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Como começou minha relação com a Apevo 

Conseg promove reunião sobre “Vizinhança Solidária”  

Abril de 2020

 

Conselheiro Fiscal da Apevo

Foi então que, em 1992, nasceu a Apevo – Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Na 
época não pude car sócio. Como tenente reformado, o 
estatuto não permitia a associação de militares 
aposentados. Em 2000, após a modicação das regras da 
Apevo, me foi permitido fazer parte da entidade.

Em 1987 adquiri um ponto de táxi na rua Eduardo Prado, 
no Centro de Votorantim. Conheço muitas pessoas da 
cidade, entre elas, o fundador da Apevo, Raimundo 
Nonato que, em 1990, me procurou devido minha 
amizade com o Deputado Estadual (na época), Edson 
Ferrarini.
Nonato precisava de uma orientação para fundar uma 
associação de aposentados em Votorantim e como minha 
sobrinha era secretária do deputado, me procurou para 
que pudesse fazer a ponte entre ele e o político. De 
imediato entrei em contato com minha sobrinha, que 
transferiu minha ligação ao Ferrarini. Expliquei a 
pretensão de Raimundo e o deputado se interessou pelo 
caso, pois, dias antes, ele recebeu a visita de um grupo de 
aposentados de Votorantim solicitando a abertura de uma 
entidade da categoria.
Dois dias depois, Raimundo e eu nos encontramos com 
Ferrarini na Assembleia Paulista. Na ocasião, o fundador 
da Apevo recebeu as normas e leis que regulamentam a 

associação, assim como orientações e dicas para 
prosseguir com a abertura da entidade em Votorantim. 
Ao retornar para a cidade, Raimundo queria me pagar 
pela corrida, mas não aceitei, pois aproveitei a viagem 
para visitar minha sobrinha, que há tempos não via.

Estranhei que meu número de associado é o 18, que seria 
o número daqueles que participaram da fundação da 
Apevo. Até hoje não sei porque me deram esse número, 
uma vez que a quantidade de associados era muito maior 
que isso. Acredito que tenha um dedo do Raimundo, por 
isso, peço ao pai celestial que olhe por sua alma. 
Raimundo foi um grande amigo e uma pessoa muito 
especial!

Dorival Barroso Sanchez

Para prevenir furtos, a PM orienta os moradores a não 
deixarem as luzes de casa ligadas quando for viajar; fechar 
o portão quando sair; tirar a chave do carro; entre outros 
cuidados. As placas que são colocadas nas ruas inibem os 
meliantes. 
Para participar do programa, o munícipe deve procurar o 
40º Batalhão da Polícia Militar, localizado na rua 
Guilhermina Glória Monteiro Ramos, 41, no Jardim Icatu. 
Segundo a Polícia, antes de ser iniciada a implantação do 
programa na localidade indicada, são avaliados os índices 
de criminalidade do bairro e suas fragilidades. Por isso, a 
orientação das autoridades é que sempre sejam 
registradas as ocorrências policiais, para que a PM tome 
conhecimento dos crimes e atue na prevenção do 
aumento de crimes na região.

Membros do Conseg – Conselho Municipal de Segurança 
de Votorantim e munícipes se reuniram, no dia 27 de 
fevereiro, para debaterem a implantação do programa 
“Vizinhança Solidária”, no bairro Vossoroca. Daniel 

Sentelhas representou a Apevo no encontro realizado na 
Câmara Municipal de Votorantim.

Vizinhança Solidária em Votorantim

O programa “Vizinhança Solidária” foi criado pela Polícia 
Militar em 2010 e é considerado uma das ferramentas 
mais ecientes de Polícia Comunitária. A comunicação 
entre os vizinhos é realizada pelo WhatsApp sempre que 
é observada uma atitude suspeita no bairro.
Em Votorantim, teve início em junho de 2016 e abrange 
mais de dez bairros. De acordo com o capitão da Polícia 
Militar do 40º Batalhão do Interior, Divaldil de Souza, a 
“Vizinhança Solidária” é um programa de polícia 
comunitária. “A segurança depende de todos e isso 
começa em casa. Nós temos como função ajudar, 
passando dicas de segurança”, comenta o capitão. Outro 
objetivo é a aproximação das pessoas, despertando a 
solidariedade. “Às vezes, têm vizinhos que moram no 

bairro há cinco anos e não conhecem ninguém. O intuito 
é fazer com que os vizinhos se conheçam, conversem e se 
vigiem”, disse o capitão. 

Presidente da Apevo participou de reunião da Conseg

Estamos vivendo o inimaginável. Pela primeira vez você 
está lendo o Jornal da Apevo via online, pois tomamos o 
cuidado de restringir ao máximo o contato entre as 
pessoas. A cidade está parada, as ruas estão vazias e o 
comércio fechado. Desde que o decreto do governo 
passou a valer, o isolamento social tem sido respeitado em 
Votorantim - pelo menos na maior parte da cidade. 

Ciente da importância de evitar o contágio entre o 
principal público da Apevo, que é o da terceira idade, 
além de preservar a saúde dos próprios diretores e 
colaboradores, adotamos medidas de proteção desde o 
dia 23 de março. 

Isso se fez necessário, como todos sabemos, em função 

da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Suspendemos as aulas oferecidas pela associação e 
também as manhãs de saúde; além do fechamento 
temporário da matriz e Unidade de Saúde.
A Apevo segue a determinação do governo estadual e 
apoia a campanha para que todos quem em suas 
residências para evitar a rápida proliferação do vírus. As 
medidas que passaram a ser válidas no dia 23 de março 
com validade até 7 de abril, poderão ser prorrogadas, de 
acordo com a necessidade e determinações. Até lá a 
matriz e Unidade de Saúde da Apevo estarão fechadas 
para o atendimento ao público. As consultas foram 
remarcadas e os associados que tiverem diculdade com 
o pagamento do convênio médico Fênix Medical/Apevo 
devem entrar em contato com coordenadora da Saúde, 
Sônia Quintino, pelo telefone (15) 99605-1735 ou pelo e-
mail soniaquintini1@hotmail.com.
As aulas de Informática, dança e ginástica foram suspensas 

temporariamente e as aulas de Inglês e coral estão sendo 
oferecidas via online. 

Que Deus nos abençoe e nos dê saúde para enfrentarmos 
esse período. Até breve!

A edição de abril do Jornal da Apevo foi disponibilizada 
também via online, em função do fechamento temporário 
da associação, como forma de evitar contato físico, 
especialmente entre o público atendido pela associação. 
Dessa forma, acredito que estamos contribuindo para 
que o isolamento social de fato aconteça, reforçando a 
necessidade de que o público da Apevo permaneça em 
casa durante o período de pandemia. Sabemos que não é 
fácil vivenciar restrições, pois em muitos casos elas 
trazem problemas nanceiros e emocionais para muitas 
famílias, mas estamos conantes que essa fase logo irá 
passar e retornaremos com toda a força e disposição para 
as atividades da Apevo. Continuem acompanhando as 
notícias da associação e da cidade por meio de nossas 
redes sociais.

Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo
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Coronavírus: pico de contaminação será em abril  
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Unidade de Saúde oferece atendimento de quiropraxia 

O mau funcionamento da coluna acontece devido a 
pequenos desalinhamentos, chamados de “sub-

luxações”, que podem afetar a saúde e função do seu 
corpo, inclusive em áreas distantes da coluna vertebral. 
“Com os ajustes articulares, devolvemos a função normal 
do sistema nervoso e, assim, há melhora e normalização 
do  organ i smo,  resu l tando na  d iminu ição  de 
medicamentos e cirurgias”, explica Evandro.
A quiropraxia trata: hérnia de disco; osteótos (bico de 
papagaio); artrose; escoliose; hiperlordose e hipercifose; 
dores de cabeça; zumbido no ouvido; disfunções 
articulares; respiratório; entre outras. Para ser atendido 
pelo prossional, é necessário agendar pelo telefone (15) 
3353-9800. A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião 
Lopes, 97 – Centro de Votorantim.

A quiropraxia é uma técnica que ajuda no tratamento e 
alívio da dor na coluna e outros problemas articulares. 
Para atender seus associados, a Unidade de Saúde Apevo 
conta com o atendimento do prossional Evandro 
Campos Pires.
“A quiropraxia é o principal tratamento de saúde natural 
do mundo. Sua atuação se concentra na relação entre a 
coluna vertebral, que abriga a medula, e o sistema 
nervoso, além de entender como isso afeta a sua saúde. 
Nenhuma parte do corpo escapa do domínio do sistema 
nervoso”, ressalta o prossional.

Quiropraxista, Evandro Campos Pires

O mês de abril deve ter um cenário ainda mais 
preocupante. Isso porque, segundo especialistas, o mês 
deve registrar o pico da contaminação do novo 
coronavírus (COVID-19) no Brasil. 

Desde o dia 23 de março, mais precisamente, estamos 
vivenciando um período jamais imaginado. Ruas vazias, 
estabelecimentos e comércio fechado. A cidade atendeu 
ao decreto do governador do estado e aderiu - pelo 
menos em sua maior parte, ao isolamento social.

Em entrevista ao Jornal da Apevo o médico responsável 
pelo comitê de gerenciamento da COVID-19 em 
Votorantim, o infectologista Sidney Hideki Matsuoka, da 
Vigilância Epidemiológica, disse que a cidade está em 
alerta. Votorantim conrmou um caso no dia 31 de março 
e 19 estavam aguardavam resultado do Instituto Adolfo 
Lutz.
De acordo com o balanço do Ministério da Saúde 
divulgado no dia 31 de março – data do fechamento desta 
edição do Jornal da Apevo, o Brasil havia registrado 5.812 
casos e 202 mortes (um caso a cada 3 minutos). A taxa de 
letalidade do vírus no país é 3,5%, sendo o Sudeste a 
região com mais casos (2.507 – 55% do total): somente o 
estado de São Paulo registrou 2.339 casos até o nal do 
mês.
Devido ao avanço da contaminação pelo vírus no estado, 
o governador João Dória decretou quarentena. A medida 
teve início no dia 23 de março e, inicialmente, durará até o 
dia 7 de abril, podendo ser prorrogada. A determinação 
prevê o fechamento do comércio e serviços não 
essenciais em todos os 645 municípios de São Paulo.
De acordo com as informações do infectologista de 
Votorantim, o mais importante no momento é que as 
pessoas se conscientizem sobre a importância de carem 
em casa e tomem as medidas de prevenção básicas de 
higiene recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde. “A contribuição da população deve fazer diferença 
no índice de contenção da epidemia. Colaborar com o 
isolamento social no momento é imprescindível”, disse.
O médico estima que a epidemia do coronavírus deverá 
atingir seu pico no país dentro de duas semanas e que ela 
deverá durar cerca de oito semanas. “A Europa está 
passando pelo pico do vírus, enquanto o Brasil ainda 
deverá entrar na segunda quinzena de abril. Temos essa 
projeção baseada em estudos estatísticos de outras 
síndromes respiratórias virais e pode ser que no Brasil ela 
evolua da mesma forma”. Ele arma que não há motivo 

para desespero, mas sim, para cuidados e ações 
responsáveis.
Em pouco mais de três meses, mais de 745 mil pessoas 
foram contaminadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) 
e foram registradas mais de 35 mil mortes em todo o 
mundo, de acordo com dados da universidade americana 
Johns Hopkins. Em contrapartida, mais de 156 mil 
pessoas se recuperam da doença.

Informações importantes 

Conforme dados do infectologista Sidney Matsuoka, 
20% dos infectados pelo coronavírus vão precisar de 
internação e a grande maioria dos acometidos serão os 
idosos acima de 65 anos. “Em 80% dos casos, a doença 
vai evoluir bem, ou seja, dentro do quadro que apresenta 
coriza, cefaléia, dores musculares e tosse discreta”, disse. 
Somente nos casos em que os sintomas se agravarem as 
pessoas devem procurar atendimento. “Se os sintomas da 
doença forem leves, as pessoas devem car em casa, 
devem se alimentar e descansar. No caso de febre 
persistente e diculdade de respiração, a pessoa deve 
procurar atendimento”.
O médico lembrou que países como China e Coréia estão 
saindo da epidemia após conseguirem controlar a 
proliferação do vírus. “O isolamento social se faz muito 
importante no momento, pois dessa forma poderemos 
passar pela epidemia com uma estatística menos 
assustadora, diferente do que está sendo na Itália, por 
exemplo”, comentou.

Medidas adotadas pela Apevo 

Em função da propagação do novo coronavírus (COVID-
19), a diretoria da Apevo decidiu adotar medidas que 
visam a proteção de seus associados e colaboradores e 
também diretores. As ações entraram em pratica no dia 
23 de março e devem seguir até o dia 7 de abril, podendo 
ser prorrogadas de acordo com a necessidade e 
determinações do governo.

Pelo mundo

A Itália é o segundo país mais atingido pela COVID-19, são 
mais de 101 mil casos e, apesar de car atrás dos Estados 
Unidos no número de infectados, é o primeiro país da lista 
de mortalidade do vírus (mais de 12 mil).

Mais de 200 países possuem casos conrmados do novo 
coronavírus (COVID-19). Pelo menos 2,8 bilhões de 
pessoas – o que representa mais de um terço da 
população mundial – vivem atualmente sob algum tipo de 
restrição de circulação para conter o rápido avanço do 
vírus. Os países com maior número de infectados são os 
Estados Unidos, Itália, China e Espanha.

Entre as medidas, a Apevo e a Unidade de Saúde 
suspenderam os atendimentos temporariamente. Os 
eventos, reservas na colônia de férias em Ilha Comprida e 
consultas agendadas para o mês de abril foram 

remarcados. As aulas de Informática, dança e ginástica 
também foram suspensas e as de Inglês e canto coral são 
realizadas online, por meio de aplicativo.

As mortes por coronavírus nos Estados Unidos podem 
chegar a 200 mil, alertou Anthony Fauci – diretor do 
Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Isso é 
muito mais que a gripe comum, que mata entre 12 mil a 61 
mil norte-americanos por ano, de acordo com o Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. O 
país registra mais de 130 mil casos e 2 mil mortes.

A China, onde a doença surgiu pela primeira vez na cidade 
central de Wuhan, acumulou um total de 693 casos vindos 
do exterior, o que signica que “a possibilidade de uma 
nova rodada de infecções permanece relativamente 
grande”, declarou Mi Feng, porta-voz da Comissão 
Nacional de Saúde (NHC). Um total de 3,3 mil pessoas 
morreram no país e 81.439 infecções foram relatadas. 

As regras de isolamento social, que variam de país para 
país, têm por objetivo diminuir o tempo de transmissão 
do vírus de pessoa a pessoa, dando aos governos tempo 
para equipar e fortalecer seus sistemas de saúde com 
equipamentos, expansão de leitos, construção de 
hospitais e contratação de prossionais de saúde.

A Espanha bateu o recorde de mortes provocadas pelo 
vírus: em 24h foram registrados 812 óbitos e o país supera 
mais de 7,3 mil vítimas fatais da doença. Até o dia 9 de 
abril, o país enfrentará um período ainda mais duro de 
isolamento. Todas as atividades não essenciais foram 
paralisadas e os cidadãos são obrigados pelo governo a 
permanecerem em suas casas.

Até o nal de março, o Brasil registrou 5.812 casos de infectados

Infectologista Sidney Hideki Matsuoka
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Durante quarentena, comércios de Votorantim fecharam as portas
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Thermas Water Park São Pedro recebe grupo da Apevo  

Abril de 2020

Até o momento, as demais viagens seguem conrmadas. 
Qualquer cancelamento ou adiamento será informado 
aos associados por telefone e também no site e Facebook 
da Apevo. Informações podem ser obtidas pelo 
WhatsApp (15) 99605-3037, com Viviane Marteletto.

De acordo com Viviane, o tempo bom favoreceu para que 
o grupo aproveitasse cada minuto do passeio. “O grupo 
aprovou a viagem. Sendo assim, no próximo ano iremos 

programar mais um passeio para o Thermas. Foi muito 
bom”, ressalta.

Localizado em São Pedro, o parque é conhecido por ter a 
maior piscina de ondas do estado: são mais de 1 mil² e 2,6 
milhões de litros de água para que os turistas curtam o 
clima tropical. O complexo aquático possui também 
grutas, cavernas, cascatas e uma réplica do navio “Galeão 
Pérola Negra” em tamanho real. O grupo de divertiu no 
Parque da Baleia, Área do Disco – com águas quentes; 
complexo de tobogãs; os museus Mundo Pré Histórico e 
de Insetos Gigantes; a Fazendinha do Vô Bráulio e o 
parque infantil.

 

A cobertura completa do passeio pode ser conferida no 
F a c e b o o k  d a  A p e v o 
(www.facebook.com.br/ApevoOcial).
 

Águas de Lindoia

A m de oferecer novas opções de passeio para os 
turistas, a Apevo programou diversas novidades em 2020, 
entre elas o Thermas Water Park. Antes do alerta e 

orientação de isolamento social determinado pelo 
governo, o parque foi visitado por um grupo animado de 
46 pessoas, acompanhados da coordenadora do Turismo 
da Apevo, Viviane Marteletto Padilha, no dia 15 de 
março.

Os turistas que reservaram a viagem com destino a Águas 
de Lindoia, que aconteceria de 24 a 26 de abril, foram 
remanejados para a viagem que acontecerá de 3 a 5 de 
julho, dependendo das condições impostas pelo novo 
coronavírus. 

Castelo de doces e sorvetes na área infantil do Thermas Water Park

Sônia Ferreira e João Batista Ferreira Ana Maria Rodrigues, Murilo Santos e Rosemary Almeida Carla Regina e Catarina Santos

Associação planeja passeio ao thermas em 2021Guilherme, Maria Eduarda, Viviane e Julia MartelettoMarcelo, Rogéria, Alice e Mônica Messias
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Apevo promove show com cover de Elvis Presley  
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de 
março), a Apevo promoveu, no dia 7 de março (antes do 
alerta de isolamento social denido pelo governo), o 
show “Elvis para mulheres”. Cerca de 120 pessoas 
compareceram na apresentação do cover Dalízio Moura.

Na ocasião, também foram sorteados brindes para as 
mulheres presentes.

Eventos para o ano todo

A Apevo tem uma programação extensa de eventos 
programados para 2020 e a agenda foi aberta com o 
“Carnapevo”, realizado em fevereiro. Os próximos estão 
agendados para os dias 23 de maio (Baile de Outono); 22 
de agosto (Baile de Inverno); 24 de outubro (Baile de 
Primavera) e 12 de dezembro (Baile de Fim de Ano). A 
programação poderá sofrer alterações, dependendo da 
necessidade, em função do novo coronavírus. .

Entre a lista de músicas apresentadas, estavam os 
clássicos “Johnny B. Goode” e “Jai-Jailhouse Rock”. Há 20 
anos, Dalízio se apresenta como cover do cantor 
americano, caracterizado com a tradicional costeleta, 
topete e réplicas das roupas usadas pelo Rei do Rock.

 

 

Apevo adota medidas de proteção devido pandemia do COVID-19

A Apevo ressalta a orientação do governo estadual, para 
que todos quem em suas residências para evitar a rápida 
proliferação do COVID-19. As medidas poderão ser 
prorrogadas, de acordo com a necessidade e 
determinações.

Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a 
Apevo adotou algumas medidas visando a proteção de 
seus associados, colaboradores e diretoria. Entre elas, a 
suspensão de aulas e manhãs de saúde, fechamento 
temporário da matriz e Unidade de Saúde. 

As aulas de Informática, dança e ginástica foram suspensas 
temporariamente e a medida seguirá até o m do 
isolamento social, decretado pelo governo estadual. Já as 
aulas de Inglês e do coral, ministradas por Ivete Carvalho 
e Luís Gustavo Laureano, respectivamente, serão feitas 
online, informaram os prossionais. Informações com os 
professores, pelos telefones (15) 99727-2405 (Ivete) ou 
(15) 99690-7500 (Luís).

Jornal da Apevo

Informações pela página da associação no Facebook ou 
pelo telefone (15) 3243-2410.

Aulas suspensas

Já as manhãs de saúde, realizadas em parceria com a 
Farmamed, Farma Ponte e Drogasil, também foram 
suspensas. 

A edição de abril do Jornal da Apevo será disponibilizada 
apenas de forma online, em função do fechamento 
temporário da associação. De acordo com o presidente 

Daniel Sentelhas, a ideia de oferecer a publicação online 
para o público é uma forma de manter os associados por 
dentro das notícias da Apevo e Votorantim. “Estamos, 
dessa forma, contribuindo para que o isolamento social 
de fato aconteça, pois não teremos o jornal impresso”, 
disse.

De 23 de março a 7 de abril, a matriz da Apevo e a 
Unidade de Saúde estarão fechadas para o atendimento 
ao público. As consultas foram remarcadas e os 
associados que tiverem diculdade com o pagamento do 
convênio médico Fênix Medical/Apevo devem entrar em 
contato com coordenadora da Saúde, Sônia Quintino, 
pelo telefone (15) 99605-1735 ou pelo e-mail 
soniaquintini1@hotmail.com.

Para a jornalista responsável pela publicação, Luciane 
Fogaça, a medida reforça a necessidade de que o público 
da Apevo permaneça em casa durante o período de 
pandemia. “Faremos o mesmo jornal mensal ao associado 
e ao público em geral. Iremos apenas alterar a forma de 
publicação durante o tempo que se faça necessário. E 
depois que essa fase passar, pretendemos voltar com o 
produto impresso, pois sabemos que esse é um produto 
de credibilidade e que atende os associados da Apevo há 
vários anos”, comentou.
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Festa Junina de Votorantim anuncia programação de shows 
Roberto Carlos, Alexandre Pires e Marília Mendonça são 
algumas das atrações da 105ª Festa Junina de Votorantim. 
A programação de shows foi anunciada em fevereiro e o 
evento está programado para acontecer de 3 a 28 de 
junho, com 20 dias de duração e funcionamento de 
quarta-feira a domingo.
A abertura será com o sertanejo Gustavo Mioto, no dia 3, 
e o encerramento será com o grupo Raça Negra, no dia 
28. O youtuber Luccas Neto, sucesso entre a criançada, 
se apresenta no segundo domingo do evento.
De quarta a sexta-feira o local abre a partir das 19h; aos 
sábados, a partir das 14h; e aos domingos, a partir das 
12h.
 

Conra a lista de shows 
 
A primeira semana terá shows do sertanejo Gustavo 
Mioto (03/06); os funkeiros Jerry Smith, Legado e Fiama 
(04/06); Marília Mendonça (05/06); Roberto Carlos 

(06/06) e Jorge e Mateus (07/06). Na segunda semana, 
sobem ao palco o cantor Alexandre Pires, com o “Baile do 
Nego Véio 2” (10/06); os Barões da Pisadinha e Forró 
Eletrizado (11/06); Gusttavo Lima (12/06); Zé Neto e 
Cristiano (13/06) e Luccas Neto (14/06).
Na terceira semana, as apresentações serão com a banda 
Ministério Toca-Me (17/06); Biquíni Cavadão (18/06); 
Luan Santana (19/06); Livinho, GBR e Davi (20/06) e 
Guga, Don Juan e Piu (21/06). O cantor Heber Campos e 
o Ministério de Música RCC Votorantim abrem a última 
semana do evento (24/06) e as apresentações continuam 
com a dupla Bruninho e Davi (25/06); Roupa Nova 
(26/06); Alok (27/06) e Raça Negra (28/06).
Além dos shows, a festa junina terá os tradicionais 
brinquedos do parque de diversões e barracas de 
comidas típicas. Devido a pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), a venda dos ingressos para os shows foram 
temporariamente suspensas. 

Cantor se apresenta pela primeira vez em Votorantim
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Cidade registra filas de idosos a procura de vacinas contra a gripe influenza  

Na primeira semana de vacinação, Votorantim recebeu 
pouco mais de 8 mil doses e, no primeiro dia (23 de 
março), a imunização foi apenas para os prossionais da 
saúde. 

Devido a propagação do novo vírus, a campanha, que era 

prevista para iniciar em abril, foi antecipada para o dia 23 
de março e segue até o dia 23 de maio. Na primeira fase – 
que encerra no dia 15 de abril – devem ser imunizados 
idosos e prossionais da saúde. De acordo com o 
Ministério da Saúde, a antecipação tem o objetivo de 
facilitar e acelerar o diagnóstico do novo coronavírus e 
evitar que o sistema de saúde que sobrecarregado.

As unidades básicas de saúde (UBSs) e de estratégias da 
família (ESF) de Votorantim registraram las durante os 
primeiros dias da campanha nacional de vacinação contra 
a gripe inuenza. 

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), o objetivo é 
evitar a aglomeração dos idosos – que fazem parte do 
grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus). 
Algumas UBSs da cidade como Vila Nova, Barra Funda, 
Jardim Tatiana, Vila Garcia, Jardim Novo Mundo, Jardim 
Serrano, Rio Acima, Parque Bela Vista e Itapeva, 
adotaram o sistema drive-thru, no qual os idosos tomam 
as vacinas sem precisarem sair dos carros. E outras, como 
Jardim Cristal, Promorar, Vila Amorim, Green Valley, 
Jardim Clarice e Jardim Archila, estão vacinando as 
pessoas em suas áreas externas.

 
Calendário da campanha 

 

O dia “D” da vacinação será no dia 9 de maio.

Vale ressaltar que a vacina contra a gripe não protege 
contra o novo coronavírus, mas contra os tipos de 
inuenza, entre eles o H1N1. Sendo assim, pode ajudar 
no diagnóstico por eliminação dos prossionais de saúde 
com suspeita de COVID-19, uma vez que as doenças 
contempladas pela vacina serão descartadas na triagem 
de pacientes.

Desde 23 de março, idosos com mais de 60 anos ou 
prossionais da saúde podem receber a dose da vacina. A 
partir de 16 de abril é a vez dos professores, prossionais 

de segurança e salvamento, presidiários e caminhoneiros 
e, a partir de 9 de maio, crianças de 6 meses a menores de 
6 anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, 
grávidas, mães no pós parto, população indígena e 
portadores de condições especiais.

Cidade adotou sistema Drive-Thru para imunizar idosos
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Votorantim soma 69 casos de dengue de janeiro a março

O Centro de Controle de Zoonoses segue com os 
trabalhos de visita as residências com o objetivo de 
eliminar os criadouros do mosquito. Ainda de acordo 
com a secretaria é importante que a população faça a sua 
parte e intensique as ações evitando o acumulo de água 

em recipientes.

De acordo com a Sesa, ao apresentar os sintomas da 

doença, como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos e dores no corpo, o munícipe deve procurar de 
imediato pela Unidade de Saúde (UBS) mais próxima de 
sua residência.

Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses realiza 
visitas constantes aos Pontos Estratégicos (PE) da cidade, 
que são as borracharias, ocinas mecânicas, funilarias, 
galpões de materiais recicláveis, bem como nos Imóveis 
Especiais (IE), que são espaços com grande circulação de 
pessoas, a exemplo do terminal de ônibus, unidades de 
saúde e supermercados.

O município de Votorantim registrou, até o dia 27 de 
março, 69 casos conrmados de dengue. Ao total são 530 
noticações e dos casos conrmados,62 são autóctones e 
7 importados. A Prefeitura de Votorantim, por meio da 
Secretaria da Saúde (Sesa), orienta a população a manter 
diariamente o combate eliminando em suas casas os 
criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika vírus.

De acordo com o diretor do Procon, Ari Paulino Junior, entre os itens com mais 
reclamações estão: água sanitária, desinfetante, papel higiênico, arroz, feijão carioca e 
leite. "Com as notas em mãos, temos condições de saber se os mercados estão 
praticando preço abusivo ou se estão mantendo a margem de lucro", explicou. Ainda 
conforme o diretor, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe a elevação sem 
justa causa. Sendo assim, caso sejam constatados os preços abusivos, o estabelecimento 
poderá ser advertido ou até mesmo multado. 
Para entrar em contato com o Procon, o atendimento está sendo realizado de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h, somente por e-mail e telefone, por conta das medidas 
preventivas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os canais 
d e  c o n t a t o  s ã o  ( 1 5 )  3 2 4 3 - 4 2 0 1  o u  3 2 4 3 - 6 2 0 6  e  p e l o  e - m a i l 
atendimentoprocon@votorantim.sp.gov.br.

O Procon de Votorantim realizou uma operação nos mercados da cidade, durante o 
mês de março, para coibir preços abusivos em produtos alimentícios, de limpeza e 
higiene. A ação foi feita em diversos estabelecimentos, a m de analisar os itens mais 
utilizados pelos consumidores, bem como investigar as reclamações que o órgão 
municipal recebeu. 

Procon fiscaliza comércio  
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Apevo sorteia brindes para associados há mais de dez anos 

Páscoa: cristãos e judeus comemoram a Ressurreição de Cristo  

Aprenda uma deliciosa receita de pavê com Negresco 

Em março, foram sorteadas quatro cestas de produtos 
da Farma Ponte; um óculos de sol das Óticas Único; uma 

sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo; 
uma coleção de livros do jornalista César Silva e duas 
sessões de beleza do Salão de Beleza Vanessa Rodrigues 
e Cia. Durante a viagem ao Thermas Water Park, no dia 
15 de março, também foram sorteados brindes: um 
almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor; uma 
massagem e uma limpeza de pele com as prossionais da 

Unidade de Saúde, Vera Gonsalves e Maria Auxiliadora, 
respectivamente; um corte ou barba e uma hidratação 
com escova da Casa Della Nonna – Barbearia e 
Cabelaria e uma sessão de beleza Salão de Beleza 
Vanessa Rodrigues e Cia.

Há mais de dez anos, a Apevo sorteia brindes para 
presentear os associados que estão em dia com as 
mensalidades da associação. Para a diretoria, é uma 
forma de agradecer aos contemplados por acreditar no 
trabalho desenvolvido pela entidade.

As fotos foram feitas antes do decreto de isolamento 
social. Conra os contemplados do mês:

Andréa Tozzi (Unidade de Saúde Apevo) e Eusa Yoko Sekito Angelita Silva, Nathalia Araújo (Farma Ponte) e Francisco Malzoni César Silva (escritor) e Valdemir Candido da Silva

Edena dos Santos, Grasiela de Carvalho (Farma Ponte) e Claudio da Costa Elizabete de Almeida, Viviane Marteletto (Apevo) e Aparecida Candido Silmara Dias Garrido Laureano e Jussara de Campos (ótica)

O encontro entre os povos foi um choque: os índios 
caram curiosos com os objetos, animais, metais e 
roupas. No início, o objetivo dos portugueses era 
catequizar os índios, mas depois iniciou-se o processo de 
colonização do Brasil e extração das matérias-primas do 
país, como o pau-brasil, por exemplo, fazendo com que 
a comunidade indígena fosse fortemente escravizada.

Já o Descobrimento do Brasil aconteceu no dia 22 de 
abril de 1500, quando os portugueses chegaram ao 
território pela primeira vez. Ocialmente, o 
descobridor é Pedro Álvares Cabral, mas o termo é 
usado apenas como referência, pois o país já era 
habitado por várias comunidades indígenas. Estima-se 
que, na época, existiam mais de 5 milhões de índios.

Apesar de várias pessoas estarem envolvidas na 
conspiração, Tiradentes foi o único que assumiu a culpa 

após ser delatado por José Silvério dos Reis. Por ser 
militar, sua pena foi a mais cruel: cou preso durante três 
anos e, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado, 
decapitado e esquartejado. Sua cabeça foi encravada 
numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica e 
seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio 
de Janeiro.Joaquim, também conhecido como Tiradentes, foi um 

dos líderes da Incondência Mineira e tido como herói 
nacional. Recebeu o apelido devido sua prossão como 
dentista amador.
A Incondência Mineira foi uma revolta, de caráter 
republicano e separatista, organizada pela elite 
socioeconômica da capitania de Minas Gerais contra o 
domínio colonial português. O ponto alto da crise 
aconteceu entre os anos 1788 e 1789, no governo do 
Visconde de Barbacena. Foi nessa época que Tiradentes 
e outras pessoas organizaram uma conspiração contra o 
governo, com o objetivo de livrar-se da pressão 
econômica lusitana. Ele foi considerado o mais radical 
entre os incondentes, tendo inclusive elaborado um 
plano para matar o governador.

A origem da palavra Páscoa vem do termo hebraico 
Pesach, cujo sentido simbólico é de “passagem”, comum 
às celebrações pagãs (passagem do inverno para a 
primavera) e judaicas (da escravatura no Egito para a 
liberdade na Terra prometida). Tanto no signicado 
judeu quanto no cristão, a data relaciona-se com a 
esperança de uma nova vida.
 

Feriado de Tiradentes e Descobrimento do Brasil
 

Para os judeus, a Páscoa também tem um signicado 
muito importante, pois marca a fuga do povo judaico do 
Egito, onde foram aprisionados pelos faraós durante 
vários anos. A história encontra-se no Velho Testamento 
da Bíblia, no livro Êxodo. Para comemorar a Páscoa, os 
judeus fazem e comem o matza (pão sem fermento) 
para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não sobrou 
tempo para fermentar o pão.

Nos dias 21 e 22 de abril, o Brasil comemora o Dia de 
Tiradentes e o Descobrimento do Brasil. A primeira data 
é feriado e remete ao dia da morte do mineiro Joaquim 
José da Silva Xavier, em 1792.

Comemorada este ano no dia 12 de abril, a Páscoa é 
celebrada em todo o mundo, sendo uma das datas mais 
importantes entre os cristãos, pois celebra a 
ressurreição de Jesus Cristo. A semana anterior à Páscoa 
- denominada Semana Santa, tem início no Domingo de 
Ramos que marca a entrada de Jesus na cidade de 
Jerusalém.

Ingredientes:

Derreta a manteiga na panela, adicione o leite 

condensado e deixe ferver, mexendo sempre, até car 
com textura de branquinho. Deixe por mais 2 minutos, 
mexendo.

500g de chocolate branco picado
1 caixa de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

 

Em uma travessa média e funda, coloque uma pequena 
camada do creme e cubra com as bolachas que podem 
ser inteiras ou picadas. Cubra as bolachas com uma 
camada de creme e vá repetindo as camadas 
sucessivamente – a última camada deve ser de bolacha. 
Leve à geladeira por 15 minutos.

 

3 caixas de creme de leite

Modo de preparo:

Se você procura por algo rápido e delicioso para a 
sobremesa durante o almoço de Páscoa, a coluna “Água 
na Boca” desse mês traz uma receita de pavê de 
chocolate branco com bolacha Negresco que irá agradar 
a todos nesse feriado. Conra!

2 pacotes de bolacha recheada Negresco

Retire do fogo e aguarde esfriar por um minuto. 
Adicione 200g de chocolate branco picado, misture até 
derreter completamente o chocolate. Depois, coloque 
duas caixas de creme de leite e misture bem.

Com o restante do chocolate picado, derreta-o em 
banho maria, adicione uma caixa de creme de leite e 

cubra as últimas bolachas totalmente. Leve a geladeira 
por 2h. Depois é só servir! (Fonte: Tudo Gostoso)

 Pavê de Negresco para a Páscoa
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Curso de Informática promove mais conhecimento para a terceira idade

 

Na Apevo as aulas acontecem às segundas-feiras, das 
19h às 21h e às terças-feiras, das 14h às 16h. Eduardo 
organiza sua aula com base nas diculdades e dúvidas dos 
alunos, além de trabalhar com métodos da pedagogia de 
projetos e da sala de aula invertida – no qual a sala de aula 
presencial se torna um local de interação entre 
professor-aluno, para sanar dúvidas e construir 
atividades em grupo, por exemplo.

Buscar aprender coisas novas é essencial em qualquer 
idade – inclusive depois dos 60 anos. Manter o cérebro 
trabalhando é algo que fortalece o raciocínio e ajuda a 
preservar a memória. Tanto o tempo em que o idoso 
passa aprendendo a mexer com o computador e com a 
internet quanto o tempo que ele se dedica, depois, a 
buscar informações novas na rede contribui para isso.

Entre os benefícios da informática na terceira idade, 
destacam-se: melhora na memória e capacidade de 
raciocínio; ajuda a adiar o aparecimento de demências; 
car por dentro de notícias com facilidade; manter e 
ampliar o círculo de contatos; oportunidade de 

educação continuada e a distância; e, incentivo à procura 
de assuntos sobre o envelhecimento, com a ativação da 
curiosidade intelectual e do vínculo afetivo com 
atividades de pesquisa.

O interesse das pessoas com mais de 60 anos pelo 
mundo virtual cresce em ritmo acelerado. De acordo 
com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, 
em 2018, enquanto o número de brasileiros conectados 
com a internet cresceu 100% nos últimos oito anos, o 

aumento para os internautas da terceira idade foi de 
quase 1000%.

Importância da informática 

Para participar das aulas, é necessário que o associado 
esteja em dia com as mensalidades da Apevo e se 
inscreva na recepção da associação. Devido a pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), as atividades foram 
suspensas temporariamente e as inscrições devem ser 
feitas após o m da pandemia. A associação ca na rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Telefone (15) 3243-2410.

De acordo com o prossional, atualmente há duas 
turmas e onze alunos da terceira idade frequentam as 
aulas. “Em sua maioria, nossos alunos têm uma carência 
muito grande em entendimento da tecnologia em geral. 
Então, é quase unânime que todos entram querendo 
saber tudo! O difícil é ter a dimensão de que "tudo" é 
realmente muita coisa”, explica.

“Como prossional de TI (Tecnologia da Informação), 
vejo o quanto é necessário esse conhecimento em 
tecnologias de forma plena. Atualmente não existe a 
possibilidade de vivermos sem interagir com vários 
níveis de tecnologia, que já virou uma linguagem e é 
quase tão obrigatória como o português no nosso dia a 
dia”, ressalta Eduardo.

 

A tecnologia permite que uma pessoa se conecte a 
outra; torna a vida mais ativa, divertida e saudável – além 
de diminuir de forma signicativa a chance de 
desenvolver uma velhice precoce. A m de incluir o 
grupo da terceira idade nesse mundo digital, a Apevo 
oferece aulas de Informática com o professor Eduardo 
Costa.

Existem milhares de informações interessantes na 
internet para quem sabe acessá-las, como: cursos 
gratuitos de idiomas, receitas gastronômicas e aulas de 
dança, por exemplo. A internet oferece milhares de 
coisas e tudo ali: na tela de um computador. Proporciona 
conhecer o mundo sem sair de casa e ensina que nunca é 
tarde para aprender algo novo e desenvolver novas 
habilidades, fazendo com que o caminho seja muito mais 
fácil.

 

Método de ensino Apevo

“Gosto de trabalhar também com os preceitos e práticas 
pedagógicas de Maria Montessori e de sua visão humana 
de que todo conhecimento é construído em conjunto. 
Acredito que as bases de desenvolvimento devem ser 
igualitárias e não hierárquicas, como nos métodos 
tradicionais. Posso armar que o método utilizado é 
construído a partir da experiência e da vivência de cada 
um, tanto dos alunos quanto a minha, seguindo uma linha 
geral com temas sugeridos”, explica o professor.

Idosos estão cada vez mais inseridos no mundo digital
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Assembleia define regularização do terreno da Apevo em Ilha Comprida  
Uma assembleia extraordinária foi convocada pela 
diretoria da Apevo, no dia 9 de março, para discutir 
questões legais do terreno localizado em Ilha Comprida. 
Cerca de 50 pessoas participaram da reunião, que 
aconteceu no Salão de Eventos da associação.

 

“Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
as obras irão sofrer um pequeno atraso. A previsão é que 
até o nal do ano os apartamentos estejam prontos, 
totalizando onze a disposição dos associados e 
dependentes”, explica o presidente.
Durante o período de isolamento, a prefeitura de Ilha 
Comprida proibiu o trânsito de veículos e turistas de 
outras cidades. Com isso, a Apevo suspendeu as 
reservas feitas para o mês de abril, que poderão ser 
remarcadas com o m da pandemia . Informações pelo 
telefone (15) 3243-2410.Obras

 

De acordo com Daniel Sentelhas, presidente da Apevo, 
na assembleia foi denida a regularização do terreno 
onde estão sendo construídos mais seis apartamentos na 
Colônia de Férias da Apevo, na praia localizada no litoral 
sul do estado. Os presentes entraram em acordo sobre a 
questão e, no dia 16 de março, o presidente e os 
diretores Idair Modesto e Gentil Garcia foram até Ilha 
Comprida escriturar o terreno.

Durante a visita à Ilha Comprida, os diretores 
vistoriaram a construção dos novos apartamentos. De 
acordo com Daniel, a obra deverá ser entregue até o 
nal do ano.

Obra deve ser entregue ainda em 2020

Visitas e Parcerias

A Apevo rmou parceria com a CredFácil – Soluções 
Financeiras, com o intuito de oferecer uma opção de 
crédito consignado e empréstimo pessoal para seus 
associados e dependentes. O escritório oferece 
atendimento diferenciado e, ao fechar o contrato com a 
CredFácil, o associado ganhará uma mensalidade da 
associação, paga pela empresa.

A empresa ca na rua Dr. Nogueira Martins, 100 – Centro 
de Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 3346-9779 
ou WhatsApp (15) 99113-8622.

A unidade da franquia, localizada em Sorocaba, é 
representada por José de Souza Muniz. A CredFácil 
presta serviços de: crédito consignado, seguro de 
v e í c u l o s ,  c r é d i t o  p e s s o a l ,   n a n c i a m e n t o  e 
renanciamento de imóveis e veículos.

Os interessados nas sessões gratuitas devem agendar 
com a prossional pelo telefone (15) 99718-7779. As 
sessões serão realizadas durante um mês, sendo um 

encontro por semana, de aproximadamente 1 hora.

A barra é uma terapia corporal que permite que o 
paciente e o corpo desprendam-se dos pensamentos, 
ideias, condicionamentos, emoções, atitudes e crenças 
limitantes que a pessoa tenha registrado sobre qualquer 
situação ou experiência. A terapia é feita por meio do 
toque com as mãos na cabeça, nos pontos energéticos 
que correspondem a diferentes áreas da vida pessoal, 
emocional e material.

Após o período de isolamento social devido ao novo 
coronavírus, a terapeuta parceira da Apevo, Eliana Di 
Renzi, irá oferecer sessões gratuitas para associados ou 
dependentes da associação. Serão selecionadas duas 
pessoas, de acordo com a ordem de procura, para o 
tratamento com Barra de Access.

Além das sessões gratuitas, associados e dependentes da 
Apevo possuem 20% de desconto nas sessões de Barra 
de Access. Eliana atende na rua Antonieta Corrêa dos 
Santos, 441, no Parque Bela Vista.

Terapeuta irá oferecer sessões gratuitas de Barra de AccessCredFácil: atendimento diferenciado 
para associados e dependentes Apevo

Terapia de Barra de Access auxilia no tratamento psicológico
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