativo deve abranger as vias centrais da
cidade”, comentou em entrevista ao jornal Gazeta de
Votorantim.
Os vereadores Alfredo Pissinato Junior (Cidadania) e pastor
Luiz Carlos (PSL) também apresentaram um requerimento
no qual questionam o motivo da implantação da Zona Azul
nos bairros, já que estes locais não apresentam problemas
com vagas para estacionamentos. Eles questionam também
quais foram os critérios utilizados para a escolha das ruas
atingidas pelo estacionamento rotativo e se o sistema possui
agentes de trânsito capacitados à disposição dos moradores
para ajudarem na organização das vagas e inibirem
irregularidades.

Erro em placa de Zona Azul viraliza na cidade

Sarampo: primeiro caso é confirmado em criança do município
administrando a dose tríplice viral (sarampo, caxumba e
rubéola) em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por dia.
A medida atende à orientação do Grupo Regional de
Vigilância Epidemiológica, tendo em vista que a vacina está
sendo entregue ao município em frascos que contêm dez
doses.
A medida também visa facilitar a vacinação dos menores de
um ano, principalmente a faixa etária de nove meses que,
conforme o calendário de vacinação, deve receber também
a dose única do medicamento contra a febre amarela.
A
vacina está sendo aplicada durante o horário de
Esquema de vacinação contra o desperdício
funcionamento das unidades: às segundas-feiras: UBS Vila
A ﬁm de evitar o desperdício das vacinas, a Sesa está Nova Votorantim (av. Pedro Augusto Rangel, 1925); UBS
A Secretaria da Saúde de Votorantim (Sesa) conﬁrmou, no
dia 19 de setembro, o primeiro caso positivo de sarampo. O
paciente é uma criança de um ano e nove meses e passa
bem.
De acordo com a Sesa, até o ﬁnal de setembro, a cidade tinha
recebido 30 notiﬁcações: 8 foram descartadas e os demais
aguardam resultados. Também foram vacinadas 469 crianças
menores de um ano contra o sarampo. A meta da secretaria
é imunizar 970.

Barra Funda (rua Lopes Chaves) e ESF Jardim Cristal (rua Élcia
Pinto da Rosa); às terças-feiras: ESF Jardim Tatiana (rua
Adriano Maciel de Queiroz), ESF Promorar (rua Boaventura
Maganhato) e ESF Vila Amorim (rua José Antônio de Mello,
81); às quartas-feiras: ESF Green Valley (rua José Raimundo
da Silva), USB Vila Garcia (av. Isabel Ferreira Coelho, 271) e
UBS Jardim Serrano (rua Francisco Lopes de Almeida, 76); às
quintas-feiras: UBS Jardim Novo Mundo (rua Abílio Maia,
46), UBS Rio Acima (av. Octávio Augusto Rangel, 1282) e
UBS Jardim Clarice (rua Mercedes Nardi Arcuri); e, às sextasfeiras: UBS Jardim Archila (rua Lazara Bueno de Arruda, 68),
UBS Parque Bela Vista (av. São João, 867) e UBS Itapeva (rua
João Santiago Figueira, 200).
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Sorteados

Associados são contemplados com prêmios em mais um sorteio da Apevo
Em setembro, mais 21 sorteados foram contemplados com
os prêmios da Apevo e seus parceiros. Para deﬁnir os
ganhadores do mês, a associação promoveu, no primeiro dia
útil de setembro, um sorteio com o apoio da associada
Iraides de Souza Pinho.
Foram sorteados: vales compras da Farmamed, cestas de

produtos da Farma Ponte, almoço no restaurante Aroma e associação e depositar os cupons nas urnas dispostas na
Sabor, coleção de livros do jornalista César Silva, sessões de Apevo, Farmamed, Farma Ponte, Odontoclinic e Gou
beleza no salão Vanessa Rodrigues e Cia, óculos de sol da Odonto. Conﬁra os contemplados:
Ótica Único, limpezas dentárias da Odontoclinic e sessão
com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo.
Para concorrer, basta estar em dia com as mensalidades da

Associada Iraides Pinho participou do sorteio de setembro

Daiane Raimundo de Abreu (Farma Ponte) e Iolanda Conceição Gonçalves

Sérgio Vieira e Luciene Maria da Silva (Farma Ponte)

Sandra Moreli, Luciene da Silva (Farma Ponte), Eusa Yoko e Luzia Mastrocola

Débora Garcia (Ótica Único) e Marcos Paulo

Claudete Donizetti da Costa e Sônia Maria Quintino (Unidade de Saúde)

Cássia Gonçalves (Odontoclinic), João Paulo Fulani e Gabrielle Savi (Odontoclinic)

Catarina dos Santos e Vanessa Rodrigues (Salão de beleza)

Regiane Silva e Vanessa Rodrigues (Salão de beleza)

César Silva (Jornalista) e Jesse dos Santos

Zenaide Santos e Amanda Driele Vieira (Farma Ponte)

Ariana Garcia (Apevo) e Marisa Amorim

Laércio Amorim foi contemplado com uma cesta de produtos da Farma Ponte

José Roberto Oliveira e Geraldo Mendes (Aroma e Sabor)

João Machado, Medson Roberto (Farma Ponte) e Manoel Tassi

Clora Pires, Gisele Campos (Farmamed) e Leni de Lima

Camila Rodrigues (Farmamed) e Marina Garcia Vieira

Jane Ap. Matumoto (Farma Ponte) e Benedito Piovani

Visitas e Parcerias
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Supera realiza oficina de memória na Apevo

Parceria com desconto

a Apevo. A empresa concede isenção da taxa de matrícula e
desconto de 30% nas mensalidades e material didático para
associados e dependentes. A Supera busca entregar ao aluno
um curso que transforma sua vida pessoal, acadêmica e
proﬁssional e tem como objetivo de desenvolver as
habilidades cognitivas e as socioemocionais.
Os interessados podem cursar uma aula experimental. A
duração do programa é de 18 meses, mas cada aluno
desenvolve as atividades no seu ritmo, fazendo com que o
período varie para menos ou mais.
As matrículas podem ser realizadas durante todo o ano - uma
vez que não é necessário aguardar o início de uma nova
turma. As aulas acontecem na unidade da Supera que ﬁca na
av. Pereira da Silva, 867 - Jd. Santa Rosália. Informações pelos
telefones (15) 3211-1019 ou 99720-1019.

Além da oﬁcina, a Supera também ﬁrmou uma parceria com

Arte Supera

A ﬁm de testar a memória dos participantes, a “Supera:
Ginástica para o cérebro” promove, no dia 24 de outubro,
uma oﬁcina de memória na Apevo. A instituição é a primeira
empresa brasileira dedicada exclusivamente ao
desenvolvimento das capacidades cerebrais e à saúde
mental.
A atividade é gratuita, voltada aos associados de qualquer
faixa etária, e serão realizados testes e desaﬁos para testar a
memória dos participantes. Os interessados devem se
inscrever na Apevo. O encontro acontece das 9h às 10h na
sala de aula da associação, que ﬁca na rua Antônio Fernandes,
50 - Centro de Votorantim. Informações (15) 3243-2410.

Encontro acontece no dia 19 de outubro e vagas são limitadas

Cisne realiza excursão para musical e Thermas dos Laranjais
século XIX, que depois de passar um período estudando na
Europa, retorna ao lar e assume a identidade secreta de
“Zorro” - um herói mascarado que luta pela liberdade de seu
povo.

Final de semana em Thermas
No ﬁnal do mês - de 26 a 28 de outubro - a Cisne levará seus
turistas para um ﬁnal de semana em Thermas dos Laranjais,
com hospedagem no Resort Royal Star.
Thermas é um dos principais complexos turísticos da
América Latina, sendo o parque mais visitado do Brasil nos
últimos anos. Com mais de 300 mil m², o local tem
capacidade 20 mil visitantes por dia.
São mais de 50 atrações, com águas quentes correntes. Os
turistas poderão curtir os tobogãs e as piscinas de surf 180º,
além da praia com ondas e rio lento com corredeiras. O
complexo conta ainda com montanha russa aquática e o

Barbearia oferece desconto em serviços para associados
Com o intuito de oferecer mais opções de serviços de beleza segunda à sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às
para associados e dependentes, a Apevo ﬁrmou uma 18h. Informações pelo telefone (15) 3023-2693.
parceria com a Barbearia Dom Zamboni. O espaço,
localizado na rua da Unidade de Saúde Apevo, é decorado
no estilo vintage, como as barbearias americanas.
De acordo com o proﬁssional Gustavo Proença Camargo, a
barbearia oferece serviços de corte de barba e cabelo.
Associados e dependentes da Apevo, que apresentarem a
carteirinha da associação, pagam R$ 25 nos dois serviços ou
R$ 15 em cada. Não associados pagam R$ 25 em cada
serviço.
O local passou por reforma para melhor acomodar os
clientes. Enquanto esperam, eles podem comprar bebidas e
petiscos oferecidas no espaço.
A barbearia Dom Zamboni ﬁca na rua Sebastião Lopes, 61 Centro de Votorantim. O atendimento é realizado de Barbearia oferece atendimento personalizado e com descontos para associados

Dispositivo de emergência oferece mais segurança para idosos
O dispositivo de emergência da SensorialNet é capaz de
promover mais segurança na hora de idosos e pessoas com
deﬁciência pedirem ajuda à seus familiares. A Apevo ﬁrmou
uma parceria com a empresa, que oferece isenção na adesão
dos produtos para associados e dependentes.
Estão a disposição do público dois equipamentos: o colar e a
pulseira de emergência pessoal. Os dispositivos possuem um
botão de emergência, que pode ser pressionado em casos
de urgência, quando o cliente está desacompanhando e
precisando de auxílio, como um acidente doméstico ou malestar. Imediatamente um alerta é enviado à central da
SensorialNet e também aos cinco contatos celulares

gigante Lendário, um tobogã com cinco pistas e 28 metros
de altura em que se pode alcançar velocidades acima de 70
km por hora.
Reservas e informações com Eliza Martho, pelo telefone (15)
3233-6616.

(cadastrados previamente) de familiares e amigos. O alerta é
recebido por meio de um aplicativo de celular e é necessário
que o usuário tenha um serviço de internet para emitir o
alerta.
Para adquirir o colar, é necessário pagar uma mensalidade de
R$ 89,90. Caso o cliente tenha interesse na pulseira, deve
adquirir o combo (colar + pulseira) pelo valor de R$ 129,90
(a pulseira não é vendida separadamente). A compra deve
ser feita diretamente na SensorialNet, que ﬁca na rua Manoel
Ferreira Leão, 101 – Vl. Leão, em Sorocaba. Informações
pelos telefones (15) 3233-3625 ou 97404-0386.

Foto Catraca Livre

Com destinos para todos os gostos e públicos, a Cisne
Turismo realiza duas excursões em outubro: no dia 19, o
musical “Zorro” e, de 26 a 28, uma excursão para o Thermas
dos Laranjais, em Olímpia. Os passeios devem ser
reservados na agência, no Largo do São Bento, 63 - Centro
de Sorocaba.
O Teatro Santander, em São Paulo, é palco do musical
“Zorro - Nasce uma lenda”. A apresentação leva o
espectador a uma versão imersiva do musical, com direito a
degustação de tapas (preparados pelo chef Mario Azevedo),
vinhos e aula de dança amenca.
O espetáculo comemora 100 anos de criação do
personagem do escritor norte-americano, Johnston
McCulley. Bruno Fagundes é o ator o principal, Marcos Mion
é o vilão Ramon, Leticia Spiller interpreta a cigana Inez e
Nicole Rosemberg é Luisa - par romântico do herói.
O musical conta a história de Don Diego de La Vega, um
jovem aristocrata morador da Califórnia em meados do

Cisne leva turistas para Thermas dos Laranjais este mês

Pedreiro que ajudou
na construção da Apevo
visita associação

José Fernandes de Matos e Daniel Sentelhas

O presidente da Apevo, Daniel Sentelhas, recebeu uma
visita ilustre: o aposentado José Fernandes de Matos. Há
quase 20 anos, ele ajudou na construção do prédio onde
atualmente é a sede da Apevo.
Para Daniel, foi uma grande honra receber o aposentado. “A
visita do senhor José me trouxe lembranças do passado, de
como tudo começou a mudar na história da Apevo. Quando
adquirimos o imóvel, em 2000, não imaginávamos que
cresceria tanto quanto agora. Foi um prazer rever a pessoa
que nos ajudou a erguer esse incrível patrimônio”, ressalta o
presidente da Apevo.

10 Diversas
Apevo confirma datas de bailes para outubro e dezembro
A Apevo dá continuidade na programação de seus bailes e
informa que o salão de eventos será palco de duas
comemorações: no dia 12 de outubro, será o baile de 52
anos do Lions Clube de Votorantim e no dia 7 de dezembro,
haverá o baile em comemoração ao aniversário da cidade.
Os eventos terão início às 21h.
Fundando em 4 de outubro de 1967, o Lions é uma entidade
reconhecida como utilidade pública pela Lei Municipal nº
307, de 17 de agosto de 1977. O baile de aniversário conta
com o apoio da Apevo e do promoter Josué Araujo (Josuka)
e terá música ao vivo com a banda Alternattiva.
Os convites estão à venda na Apevo, no valor de R$ 30 e a
verba será destinada ao GPACI - Grupo de Pesquisa e
Assistência ao Câncer Infantil de Sorocaba.

venda de porções e bebidas. Free dancers também foram
contratados para dançarem e animarem a pista dança.
Informações pelos telefones (15) 3243-2410 - Apevo; (15)
Como forma de homenagear Votorantim pelos 56 anos de 99782-3889 - Eliseu ou (15) 99655-1237 - Josuka.
emancipação político-administrativa de Sorocaba, a Apevo
promove, no dia 7 de dezembro, um baile comemorativo. A
associação ressalta que o evento não está ligado com a
Prefeitura de Votorantim, sendo de organização de forma
independente.
A música ao vivo será com a Banda Stilu's, que animará o
público. Os convites serão vendidos a partir de novembro,
na associação, que ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim.
Nos dois eventos, o bar estará à disposição do público, com a Próximos bailes da Apevo acontecem em outubro e dezembro

Baile em comemoração ao aniversário de
Votorantim

Exposição pode ser visitada até o dia 27 de outubro

saguão do castelo com a árvore e a cobra Celeste, a
biblioteca do Gato Pintado, o laboratório dos cientistas
gêmeos Tíbio e Perônio, os quartos de Nino e Morgana, a
cozinha e muitas outras surpresas.
Na entrada, todos serão recebidos pelo querido Porteiro.
Como parte do acervo da TV Cultura, os ﬁgurinos originais
dos personagens utilizados pelos atores nas gravações
também estarão expostos.
Tem também o Ratinho, que cantarolava a música “Meu pé,
meu querido pé, que não aguento o dia inteiro-ô-ô..”,
reproduzido em escala gigante dentro de sua banheira, onde
é permitido tirar fotos criativas com o personagem.
As visitas podem ser feitas de terça à sexta-feira, das 13h às
22h e os ingressos custam R$ 10 (meia entrada) e R$ 20
(inteira). Aos sábados e feriados o horário de funcionamento
será das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h e os
ingressos custam R$ 12 (meia entrada) e R$ 24 (inteira).

No mês das crianças, os papais e os pequenos terão diversas
opções de atividades para comemorar a data. Entre elas, a
exposição “Castelo Rá-Tim-Bum”, no Shopping Iguatemi
Esplanada e o espetáculo “Luccas Neto com Os
Aventureiros”, no Recreativo Campestre, em Sorocaba.
Depois de passar por São Paulo, Sorocaba recebe a
exposição “Castelo Rá-Tim-Bum”. O evento traz para o
mundo real toda a magia do famoso seriado da TV Cultura
que marcou a década de 90 e pode ser visitado até o dia 27
Youtuber traz show para região
de outubro.
O castelo foi literalmente reconstruído no Espaço de Eventos Fenômeno entre a criançada, o youtuber Luccas Neto, traz
do Piso Terraço, ao lado do cinema. Com projeto de para Sorocaba seu espetáculo infantil “Luccas Neto com Os
aproximadamente 600 m², os visitantes poderão conferir o Aventureiros”. O evento acontece no dia 20 de outubro, a

Promoção de estética é prorrogada até outubro

As esteticistas Vera Gonsalves e Maria Auxiliadora

As proﬁssionais de estética da Unidade de Saúde Apevo
prorrogaram, até o dia 31 de outubro, a promoção que
oferece valores especiais em seus serviços. O atendimento é
feito pela esteticista Maria Aparecida Barauma em parceria
com a massagista Vera Lucia Gonsalves.
Com o valor de R$ 80, o associado ou dependente recebe
uma limpeza de pele completa e uma massagem terapêutica.
O valor dos dois procedimentos fora da promoção custa
130,00 (para associados). O atendimento deve ser
agendado na Unidade de Saúde, que ﬁca na rua Sebastião
Lopes, 97 – Centro ou pelo telefone (15) 3353-9800.

Fotógrafa cria corrida solidária para ajudar pacientes com câncer
Com o intuito de arrecadar fundos para organizações não
governamentais (ONGs) que atendem pacientes com
câncer, conscientizar sobre a importância do autoexame e da
prevenção e de quebra incentivar a prática de esportes e a
solidariedade é que a fotógrafa Claudia Silva criou, em 2015,
a Pink Run Solidária. A 5ª edição do evento acontecerá no dia
5 de abril de 2020, no Parque das Águas, em Sorocaba, mês
em que se celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer.
Em quatro anos, o evento mobilizou mais de 4 mil pessoas
em prol da ação de solidariedade, que alia o amor dos atletas
pelo esporte a uma causa social que alcança tantas pessoas
atendidas pelas ONGs beneﬁciadas, segundo o perﬁl oﬁcial
da corrida no Facebook.

Na 5ª edição, a verba arrecadada pela Pink Run será revertida
para a ONG Mais Vida de Votorantim, que depende de
doações para dar suporte aos seus pacientes e familiares,
com medicamentos, atendimento e proﬁssionais especíﬁcos,
como psicólogo, nutricionista e ﬁsioterapeuta.
Os interessados em participar devem se inscrever no site
https://minhasinscricoes.com.br/evento/5pinkrunsolidaria.
Podem participar homens e mulheres, divididos nas
categorias: caminhada 3km, corrida 8km e kids. As inscrições
variam de R$ 39,90 a R$ 119,90 e o participante ganha um
kit correspondente ao percurso escolhido. Informações na
página oﬁcial do evento no Facebook: Pink Run Solidária.

partir das 18h, no Recreativo Campestre.
Com surpresas para toda a família, Luccas apresenta o
conteúdo de seus vídeos para o palco com o show que
promete envolver todo o público. Ele encenará alguns dos
seus 39 personagens e acompanhado de seus amigos, Os
Aventureiros, contará com a ajuda da plateia para enfrentar
as diversas situações.
O primeiro lote dos ingressos já está à venda, os preços
variam de R$ 50 a R$ 200 e podem ser adquiridos
antecipadamente no site www.ingressodigital.com. O
Recreativo Campestre ﬁca na rua Francisco Paulo Braion,
650 – Jardim Guadalajara. Informações (15) 3221-1090.

Foto Youtube

Foto Abrasce

Castelo Rá-Tim-Bum e show infantil são atrações no mês das crianças

Acompanhado de sua turma, Luccas Neto se apresenta em Sorocaba

Cidade promove atividades em
comemoração ao Dia do Idoso
Em comemoração ao Dia do Idoso – celebrado no dia 1º de
outubro, a Prefeitura de Votorantim promove uma semana
especial, de 30 de setembro a 5 de outubro. A ação é
organizada pelo Conselho Municipal de Idoso (presidido por
Daniel Sentelhas) e pelas secretarias de Cultura, Turismo e
Lazer (Sectur), Cidadania e Geração de Renda (Seci) e Saúde
(Sesa).
Entre as atividades programadas, estão: palestras, aferição de
pressão arterial, saúde auditiva, alongamento e apresentação
do grupo de viola caipira São Gonçalo.

Programação
As ações tiveram início no dia 30 de setembro, com um
evento na UBS do Parque Bela Vista; no dia 1º de outubro, a
ação foi promovida no Espaço Jovem do Vossoroca. As
atividades acontecem das 8h às 10h e a programação segue
com atividades na UBS da Vila Garcia, no dia 2 de outubro;
UBS do Jardim Serrano, no dia 3; no CEU das Artes, na rua
Elcia Pinto da Rosa, no dia 4 e o encerramento será no dia 5,
com atividade na Praça de Eventos Lecy de Campos, onde
haverá doação de mudas de plantas e hortaliças pelo Lions
Clube de Votorantim.

Datas Importantes
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Outubro é mês das crianças e dos professores

Foto Folha Gospel

gerais de geometria prática. Às meninas, sem qualquer
embasamento pedagógico, estavam excluídas as noções de
geometria. Aprenderiam, sim, as prendas, como costurar,
bordar, cozinhar, entre outras, para a economia doméstica.
Em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a
data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os
professores no dia 15, em referência ao decreto de Dom
Pedro I. A ideia surgiu porque o período letivo do segundo
semestre escolar era muito longo, ia de 1 de junho a 15 de
dezembro, com apenas dez dias de férias em todo o
período. Cansados, literalmente, um pequeno grupo de
educadores, liderados por Samuel Becker, teve a ideia de
organizar um dia de folga - que também serviria como uma
data para se analisar os rumos do restante do ano letivo.
Foi então que Becker sugeriu que o encontro acontecesse no
dia 15. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença
maciça de professores e aluno, que levavam doces de casa,
para uma pequena confraternização.
O discurso do professor Becker, além de ratiﬁcar a ideia de se
manter na data um encontro anual, ﬁcou famoso pela frase
“Professor é proﬁssão. Educador é missão”. A celebração,
que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo
país nos anos seguintes, até ser oﬁcializada nacionalmente
como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de
outubro de 1963. (Fonte: Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo)

Foto InfoEscola

12 de outubro como a principal, coincidindo com o dia da
padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida.
A data se consolidou e passou a ser uma das principais para o
setor infantil, junto com a comemoração de Natal, e a fazer
parte das datas oﬁciais do país. Houve uma época em que as
empresas
organizaram “Salões da Criança”, com diversas
A história do Dia das Crianças
atividades voltadas a este público, tendo ainda mais
No dia 12 de outubro de 1923, o Rio de Janeiro - então visibilidade para seus produtos.
capital federal, sediou um evento que reuniu estudiosos de
infância e políticos de vários países. Era o Congresso SulAmericano da Criança, cuja pauta discutia questões
educacionais, alimentares e de desenvolvimento.
Um político notou a comoção provocada pelo tema na
época. No ano seguinte (1924), o recém-eleito deputado
federal Galdino do Valle Filho propôs uma lei instituindo, no
dia 12 de outubro, o Dia das Crianças no Brasil.
Em 5 de novembro do mesmo ano, o então presidente da
República Arthur Bernardes sancionou o decreto 4.867:
“Artigo único. Fica instituído o dia 12 de outubro para ter
lugar, em todo o território nacional, a festa da criança, No Brasil, mais de 38 milhões de crianças celebram a data
revogadas as disposições em contrário”, diz o texto.
Origem do Dia dos Professores
No entanto, a data ﬁcou esquecida, pois não era considerado
feriado e o comércio não se atentava a ela. E por pouco a
celebração não mudou de data. Na lei de Vargas, a ideia era A origem do Dia dos Professores está ligada ao Brasil
que a celebração fosse no dia 25 de março, mas a alteração Imperial. No dia 15 de outubro de 1827 (dia consagrado à
educadora Santa Teresa de Ávila), Pedro I (Imperador do
não saiu do papel.
Em 1955, uma intensa campanha de marketing criou, de Brasil) baixou um Decreto Imperial que criou o Ensino
fato, o Dia das Crianças no Brasil. A empresa Estrela - Elementar no Brasil. De acordo com o texto, “todas as
pioneira na fabricação de brinquedos, laçou a “Semana do cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras
letras”. Esse decreto falava basicamente da descentralização
Bebê Robusto”.
Anos mais tarde, a iniciativa ganhou o apoio da empresa de do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas
cosméticos Johnson & Johnson, que reformou a publicidade que todos os alunos deveriam aprender e até sobre como os
criando o concurso “Bebê Johnson”, que teve sua primeira professores deveriam ser contratados.
edição em 1965 e logo se tornou uma das competições de A primeira contribuição da lei de 15 de outubro de 1827 foi a
de determinar, no seu artigo 1º
beleza infantil mais conhecidas do país.
Motivados pelo aumento das vendas das empresas, outros , que as Escolas de Primeiras Letras (hoje, ensino
empresários do setor se uniram e ﬁzeram ressurgir o decreto fundamental) deveriam ensinar, para os meninos, a leitura, a
de 1924, alavancando a Semana da Criança, com a data de escrita, as quatro operações de cálculo e as noções mais
Entre as diversas comemorações no mês de outubro, estão
duas muito conhecidas pelos brasileiros: o dia 12 - Dia das
Crianças e o dia 15 - Dia dos Professores. Conheça um
pouco mais sobre a origem de cada uma:

Professor é a proﬁssão que forma todas as outras

Água na Boca
Aprenda uma refrescante receita que leva apenas dois ingredientes
Bata o leite condensado no liquidiﬁcador por 3 minutos ou
até ﬁcar com textura ﬁrme. Transﬁra para uma tigela e
incorpore o chantili delicadamente (se desejar, acrescente
gotas de essência de baunilha).
Despeje em um pote com tampa e leve ao freezer até
endurecer completamente (aproximadamente 3 horas).
Ingredientes:
Sugestão: experimente com outros sabores. Por exemplo,
2 latas de leite condensado
600 ml de creme de leite fresco, bem gelado, batido em incorpore chocolate derretido ao leite condensado batido
ou, depois de incorporar o chantili, acrescente uvas-passas
chantili
ao rum, raspas ou granulado de chocolate ou morangos
levemente cozidos com um pouco de açúcar.
Modo de preparo:

Foto Ana Maria

A coluna “Água na Boca” desse mês apresenta uma receita
simples e com apenas dois ingredientes para alegrar o ﬁnal de
semana da criançada: é o sorvete milagre. A receita é da Ana
Maria Braga. Conﬁra!

Sorvete milagre com apenas dois ingredientes

Faça você mesmo
Agenda artesanal para presentear e organizar o dia a dia
Passo a passo:
Comece cortando as folhas de papel A4 (ou de outro papel
de sua preferência) ao meio ou com o tamanho que você
quiser para fazer a sua agenda. Em seguida, dobre todas as
folhas cortadas e marque onde você irá fazer os furos em sua
peça e depois fure sobre as marcações.
Logo após, se você quiser uma agenda com muitas folhas,
Materiais:
divida-as em grupos, para ser mais fácil furar e depois ﬁnalizar
Retalho de couro ou camurça
a sua peça.
Tesoura comum
Agora, corte o couro ou a camurça com um tamanho um
Régua
pouco maior que as folhas de papel dobradas, com a sobra
Estilete
para a aba, e marque onde você deverá furar. Lembrando
Lápis
que você deve fazer a quantidade de ﬁleiras de furos
Furador
correspondente à quantidade de grupos de folha de papel
Folhas de papel A4 ou outro papel de sua preferência
dobradas.
Barbante ou ﬁo colorido de sua preferência
Agulha para tapeceiro com orifício que permita passar o Em seguida, posicione o primeiro grupo de folhas de papel
sobre a capa e comece a costurar no centro, com as folhas
barbante ou ﬁo escolhido
abertas. Arremate a linha no meio das folhas. Costure o
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Esse é o número de novos
associados da Apevo
nos meses de janeiro a setembro.
A associação dá as boas vindas a todos!

segundo grupo de folhas de papel. Quando terminar,
arremate a linha ao meio.
Para ﬁnalizar sua peça, basta terminar de costurar os outros
grupos de folhas de papel que você quer para a sua agenda.
Trance alguns ﬁos, faça um furo na aba, passe o cordão por
dentro e depois faça uma argola para amarrar o cordão ou
apenas enrole o cordão ao redor da agenda. E está pronto!
As fotos desse
passo a passo
você confere no
s i t e :
https://www.arte
sanatopassoapass
oja.com.br/com
o - f a z e r- u m a a g e n d a artesanal-passoAprenda a fazer uma agenda de camurça
a-passo/.

Foto - crafts.tutsplus.com

Neste Dia dos Professores, que tal aproveitar para
presenteá-lo com uma agenda artesanal personalizada?
Mesmo com tanta tecnologia, muita gente ainda usa a agenda
de papel para se organizar.
Mãos à obra:

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

Para ser associado, basta comparecer na
Apevo com RG, CPF, comprovante de
residência e número de benefício
(no caso de aposentado).

Todos podem se associar.

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

12 Apevo Acontece

Apevo sorteia estadias para Réveillon em Ilha Comprida
A Apevo irá sortear, no dia 30 de outubro, às 15h, as estadias
em seus apartamentos da Ilha Comprida para o Réveillon.
Os interessados em concorrer devem deixar os dados na
recepção da associação até às 14h do dia do sorteio.
Neste ano, a presença dos associados interessados é
obrigatória. Novos associados ou reabilitados a partir do dia
1º de setembro estão em período de carência, ou seja, não
podem participar do sorteio.
O pacote é de cinco dias, com entrada no dia 27 de
dezembro, a partir das 18h e saída até às 10h do dia 2 de
janeiro de 2020. As estadias custam R$ 1.000 e, no dia do
sorteio, o contemplado deve dar um sinal de 30% do valor
total (R$ 300).

Serão sorteados cinco apartamentos, com capacidade para
até seis pessoas. Caso o número de interessados seja menor
que o de apartamentos, a locação será por ordem de
procura.

Diárias para o Natal
Para o feriado de Natal, as diárias serão livres, ou seja, o
associado interessado escolhe a quantidade de dias que quer
alugar o apartamento. A locação será por ordem de chegada
e a agenda será aberta em novembro.
A Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Sorteio para estadias em Ilha Comprida será dia 30 de outubro

Curso de Informática está com inscrições abertas Apevo promove eventos de
O curso de Informática da Apevo, que teve início em agosto,
segue recebendo inscrições de associados interessados na
capacitação. A atividade é ministrada pelo professor Eduardo
Costa, da Fepav - Cursos Proﬁssionalizantes.
As aulas são realizadas às terças e sextas-feiras, das 14h às
15h. O curso possibilita ao aluno pleno domínio do sistema
operacional Windows e o uso consciente, eﬁcaz e seguro da
Internet. Além disso, também são abordadas ferramentas
como Word e Excel, smartphone e aplicativos de celular.
As mensalidades custam R$ 60 e os interessados podem se
matricular diretamente na Apevo, na rua Antônio Fernandes,
50 – Centro de Votorantim. É necessário estar em dia com as
mensalidades da associação. Informações pelo telefone (15)
3243-2410.

prevenção ao câncer de próstata

Curso de Informática da Apevo acontece duas vezes por semana

Fonoaudióloga da Saúde atende conveniados Fênix Medical
A partir do mês de outubro, a fonoaudióloga da Unidade de segundas, quartas e sextas-feiras, na rua Sebastião Lopes, 97
Saúde Apevo, Vanessa Gonçalves, irá atender pacientes - Centro. Agendamentos e informações pelo telefone (15)
conveniados da Fênix Medical. A proﬁssional atende às 3353-9800.

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:

Recadastramento Apevo

Farmamed: 1º de outubro, das 8h às 14h
Drogasil: 7 de outubro, das 8h às 11h
Farma Ponte: 24 de outubro, das 8h às 11h
No dia 1º de outubro, o atendimento será realizado no
salão de eventos da Apevo, das 8h às 11h e na sede matriz,
das 11h às 14h. Os demais atendimentos serão na Unidade
de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro.

A Apevo está atualizando os cadastros de seus
associados. A associação pede que aqueles que
puderem compareçam ou liguem para atualizar seus
telefones e endereços.
A associação ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. Telefone (15) 3243-2410.

Em parceria com a Apevo, o urologista Fábio Sousa irá
promover atividades de conscientização sobre a importância
da prevenção do câncer de próstata. Em alusão à campanha
“Novembro Azul”, serão realizadas palestras e exames de
prevenção. Os eventos são gratuitos e voltados à associados
e dependentes da Apevo.
As ações começam no dia 18 de outubro, com uma palestra
no salão de eventos da Apevo a partir das 20h. No mês de
novembro, serão realizados exames preventivos nos dias 8
(das 16h às 19h), 9 (das 8h às 14h) e 22 (das 16h às 19h), na
Unidade de Saúde. As vagas são limitadas e os interessados
devem deixar os dados na recepção da unidade, que ﬁca na
rua Sebastião Lopes, 97 – Centro. Informações pelo
telefone (15) 3353-9800.

Festival de Corais acontece
este mês na associação
A ﬁm de valorizar o canto coral, a Apevo irá promover o 1º
Festival Apevo de Corais. Com direção artística de Luís
Gustavo Laureano, o evento acontece no dia 26 de outubro,
no salão de eventos da associação, a partir das 18h.
Por meio do festival, a Apevo irá proporcionar uma troca de
experiências entre os grupos vocais e o público, além de
evidenciar a importância social, cultural, educativa e
transformadora do canto coral.
Além do Coral da Apevo - anﬁtrião do festival, o evento
contará com a apresentação do Coral Tênis Clube de
Campinas, sob regência de Daniel Duarte e do Coral Pio X,
de Jundiaí, com regência de Karen Comandulli.
O salão de eventos ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 Centro. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos
uma hora antes do evento (às 17h). Informações pelo
telefone (15) 99690-7500.

