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Distribuição Gratuita | Uma Apevo para os associados!

Departamento de Turismo da
Ilha Comprida: apartamentos
Apevo passa por reformulação. Pág 4 serão entregues em dezembro. Pág 12

Navio Costa Fascinosa partirá de Santos dia 13 de dezembro

Diretores da Apevo acompanham o andamento das obras

Noite de música: Coral da Apevo Saúde e amizade marcam café da
realiza seu primeiro Sarau. Pág 7
manhã da Apevo e BM Cred. Pág 6

Coral da Apevo promove primeiro sarau na associação

Um público animado esteve presente no salão da Apevo

 Dia do Amigo: conheça história de amizade cultivada em uma padaria da cidade. Pág 10
 Professor Wally Henry fala sobre os benefícios da dança para o corpo e a mente. Pág 7
 Ginecologista da Apevo explica a importância da especialidade na terceira idade. Pág 3
 Unidade de saúde avança em sua ampliação e contrata mais especialistas. Pág 6

PLANO DE SAÚDE APEVO / FENIX

A PARCERIA QUE DEU CERTO

VOCÊ JÁ É ASSOCIADO APEVO?
VOCÊ NÃO É APOSENTADO?
NA APEVO TODOS PODEM SE ASSOCIAR!
TEMOS PRATICAMENTE TUDO QUE VOCÊ PRECISA.

VENHA FAZER PARTE DA FAMÍLIA

CONHEÇA A UNIDADE DE
SAÚDE PARA OS ASSOCIADOS!

APE O

MEDICAL

 Cursos de Informática e Dança têm novos professores e abrem inscrições. Pág 7
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Palavra do Presidente

Trabalhos realizados pela diretoria durante o mês de junho

Prezados amigos, associados aposentados, pensionistas,
colaboradores e dependentes da Apevo. É com enorme
satisfação que destaco aqui os trabalhos realizados por nossa
diretoria durante o mês de junho de 2019.
Mas antes, quero agradecer aos leitores assíduos do Jornal da

Apevo que nos prestigiam. Muito obrigado de coração por
essa oportunidade que nos é concedida!
Quero aqui garantir a todos que minha preocupação em
trazer melhorias para os associados permanece inalterada.
Nosso empenho pode ser visto na realização de novas
parcerias na área da saúde, na contratação de ginecologista,
otorrino e clínica geral, além de outros melhoramentos.
Minha característica pessoal é a de acompanhar de perto
todas as atividades desenvolvidas em nossa associação,
prestigiando-as de forma permanente. Temos marcado
presença nas aulas de ginástica, conversando com as
associadas e o professor, dando total apoio em suas
necessidades.
Nosso coral tem se apresentado em Votorantim, região e
demais cidades do interior de São Paulo. Isso é motivo de
muito orgulho para nós! E o nome da Apevo está sendo
divulgado.
Fizemos parceria com um novo professor de dança e agora

as aulas acontecem duas vezes por semana, nos períodos da
tarde e noite.
Estou acompanhando o desenvolvimento da construção dos
novos apartamentos para a ampliação da nossa colônia de
férias, em Ilha Comprida, com a previsão de término para o
mês de dezembro deste ano. Uma melhoria importante
para a colônia de férias foi a contratação de um funcionário
que presta serviços gerais no prédio e recebe os associados
que ﬁzeram reserva dos apartamentos.
Podemos dizer que estamos trabalhando com empenho em
prol dos associados. Com isso, notamos a satisfação de todos
com os trabalhos desenvolvidos pela diretoria, que está
oferecendo o que há de melhor no mercado.
Peço a Deus que nos dê saúde e sabedoria para continuar
nessa luta em prol dos associados.
Deus abençoe a todos!!
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

Você sabe o que é garantia estendida?
Quando você vai até uma
loja comprar um
eletrodoméstico ou um
eletrônico, por exemplo,
a maioria dos
vendedores está muito
bem treinada para
o f e r e c e r u m a
modalidade de seguro,
que é chamada “garantia
estendida”. O que você
precisa saber é se é ou não um bom negócio adquirir a tal
garantia (e você paga por ela).
A garantia legal, prevista no Código de Defesa do
Consumidor (CDC), é de 90 dias (três meses) para bens
duráveis. Geralmente o fabricante dá mais nove meses, por

isso estamos acostumados com a questão da garantia por um
ano. Ocorre que algumas seguradoras, regulamentadas pela
Susep - Superintendência de Seguros Privados,
complementam essa garantia com a chamada garantia
estendida.
O que você precisa saber dessa garantia é: quando ela
começa a valer e se possui a mesma garantia do fabricante; se
ela dá a mesma cobertura e o prazo, ou seja, quais são os
seus direitos de fato. Nos contratos da garantia estendida,
usualmente, estão descritas muitas situações em que não há
cobertura para o produto. É muito importante saber disso!
A grande maioria das pessoas só toma conhecimento dessas
exclusões quando tentam utilizar a garantia estendida e tem
seu pedido recusado pela seguradora, porque não leram o
contrato ou nem recebeu o mesmo. Por isso, antes de
contratar o serviço, não deixe de se informar sobre essas

exclusões. Em geral, as desvantagens e riscos não são
informados.
Saiba que o consumidor tem direito a informações claras,
corretas e precisas sobre todas as condições contratuais (Art.
30 CDC). Por isso, é seu direito ter acesso ao contrato. Os
lojistas que comercializam a garantia estendida também têm
responsabilidade quando existe recusa por parte da
seguradora em dar andamento (Art. 34 CDC).
Quando o produto for encaminhado à assistência técnica
dentro do prazo e não tiver conserto, além do valor do
produto que deverá ser devolvido, o valor pago pelo seguro
também deve ser devolvido integralmente (Art. 18 CDC,
Parágrafo 1º, II).
Gentil Pereira Garcia
Advogado e consultor jurídico Apevo

Reforma da previdenciária: devo me preocupar?
Atualmente, o assunto mais falado no país é a iminente
reforma previdenciária. As pessoas que mais temem as
mudanças das regras atuais são aquelas que estão prestes a se
aposentar, mas, será que elas realmente devem se
preocupar?
No projeto de reforma previdenciária existem regras de
transição, que tem por objetivo minimizar os impactos da
mudança para quem já está no sistema, próximo de se
aposentar. Essas regras preveem três opções:
1. A soma do tempo de contribuição com a idade passa a ser
requisito de acesso à Aposentadoria, de forma progressiva.
2. A aposentadoria por tempo de contribuição (30 anos para
mulher e 35 anos para homem) se manterá, desde que se

tenha uma idade mínima em 2019. Essa idade mínima subirá
a cada ano, progressivamente.
3. Quem está a dois anos de cumprir o tempo de
contribuição para a aposentadoria, poderá optar pela
aposentadoria sem idade mínima, aplicando-se o fator
previdenciário, com cumprimento de pedágio, de 50%
sobre o tempo restante.
Assim, aqueles segurados que já estão contribuindo e
próximos de se aposentar não serão completamente
afetados pela reforma, se aprovada nos termos do projeto
que está em votação.
O ideal é que o segurado antes de tomar qualquer decisão
quanto à sua aposentadoria consulte um advogado de sua

conﬁança, especialista
em
direito
previdenciário, para
que o oriente, da
melhor forma
possível.
Talita Briamonte
Lopes
Advogada especialista
em Direito
Previdenciário

A Unidade de Saúde e seus avanços
A Apevo tem grande satisfação em contar aos amigos leitores
sobre os avanços registrados em nossa Unidade de Saúde
nos últimos meses. Desde que assumiu o comando, a atual
diretoria vem trabalhando para melhorar e ampliar ainda
mais os serviços prestados. Assim, anunciamos a contratação
de novos especialistas, além da aquisição de novos
equipamentos.
A partir do mês de julho iremos contar com um novo
responsável técnico na Unidade de Saúde. O médico Otávio
de Oliveira Souza, passa a atuar na função no lugar da
proﬁssional Eliane Ambrósio Ruzzante.
Compete a essa diretoria, os agradecimentos à Dra. Eliane,
pelos relevantes serviços prestados ao longo da existência da
Unidade Saúde. Ao mais recente contratado, oferecemos o

nosso apoio para que possa conduzir com seriedade e
dedicação o trabalho a ser realizado em conjunto com outros
proﬁssionais, trabalhando na busca constante por melhorias
para os associados e seus dependentes.
Além dele, a Unidade de Saúde também conta com a nova
ginecologista Laura Casagrande, com a clínica geral, Verônica
Bravo Dieguez e com a otorrinolaringologista, Flávia Caldini
Pissini. Esses proﬁssionais vieram para somar e ampliar as
especialidades já oferecidas pela Apevo.
Para completar, estamos trabalhando na aquisição e
atualização de equipamentos condizentes com a realidade
tecnológica, além de atendermos às exigência dos órgãos
ﬁscalizadores. Recentemente adquirimos um compressor
odontológico, possibilitando melhorias no atendimento de

nossos proﬁssionais da
Odontologia. Assim,
caminhamos com
disposição e empenho,
para que a Unidade de
Saúde seja um lugar em
que cada vez mais a Saúde
de nossos associados e
dependentes seja
respeitada e priorizada.
José Carlos Ferreira
Vice-presidente da
Apevo
Expediente
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O papel da ginecologia na saúde da mulher da terceira idade

Exames ginecológicos devem ser feitos com frequência

Independente da idade, a mulher adulta deve passar por
exames ginecológicos uma vez ao ano. Na chamada terceira
idade, as mulheres precisam de cuidados especíﬁcos e,
pensando nisso, a Unidade de Saúde Apevo conta com o
atendimento proﬁssional capacitado.
A médica ginecologista Laura Casagrande explica que a vida
da mulher é composta por diversas fases e o ginecologista é o
médico que a acompanha desde a primeira menstruação,
durante todo período reprodutivo e durante a menopausa,
sendo responsável por orientar, prevenir e tratar todas as
condições que podem afetar cada fase da sua vida.
Nessa faixa etária, são comuns patologias como:
osteoporose, incontinência urinária, infecção urinária,
disfunção sexual e, menos frequentes, mas de grande
importância, neoplasias ginecológicas, como: mama,

endométrio e colo de útero. “As principais queixas trazidas ao
consultório estão relacionadas ao período de transição da
menopausa, com sintomas relacionados a queda do
hormônio (estrogênio), como ondas de calor, insônia e
alterações urogenitais”, relata Laura.
A ginecologista explica ainda que a menopausa é deﬁnida pela
ausência de menstruação por 12 meses consecutivos e
ocorre de maneira ﬁsiológica entre os 40 e 55 anos. De
acordo com o Ministério da Saúde, a mulher nessa fase deve
realizar a coleta de citologia oncótica (conhecido também
como Papanicolau) até os 64 anos, podendo cessar na
presença de dois exames consecutivos sem alterações. A
mamograﬁa deve ser realizada dos 50 aos 69 anos, bienal ou
anualmente, além de exames laboratoriais para avaliação do
perﬁl lipídico, infecção de urina, dosagens de alguns
hormônios e vitaminas, densitometria óssea, entre outros,
dependendo da queixa da paciente e sua necessidade.
“A mulher na terceira idade deve procurar o ginecologista, de
preferência, anualmente, não só para realização dos exames
preventivos, como também para avaliação clínica e exame
médico. Na presença de queixas ginecológicas, o médico
deverá ser procurado independente de quando foi realizada
a última consulta ou exame preventivo”, orienta.
Em relação aos hormônios, ela explica que muitas coisas
mudam no corpo da mulher após os 60 anos. “A menopausa
é caracterizada pela falência dos ovários que são
responsáveis pela principal fonte dos hormônios sexuais
femininos conhecidos como estrogênio, progesterona e
testosterona. Sendo assim, nesse período há uma queda

importante nos níveis desses hormônios com repercussões
locais e sistêmicas. Há alteração na região genital com atroﬁa
e mudança na ora vaginal, podendo causar sintomas
semelhantes a infecção urinária, alteração na distribuição de
tecido gorduroso, mudança no perﬁl lipídico, alteração da
libido associada à disfunção sexual, entre outros. A
menopausa é, sem dúvida, uma fase muito importante na
vida de cada mulher e é preciso estar atenta e procurar ajuda
médica para passar o período da melhor forma possível.
Nosso objetivo é manter a qualidade de vida e a saúde das
mulheres”, aﬁrma.

Atendimento na Unidade de Saúde Apevo
A ginecologista Laura Casagrande atende às quartas-feiras na
Unidade de Saúde Apevo, das 8h às 12h e as consultas
p o d e m s e r
agendadas pelo
telefone (15) 33539800.
Associadas e
dependentes pagam
R$ 100 por consulta;
não associadas R$
150. A Unidade de
Saúde ﬁca na rua
Sebastião Lopes, 97
- Centro de
Votorantim.

Saiba como evitar o ressecamento da pele durante o inverno
recomenda uso de óleos corporais, pois eles apenas deixam
o corpo perfumado e com sensação de toque aveludado.
Também não é recomendado o uso de buchas no corpo,
nem no rosto. A pele tem um sebo natural que a protege e
mantém o equilíbrio da ora que ali existe. A bucha retira e
desequilibra essa ora, bem como uma esfoliação.
Parece simples, mas também há um jeito correto de passar
Pele seca em idosos
os hidratantes. O melhor momento para aplicar o hidratante
A pele seca é muito comum em idosos e isso muitas vezes é três minutos após o banho.
pode ser apenas um leve desconforto por um curto período
Dicas para evitar o ressecamento
de duração. “A maioria das pessoas idosas que sofrem de
pele seca e coceira acreditam que isso seja natural do
A dermatologista Mariel dá algumas dicas para evitar o
envelhecimento”, explica Mariel.
A medida que envelhece, a pele vai perdendo as glândulas ressecamento da pele, principalmente na terceira idade:
sebáceas e torna-se mais ﬁna, diﬁcultando a retenção da mantenha a pele hidratada com cremes que tenham
umidade. Se não tratada, a pele seca pode se tornar um componentes especiais, geralmente indicados pelo médico;
problema crônico para os idosos. Este tipo de ressecamento use protetor solar diariamente; beba bastante água; consuma
severo e prolongado pode criar problemas de saúde frutas e legumes.
adicionais, como eczema, erupções cutâneas, irritação por “Para se hidratar de dentro para fora, é recomendado que os
arranhões e feridas, além de desenvolver pequenas idosos consumam de 30 a 50 mililitros de líquidos por quilo
rachaduras que podem causar a perda de mais umidade, de peso por dia, mesmo sem sentir sede – já que a
propenso a desenvolver irritação e infecções. “O cuidado da sensibilidade à sede diminui com o passar dos anos. Além de
pele é, portanto, uma parte importante da higiene pessoal água, é recomendado a ingestão de água de coco, gelatina,
chás, sucos e frutas ricas em líquidos”.
para os idosos, a ﬁm de evitar complicações”, ressalta.
umidiﬁcador dentro de casa quando o clima estiver seco;
reduzir o tempo sob a água quente; usar luvas ao lavar a
louça; usar roupas feitas de materiais naturais; usar sabão
neutro ao lavar as roupas e beber uma quantidade adequada
de líquidos”, orienta a dermatologista.

Basta chegar o friozinho para nossa pele sofrer com o vento e
a queda de temperatura. São diversos problemas que
aparecem nessa época do ano: desde pele descamada,
coceiras e lábios rachados.
Segundo a dermatologista da Unidade de Saúde Apevo,
Mariel Moreno Patto, as causas de uma pele seca, áspera e
rachada, variam. “As causas vão desde cuidados inadequados
com a pele até fatores ambientais e problemas ligados à
saúde”, explica.
No inverno as pessoas tendem a ﬁcar em ambientes
fechados e sem muita circulação de ar. Com isso, aumenta a
probabilidade de ressecamento da pele. Tanto a pele do
rosto quanto a dor corpo estão sujeitas ao ressecamento. O
clima frio e seco pode deixa-las com aspecto esbranquiçado,
o que indica desnaturação das proteínas.
Para evitar tais sintomas é importante fazer hidratações
corporais mais profundas, além de investir em uma
alimentação saudável, rica em vítimas e antioxidantes, o que
pode trazer benefícios em longo prazo.
“Além de adotar uma boa rotina de limpeza e hidratação, é
importante evitar fatores que favoreçam o ressecamento.
Isso ajudará a amenizar os impactos da pele seca e a
necessidade de tratamento, como: evitar o ar seco; usar um

Hidratação da pele
Mesmo sem perceber, durante o inverno perdemos
bastante água e ela precisa ser reposta no nosso corpo. Mas
muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual a melhor opção
para mantê-la hidratada: loção, creme, gel ou óleo?
Em primeiro lugar, é preciso um produto para o rosto e outro
para o corpo. A concentração de ambos difere e se usar o
mesmo produto no corpo no rosto, podem surgir acnes.
No rosto, se a pele for oleosa, recomenda-se utilizar
hidratantes de toque seco. Para peles mistas e secas, as
opções são loções ou cremes. Já para o corpo, não se

Foto Jornal O Combate

A dermatologista, Mariel Cristina Moreno Patto

Pele precisa de cuidados especiais, principalmente na terceira idade
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Turismo

Departamento de Turismo da Apevo é reformulado e tem novidades
dinheiro ou cartão de débito.
Associados e dependentes da Apevo têm descontos
especiais nas viagens, mas aqueles que ainda não se tornaram
sócios também podem participar. Em algumas viagens,
crianças são isentas de pagamento ou possuem descontos.
“Nós somos uma família que visa à amizade e o respeito com
todos os associados. Acreditamos que viajar é a única coisa
que você compra e te deixa rico. Colecione momentos
conosco!”, conclui Viviane.

Queremos te ouvir
José Carlos Ferreira e Viviane Marteletto Padilha

O Departamento de Turismo da Apevo foi reformulado e
está preparando novidades para o público, com diferentes
destinos para 2020. Em entrevista ao Jornal da Apevo, os
responsáveis pelo setor, José Carlos Ferreira e Viviane
Marteletto Padilha, mostraram-se empolgados com as
mudanças.
“O departamento passou por uma reestruturação e, para o
segundo semestre deste ano, retomamos um passeio
tradicional que é muito pedido pelos turistas, que é a Maria
Fumaça. Os passeios de um dia, além de terem curta
duração, também possuem valores acessíveis para o nosso
público”, diz o vice-presidente, José Carlos Ferreira.
Para o próximo ano, a associação está pesquisando novos
destinos e conta com a ajuda dos turistas para isso. “No
Facebook da Apevo, pedimos que o público dê sugestões de
destinos que queiram visitar. Entre os comentários, estão:

O Departamento de Turismo da Apevo quer saber a sua
sugestão ou dica de viagens. Envie uma mensagem para a
Fazenda Angolana, Poços de Caldas e Capitólio”, relata colaboradora Viviane, no WhatsApp (15) 99605-3037.
Viviane.
Um desses destinos, a Fazenda Angolana, será visitado pelo
grupo ainda em 2019. Em 2020, Poços de Caldas está entre
as viagens que o Departamento de Turismo da Apevo irá
realizar.
Associada Maria Aparecida participa das viagens da Apevo

Preço acessível e pagamento facilitado
Os preços das viagens também foram reformulados. Em
comparação com 2018, as viagens deste ano estão mais
acessíveis. Os turistas também possuem facilidade no
pagamento.
As viagens podem ser parceladas em boletos bancários e a
última parcela deve ser paga até 15 dias antes da excursão.
Ou o turista que optar pode fazer o pagamento à vista em

Recepção da associação conta com novo mural

Turismo
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Associação leva turistas para Fazenda Angolana em outubro
com loja de produtos da fazenda e região.
O passeio custa R$ 150 para associados e dependentes e R$
180 para não associados, crianças até 3 anos não pagam e de
4 a 10 anos pagam R$ 90. A reserva deve ser feita
diretamente na Apevo, com a colaboradora Viviane
Marteletto. Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou
99605-3037.

Aldeia Tapiti é atração na fazenda

Em 2016, Apevo levou os turistas para o passeio na Fazenda Angolana

Pelo segundo ano, a Apevo levará seus turistas para um
passeio na Fazenda Angolana, em São Roque. A excursão
acontece no dia 19 de outubro e o pacote inclui: bingo, baile,
café da manhã, almoço e lanche da tarde. A novidade no
passeio são os índios que vivem na Aldeia Tupi Guarani.
Em 2017, cerca de 40 pessoas visitaram o local com a Apevo.
Na ocasião, o grupo conheceu mais de 150 animais que
vivem no mini zoológico da fazenda e algumas turistas até se
aventuraram ao alimentar uma ema.

Ao chegar à fazenda, o grupo será recebido com um
delicioso café da manhã colonial. Depois, os turistas terão o
dia repleto de atrações, entre elas bingo com sorteio de
brindes e baile com música ao vivo.
A Fazenda Angolana dispõe de uma ampla área de lazer, com
muito verde, ar puro e uma enorme variedade de pequenos
e médios animais em meio a mata atlântica. O local também
possui um amplo parque infantil, trilhas, lago, pet shop,
passeios de pônei para as crianças, restaurante e cafeteria
Associadas divertiram-se alimentando a ema

Maria Fumaça: passeio tradicional acontece em dezembro
preços em seus artigos. São centenas de fábricas e lojas de
cerâmica, porcelana, móveis, artigos em MDF (madeira) que
atraem milhares de pessoas que buscam a cidade para
fazerem compras no varejo e no atacado. No dia 14 de
dezembro, após o passeio na Maria Fumaça, o grupo terá a
tarde livre para conhecer de perto as maravilhas vendidas em
Pedreira. O pacote da Apevo inclui: ingresso para Maria
Fumaça, transporte e almoço. Associados pagam R$ 170 e
não associados R$ 200 e crianças até 5 anos não pagam.

Foto Via Rondônia

trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, os
monitores irão contar histórias sobre a companhia, o trem,
as fazendas que cercam o local e sobre as estações. O
passeio tem duração de aproximadamente 1h e os turistas
terão a oportunidade de comprar lembrancinhas com as
“ferromoças”, sorvetes com o “seu” Salvador e cantar, com o
Trio Maria Fumaça, clássicos da música brasileira. De
Anhumas à Jaguariúna, a locomotiva passa ainda pelas
estações Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador
Furtado e Carlos Gomes. No destino ﬁnal, o grupo segue
rumo a Pedreira, com parada para almoço e visita ao
shopping Center Louças (o maior complexo de lojas
Passeio de Maria Fumaça é tradicional na associação
especializadas em decoração e artesanato da região
O tradicional passeio na locomotiva a vapor “Maria Fumaça” metropolitana de Campinas) e o centro da cidade.
irá encerrar a programação do Departamento de Turismo da
Pedreira: a cidade da porcelana
Apevo em 2019. A excursão, programada para o dia 14 de
dezembro, está entre as mais pedidas pelos associados.
Ao chegar à estação Anhumas, em Campinas, local da onde A cidade de Pedreira, localizada no interior de São Paulo,
partem os trens, o grupo irá conhecer o funcionamento da também é conhecida como “Flor de Porcelana”. O apelido
locomotiva, além de ver a queima da lenha, entender o não é à toa: há décadas concentra o que há de melhor em
movimento das braçagens e a importância da areia nas produtos de decoração, ganhando destaque não só pela
ferrovias. Durante o trajeto até Jaguariúna, pelos antigos variedade, mas também pela qualidade, beleza e bons

Turistas visitarão a cidade de Pedreira

Departamento de Turismo registra passeios que fizeram história na Apevo
associados.
Em 2017, três ônibus saíram de frente à Apevo levando o
grupo de turistas rumo à Ubatuba, litoral norte do estado. De
20 a 22 de outubro daquele ano, 92 turistas aproveitaram
um delicioso ﬁnal de semana com hospedagem no Hotel
Wembley Inn. Apesar do tempo frio que fazia em
Votorantim, o ﬁnal de semana foi de sol no litoral e o grupo
aproveitou tanto o mar quanto a piscina do hotel.
A viagem para Ubatuba foi uma das novidades da Apevo no
ano de 2017. A cidade possui 102 praias e a escolhida foi à
Em 2017, excursão levou mais de 90 turistas para Ubatuba
praia das Toninhas, onde as águas são excelentes para
Há mais de 20 anos a Apevo conta com um Departamento banhistas e surﬁstas. O grupo pôde aproveitar dias de
de Turismo que programa viagens para os mais variados tranquilidade e lazer.
destinos. A associação já levou grupos de turistas para o frio
Maria Fumaça: passeio mais procurado pelos
de Campos de Jordão até as águas quentes do parque
aquático de Caldas Novas.
turistas
Entre as inúmeras viagens feitas pela Apevo, algumas ﬁcaram
na memória, como o passeio para Ubatuba (realizado em Desde quando criou o seu Departamento de Turismo, a
2017) e a Maria Fumaça, que é muito solicitada pelos Apevo realiza passeios para a locomotiva a vapor Maria

Fumaça. Mesmo com o passar dos anos, a excursão é uma
das mais procurados pelos turistas, que sempre lotam os
ônibus que saem da Apevo rumo à Estação Anhumas, em
Campinas.
Durante o passeio pelas estradas de ferro, os turistas
vislumbram lindas paisagens e fazendas que já foram cenários
de ﬁlmes e novelas. Além de aproveitar momentos de
diversão e lazer, o passeio também proporciona momentos
de cultura e história.

Maria Fumaça é um dos passeios mais pedidos

Chuva de pétalas é atração mais esperada do evento

Foto Veja São Paulo

Expoflora: últimos lugares para excursão estão disponíveis

Há poucos lugares disponíveis para a excursão da Apevo para
a Expoora 2019. O passeio acontece no dia 14 de setembro
e inclui ingresso para a exposição e almoço.
A Expoora chega à sua 38ª edição e é a maior exposição de
ores e plantas ornamentais da América Latina. O evento é
realizado em Holambra, considerada a cidade das ores por
ser a maior produtora do Brasil. Quem trouxe o cultivo de

ores para a cidade foram os imigrantes holandeses, por isso
Holambra também é conhecida como a cidade mais
holandesa do país, cheia de tradições e costumes holandeses,
muitos deles presentes na Expoora, como: dança,
gastronomia e artesanato.
O recinto onde acontece o evento é dividido entre um salão
com 6,5 mil metros quadrados, vão livre com 120 metros e
um anexo com área coberta com 15 mil metros quadrados.
Além disso, durante o evento são montadas tendas, palcos e
outros locais de apoio ao evento.
Os atrativos para visitação são sinalizados com placas em ruas
que parecem uma mini cidadezinha holandesa com
superpopulação. Existem áreas de descanso em diversos
locais do recinto, banheiros, fraldários, bebedouros e postos
médicos bem localizados.
A Chuva de Pétalas é uma das atrações mais esperadas da
Expoora. Por volta das 16h30, chovem mais de 150 quilos
de pétalas. Elas são separadas uma e uma, grudadas e
guardadas em uma câmera fria até minutos antes de o

espetáculo começar para não murchar. São usadas cerca de
18 mil rosas por espetáculo. As pétalas são lançadas por um
equipamento especial de cima do palco, que lembram um
cano gigante, o “Tulipo”, considerado o mascote do evento.
Apesar de ser um evento disputado, a Chuva de Pétalas
acontece bem rápido.
Quem deseja comprar ores e plantas vai encontrar diversas
variedades no Shopping das Flores. Porém, recomenda-se
que o publico deixe para fazer compras no ﬁnal do evento.
Engane-se quem pensa que a Expoora vende apenas ores.
No local, não faltam opções de souvenir, artesanato, itens de
decoração, roupas, comidas típicas e muito mais. São três
espaços separados para realizar as compras: Shopping Azul,
Verde e Vermelho.
Não ﬁque de fora desse passeio incrível! Associados pagam
R$ 160 e não associados R$ 205. As reservas devem ser feitas
diretamente na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. Informações pelos telefones (15)
3243-2410 ou 99605-3037.
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Visitas e Parcerias

BM Cred promove café da manhã em parceria com a Apevo
O escritório BM Cred Consignado promoveu, no dia 7 de
junho, o primeiro café da manhã em parceria com a Apevo.
O próximo evento acontece no dia 5 de julho, das 8h às 11h.
Mais de 100 pessoas passaram pelo evento, organizado pelas
representantes do escritório Bruna Garcia e Mariana
Mathias. Na ocasião, também foi realizada manhã de saúde
com a Farmamed, distribuídos brindes da BM Cred e sorteio
de prêmios.
Segundo Mariana Mathias, o café da manhã será realizado
mensalmente no Salão Social da Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. O evento é gratuito e
aberto ao público.

Mais de 150 pessoas passaram pelo café da manhã

Farmamed promoveu manhã de saúde durante o evento

Fisioterapeuta home care é nova parceria para associados Unidade de Saúde conta
Associados e dependentes Apevo possuem mais uma associados R$ 85. Agendamentos e informações pelo
com nova clínica geral
facilidade no atendimento ﬁsioterapêutico: o atendimento telefone (15) 99842-4411. O proﬁssional atende
home care feito pelo proﬁssional Anderson Alexandre C. de Votorantim e Sorocaba.
Magalhães.
A associação ﬁrmou uma parceria com o ﬁsioterapeuta que
atenderá os pacientes em suas residências, um tipo de
atendimento que vem sendo cada vez mais procurado pelas
famílias. Assim como a ﬁsioterapia convencional, o home
care auxilia o tratamento médico de pacientes que sofreram
alguma lesão, perda de movimentos e que tiveram sua
função comprometida causada por acidente ou debilidades.
Entre os serviços prestados estão a ﬁsioterapia respiratória,
neurológica, ortopédica, geriátrica e neuropediatria.
Associados e dependentes pagam R$ 60 por consulta, não O ﬁsioterapeuta Anderson Magalhães se reuniu com diretoria da Apevo

Otorrino começa a atender na Unidade de Saúde
Desde o dia 24 de junho, a Unidade de Saúde Apevo passou
a contar com o atendimento da otorrinolaringologista Flávia
Caldini Pissini. A especialidade é nova na associação e a
proﬁssional atende às segundas-feiras, a partir das 9h30.
A otorrino é especializada no tratamento de distúrbios
auditivos, sinusite crônica, alergias, doenças de laringe e
esôfago, doenças e distúrbios que afetam o rosto, cabeça e
pescoço.
Associados e dependentes pagam R$ 100 na consulta com a
médica; não associados R$ 150. Para usufruir do desconto, é
necessário estar em dia com as mensalidades da Apevo. A
Unidade de Saúde ﬁca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro
de Votorantim. Agendamentos e informações pelo telefone
(15) 3353-9800.

Otorrino Flávia Caldini já atende na Apevo

Médica Verônica Dieguez atenderá na Unidade de Saúde

A partir do mês de agosto, a Unidade de Saúde Apevo
contará com o atendimento de uma nova médica clínica
geral. Verônica Bravo Dieguez irá atender às segundasfeiras, a partir das 8h.
O clínico geral trata de doenças não cirúrgicas, não
ginecológicas e não obstétricas, e apenas adultos. O
proﬁssional está preparado para fazer diagnósticos, pedir e
interpretar exames, prescrever tratamentos e acompanhar
a evolução do paciente.
Associados pagam R$ 100 em cada consulta e não
associados R$ 150. Para usufruir do desconto, é necessário
estar em dia com as mensalidades da Apevo. Os
agendamentos para atendimento com a médica Verônica já
podem ser feitos pessoalmente, na rua Sebastião Lopes, 97
- Centro de Votorantim, ou pelo telefone (15) 3353-9800.

Associação recebe visita do Padre Marcos Ribeiro
Em junho, a Apevo recebeu a visita do Padre Marcos Ribeiro
de Carvalho, da Paróquia São João Batista e Imaculada
Conceição, de Votorantim. O padre e o diácono Diego dos
Santos Ferraz, foram recebidos por Daniel Sentelhas, Idair
Modesto, Gentil Garcia, Itagiba Tadeu de Moraes, Eliseu
Sentelhas e José Carlos Ferreira, que os apresentaram as
instalações da associação. Margarida Sentelhas, esposa do
presidente Daniel, também acompanhou a visita.
Padre Marcos assumiu a paróquia de Votorantim no dia 14 de
fevereiro de 2019, após o antigo pároco – João Alampe –
aposentar-se. Nos últimos 11 anos, ele esteve à frente da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Sorocaba. Marcos
também é responsável pela Comissão para Animação Bíblico

Diretores se reúnem com padre e diácono

Catequética e Doutrina da Fé e professor no Instituto de
Teologia de Sorocaba.
O padre, que já passou por diversas igrejas, conta que
começou sua missão na Paróquia Santa Maria Madalena, no
Jardim Ouro Fino, em Sorocaba. “Fiquei três anos lá.
Também fui reitor do Santuário de Aparecidinha, em
Sorocaba, por um período de três anos. Logo em seguida, fui
para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde ﬁquei por 11
anos”, diz.
Padre Marcos conheceu as instalações da Apevo, o prédio
situado na rua Antônio Fernandes, 147 e também a Unidade
de Saúde.

Cisne Turismo organiza viagem para Campos do Jordão e Gramado
de aumentar o interesse do público para a tradicional Festa das
Hortênsias. O ﬁnal do ano era uma época de baixa temporada
em Gramado e a ideia era tentar adicionar um atrativo para a
cidade.
Em 2019, o “Natal Luz” completa sua 34ª edição, com mais
de 500 apresentações, entre shows, musicais, paradas e
concertos. Entre os espetáculos do evento, o público poderá
assistir o “Reencontro de Natal”; show de acendimento das
luzes; Parada de Natal; Natal pelo mundo e o grande desﬁle.
Informações com Eliza Martho, na Cisne Turismo, localizada
no Largo São Bento, 63 - Centro de Sorocaba. Telefone (15)
3233-6616 ou pelo e-mail cisneturismo@yahoo.com.br.

Foto Rádio Pampa

Foto Viagem e Turismo Abril

Capivari, que detém a maior concentração de restaurantes e
barzinhos com música ao vivo da cidade. A região também é o
lugar com mais variedade de lojas de malhas e outros itens de
vestuário.
O Morro do Elefante é uma das atrações turísticas que estão a
uma curta caminhada da Vila Capivari. Aos pés do morro
encontra-se o primeiro teleférico construído no Brasil, um
dos cartões-postais da cidade.
Quem não quiser se aventurar a 160 metros do chão pode
aproveitar o lago com pedalinhos em forma de cisnes ou
mesmo as lojinhas que ﬁcam no entorno. Quem embarca em
uma das cadeiras chega em cinco minutos ao alto da
Campos do Jordão é destino da Cisne em setembro
montanha, sendo presenteado com uma linda vista de toda a
Campos do Jordão e o Natal Luz, em Gramado, são algumas região, contornada por serras.
viagens programadas pela Cisne Turismo para o segundo Para conhecer esses e outros pontos turísticos da cidade, o
semestre de 2019. A Apevo ﬁrmou uma parceria com a turista desembolsa 7 parcelas de R$ 72.
empresa e associados e dependentes possuem vários opções
“Aqui eu volto a acreditar na magia do Natal”
de destinos.
De 29 de setembro a 1º de outubro, o grupo irá curtir um
delicioso ﬁnal de semana na Serra da Mantiqueira, em Um dos maiores eventos turísticos do Brasil é o “Natal Luz de
Campos do Jordão. A cidade é conhecida como a “Suíça Gramado”. Com o lema “Aqui eu volto a acreditar na magia do
brasileira”, o tempo frio e sua arquitetura dão ao lugar um Natal”, o evento recebe os turistas da Cisne que curtirão 7
toque especial.
dias de descanso em Gramado de 23 a 29 de novembro.
Durante o ﬁnal de semana, os turistas podem conhecer a Vila O evento começou a ser idealizado em 1986, com o objetivo

Natal Luz, em Gramado, atrai turistas em novembro

Destaque Apevo
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Emoção contagia primeiro sarau do Coral da Apevo Captação de novos
associados: Apevo
promove tarde de conversa

Eva Lima declama o poema Motivo, de Cecília Meireles

Uma noite de emoções: é assim que pode ser descrito o
primeiro sarau realizado pelo Coral da Apevo. O evento
aconteceu no dia 28 de junho e contou com a presença de
mais de 100 convidados.
O sarau é um evento cultural no qual as pessoas se
encontram para se expressarem ou se manifestarem
artisticamente, idealizado pelo regente Luís Gustavo
Laureano. O evento contou com apresentações culturais,
como música vocal, instrumental, poesia, teatro, dança e
artes plásticas.
Além do grupo de Coral da Apevo, participaram também o
barítono Henrique Santos; as pianistas Gabrielle Araújo e
Lauren Mayumi Silva; os violinistas David Costa, Gilmar
Araújo e Jonathan Silva e os declamadores de poesias Eunice
Reimer, Mauro Antunes, Rita Escola e Sérgio Reis.

Mais de cem pessoas participaram do primeiro sarau da Apevo

O sarau também contou com a participação do grupo de
dança Mover de
Divas, da cidade de
Ta t u í ,
que
apresentou uma
c o r e o g r a ﬁ a
emocionante; e com
os artistas Léia
Simioni e Santiago
Ribeiro.
Ao ﬁnal do evento, os
c o n v i d a d o s
brindaram o sucesso
dessa primeira
edição sarau.
O violinista deﬁciente visual, Jonathan Silva

Margarida Sentelhas recebeu associados em tarde de conversa

A ﬁm de atingir a meta de 5 mil associados até o ﬁnal de
2019, a Apevo promoveu uma tarde de conversa e lazer no
dia 12 de junho. A roda de bate-papo foi ministrada pela
esteticista Maria Auxiliadora Barauma F. Alonso; Rosmari
Bermejo Garcia - esposa do consultor jurídico da associação,
Gentil Garcia; e, Margarida Godoy Sentelhas - esposa do
presidente da Apevo, Daniel Sentelhas.
Na ocasião, elas falaram sobre os benefícios de ser associado
da Apevo, bem como os parceiros que oferecem descontos
para associados e dependentes, sobre os serviços prestados
na Unidade de Saúde e a colônia de férias em Ilha Comprida,
entre outros. Ao ﬁnal do encontro, os presentes também
degustaram um café com petiscos.

A importância da dança para a saúde física e mental na terceira idade
– o Wally.
Antigamente, imaginava-se que apenas exercícios como a
hidroginástica e a caminhada deveriam ser recomendados
aos idosos, por apresentarem impactos físicos limitados e
uxo moderado. Hoje, no entanto, a gama de possibilidades
aumentou e a dança cumpre um papel fundamental para o
aumento da autoestima dessas pessoas.
Wally diz ainda que a dança é uma atividade que faz bem ao
corpo, ao coração e a mente e que não demanda nada mais
do que tempo e disposição. “Além disso, a dança é uma
atividade física para todas as pessoas, sem distinção de sexo,
raça e idade. Para a terceira idade a prática torna-se
fundamental”, ressalta.

ajudando o coração a bombear mais sangue para o corpo e
músculos; aumenta a frequência respiratória; reduz as dores;
proporciona prazer e bom humor; melhora o aprendizado e
a disciplina; retarda o envelhecimento; melhora
sensualidade, o ritmo, a exibilidade; entre outros.
“Em pouco tempo, nota-se que os benefícios vão muito além
do bem-estar físico. Aos poucos, quando a pessoa começa a
dançar, sente uma transformação interna, que logo será
perceptível externamente. É de dentro para fora que o ser
humano se transforma. Todos os passos de dança podem ser
adaptados frente às limitações físicas de cada pessoa,
tornando a prática da dança um prazer e diversão. Venham
dançar conosco na Apevo”, conclui o professor.

Wally e seus alunos de dança de salão

Para a saúde física, a dança melhora a coordenação motora, o
equilíbrio e a agilidade, trabalhando membros inferiores, tais
como: coxas, glúteos, pernas, abdômen e braços. Em
relação a saúde emocional, a sensação de bem-estar durante
a prática do exercício provoca a liberação de endorﬁna, que
melhora o humor e a autoestima.
Além desses benefícios, Wally cita que a dança promove a
queima de calorias; aumenta o condicionamento físico;
fortalece a musculatura corporal; fortalece os ossos evitando
a perda óssea (osteoporose); aumenta a frequência cardíaca,

Inscrições abertas para curso de Informática
operacional Windows e o uso consciente, eﬁcaz e seguro da
Internet. Além disso, também serão apresentadas
ferramentas como Word e Excel, aula de smartphone e
aplicativos de celular.
As mensalidades custam R$ 60 e os associados e
dependentes interessados devem se matricular 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.

Foto Portal Amigo do Idoso

Mudança de dentro

Dança faz bem para o corpo e para a mente

Apevo conta com novo
professor de dança de salão

Foto Nah Germano

Com a chegada da terceira idade, corpo e mente passam por
grandes mudanças, dando origem a algumas limitações
físicas. Não é fácil adaptar-se ao novo estilo de vida, por isso
algumas práticas auxiliam nesse processo. A dança tem
assumido um papel importante na vida dos idosos, ganhando
muitos adeptos e melhorando sensivelmente a sua qualidade
de vida.
“A dança pode trazer ao ser humano benefícios terapêuticos,
culturais, sociais, educacionais e cientíﬁcos. Como em toda
atividade física, o cérebro libera serotonina, substância que
traz a sensação de alívio, melhorando o humor e o sono”,
explica o professor de dança da Apevo, Wellington Machado

Descontos em cursos oferecidos pela Fepav
Cristina e José Pavaneli com diretores da Apevo

A ﬁm de promover a capacitação proﬁssional de seus
associados e dependentes, a Apevo reformulou o curso de
informática e abre inscrições para novas turmas. A associação
ﬁrmou uma parceria com a Fepav Cursos Proﬁssionalizantes
e contará com aulas do professor Eduardo Costa.
Em junho, Maria Cristina Ferreira e João Pavanelli –
proprietários da Fepav se reuniram com os diretores da
Apevo, Daniel Sentelhas, Itagiba Tadeu de Moraes, Gentil
Pereira Garcia e José Carlos Ferreira para acertarem os
detalhes do curso.
As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 14h às
15h. “Podemos ajustar os horários conforme a necessidade
do aluno”, explica João.
O curso possibilitará ao aluno pleno domínio do sistema

A Fepav oferece diversos cursos de proﬁssionalização à
distância e os associados e dependentes Apevo têm 20% de
desconto em qualquer um deles. Durante a reunião, Maria
Cristina explicou a metodologia de ensino da escola, que
trabalha também com cursos à distância da Universidade
Metodista de São Paulo e Universidade de Taubaté – Unitau.
Entre os cursos oferecidos, há: Autocad, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Logística,
Auxiliar Financeiro, Auxiliar de Hotelaria e Eventos, Auxiliar
de Recursos Humanos, Excel Básico, Excel Avançado, Inglês
e Marketing e Vendas.
A Fepav ﬁca na rua Angelo Vial, 90 – Jardim Refúgio,
Sorocaba. Informações pelos telefones (15) 3326-7752 ou
99198-4188.

Josuka ministrará aulas de dança às quartas-feiras

A partir de julho, a Apevo terá aulas de dança com o
proﬁssional Josué (Josuka) Araújo. A atividade acontece às
quartas-feiras, em dois horários: das 17h30 às 19h e das
19h30 às 21h, no Salão Social da Apevo.
As aulas são gratuitas e voltadas a associados e dependentes e
os interessados devem se matricular junto com o professor
no horário da aula.
Além de Josué, as aulas de dança também acontecem às
terças-feiras, das 20h às 22h, com o professor Wellington
Machado. O salão da Apevo está na rua Antônio Fernandes,
50 - Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15)
3243-2410.
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Sorteados

Sorteio de brindes contempla 18 associados em junho
Em junho, a Apevo e seus parceiros ﬁzeram a alegria de mais
18 associados no “Show de Prêmios”. Os sorteados
ganharam cestas de produtos da Farma Ponte, vale compras
da Farmamed, almoço para dois no Restaurante Aroma e
Sabor, eletrodoméstico oferecido pela Apevo, sessão com a

podóloga da Unidade de Saúde Apevo, coleção de livros do
jornalista César Silva, óculos das Óticas Único, limpezas
dentárias da Odontoclinic e corte com hidratação do salão de
beleza Vanessa Rodrigues & Cia.
Em julho tem mais! Para participar é necessário estar em dia

com as mensalidades da Apevo e depositar os cupons –
recebido no ato do pagamento – nas urnas dispostas na
associação, na Farma Ponte, Farmamed e Odontoclinic.
Conﬁra os sorteados do mês:

Maisa de Campos Vargas da Silva - Cesta de produtos da Farma Ponte

Simeão Domingues Dias - Cesta de produtos da Farma Ponte

Rinaldo Nieri Filho foi sorteado e retirou o prêmio da sogra, Aparecida G

Luiz Antônio Muniz - Secador de cabelo ofertado pela BM Cred

Gisleine de Camargo Pedroso - Brinde da BM Cred

Eunice Silva Campos - Brinda da BM Cred

Marcos Afonso Laureano - Sanduicheira oferecida pela Apevo

Aparecida Mariz - Óculos de sol das Óticas Único

Salvador Sobrinho - Livros do jornalista César Silva

Antônio Bianchin - Limpeza dentária da Odontoclinic

Sueli Nicoletti - Limpeza dentária da Odontoclinic

João Ambrósio - Almoço no restaurante Aroma e Sabor

Rita de Cássia Escola - Vale compras da Farmamed

Jair Cruzeiro - Vale compras da Farmamed

Vera Lucia Fogaça - Vale compras da Farmamed

Neiva Santo - Sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

Denise Pinho - Corte e hidratação do salão de beleza Vanessa Rodrigues & Cia

Ana Maria Vieira - Corte e hidratação do salão de beleza Vanessa Rodrigues & Cia

Cidade em Foco
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Sema promove 7ª Conferência do Meio Ambiente
de Meio Ambiente (Sema), realizou a 7ª Conferência
Municipal de Meio Ambiente. Na ocasião, também foram
eleitos os membros do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Comdema) para o biênio 2019/2021.
Durante a conferência, o prefeito Fernando de Oliveira
Souza assinou uma carta de intenção com a presidente da
Coopervot - Cooperativa de Reciclagem de Votorantim,
Marlene Barros Dias, regularizando a situação da cooperativa
na cidade. “Quero ressaltar também que a prefeitura irá
atender a cooperativa, oferecendo todo o material de
trabalho para que ampliem a coleta seletiva na cidade, como
uniformes, sacos e um caminhão”, frisou o prefeito. Em
Prefeitura assina regularização da Coopervot durante conferência
Votorantim, a coleta seletiva é realizada casa a casa em 50%
Em junho, a Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria da cidade.

Eleição do Comdema
Na conferência também foi realizada a eleição do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), que é
formado por representantes do poder público e da
sociedade civil.
Foram eleitos: Antônio Salvador Junior; Daniel Sentelhas
(presidente da Apevo); Marcio Aparecido Nunes; Marina
Almeida de Miranda; Abílio Toledo Neto; Julio César Martins;
Leuren Hellen da Silva; Roque Dias Prestes e Marlene Barros
Dias. O tesoureiro da Apevo, Idair Carlos Modesto, será o
suplente de Daniel na comissão.

Membros do Conselho Municipal do Idoso retomam os trabalhos H1N1: restam poucas doses
O Conselho Municipal do Idoso de Votorantim passou por
da vacina em Votorantim
reformulação e retornou com suas atividades no mês de
junho. No dia 12, os membros do conselho se reuniram na
Secretaria de Cidadania e Geração de Renda (Seci) para
deﬁnir as estratégias de trabalho para o segundo semestre de
2019.
A comissão, presidida por Daniel Sentelhas - também
presidente da Apevo, é composta por: Dirce Tonche, da
Creche São Vicente de Paula; Idair Carlos Modesto, 2º
Tesoureiro da Apevo; Milton Feitosa, do Gabinete do
Prefeito; Jesse James dos Santos, da Secretaria da Cultura,
Turismo e Lazer; e Everson Galvão, da Secretaria de
Cidadania e Geração de Renda.

Restam poucas doses da vacina da gripe, das 6 mil unidades
da remessa recebida pelo município no dia 12 de junho.
As doses estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) de Votorantim. A informação é da Secretaria
de Comunicação (Secom). A imunização será oferecida até
o ﬁnal do estoque.
A vacinação contra a gripe está sendo feita nas 15 UBSs da
cidade, partir das 7h. De acordo com o secretário da Saúde,
Júnior Silveira, estão sendo aplicadas 400 doses por unidade
na população no geral.
Membros do Conselho Municipal do Idoso

Esporte

Foto Tiago Nordi

Cidade sedia 7ª edição do Brasil International Handball Cup Votorantim participa dos

Time masculino da DN Handebol com o secretário de esporte, Raul Bueno

De 20 a 23 de junho, a cidade de Votorantim sediou a 7ª
edição do Brasil International Handball Cup. O evento é
uma ferramenta de inserção social por meio do esporte e
uma oportunidade para a descoberta de novos talentos no
handebol brasileiro, além de promover as categorias adulto
e máster.
Votorantim foi representada pela Escola Educativa DN
Handebol de Iniciação ao Alto Rendimento, comanda pelos
professores Tiago Nordi, Cláudia R. Dallacqua e Ariane de
Castro Deiroz. O projeto social surgiu em 2017, com o
objetivo de promover a inserção dos alunos das escolas
estaduais ao esporte.

Além da equipe votorantinense, participaram times de
outros estados brasileiros e países, como Argentina,
Paraguai, Chile, Peru e Uruguai.
Tiago conta que foram quatro dias muito intensos durante o
campeonato. “O evento veio ainda mais forte que os anos
anteriores, com equipes de ponta. É muito bom enfrentar
equipes fortes, para vermos a qualidade do esporte.
Enfrentamos equipes de diversos países e jogamos muito
bem, serviu para vermos nossa evolução. É sinal de que o
trabalho e o projeto estão crescendo e procuramos atender
o máximo de atletas possível”, ressalta.
A DN participou do campeonato com equipes femininas na
categorias mirim, infantil, cadete e adulto e equipes
masculinos nas categorias cadete, juvenil e adulto. “Foram
mais de 90 atletas inscritos na competição. Tivemos um
bom desempenho e conquistamos medalha de prata no
adulto feminino e bronze no masculino juvenil”, conta o
professor.
Apesar do bom rendimento, Tiago conta que o trabalho na
cidade encontra um empecilho: a falta de equipes de
handebol na região. “A maioria ﬁca na capital, o que gera
despesas. Acredito que nos próximos anos consigamos
estruturar mais a competição e disputar jogos o ano inteiro”,
conclui.

Jogos Regionais 2019
De 2 a 12 de julho acontece mais uma edição dos Jogos
Regionais e Votorantim será representada por mais de 200
atletas em 15 modalidades. A tradicional competição será
realizada em Sorocaba e reunirá cerca de 7.500 pessoas,
entre atletas, comissão técnica e apoio.
Ao todo são 23 modalidades que incluem: atletismo,
badminton, basquetebol, biribol, bocha, capoeira, ciclismo,
damas, futsal, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica,
handebol, judô, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis,
tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Votorantim
irá concorrer no atletismo, basquete, biribol, bocha,
capoeira, futebol, handebol, judô, malha, taekwondo,
tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e futsal.
Segundo a Secretaria de Desporto (Sedesp), as equipes já
vêm se preparando desde o início do ano. Além da
participação dos atletas, o Ginásio Poliesportivo do Mirante
dos Óvnis sediará partidas de futsal e handebol; o Cermag,
no Rio Acima, também será utilizado para jogos de voleibol
e basquete.

Futebol feminino: brasileiras perdem, mas fazem história
seus primeiros chutes na praia para depois chegar aos
gramados, no ano seguinte.
Apesar de o time contar com apoio de patrocinadores, as
jogadoras não recebiam salários, mas resistiram e, em meio a
muitas vitórias (ganharam seis Taças Brasil consecutivas, seis
cariocas e um Torneio Brasileiro de Clubes), o Esporte Clube
Radar foi a primeira seleção brasileira feminina a disputar uma
Copa do Mundo, em 1991.

História dos mundiais

a campeã daquele ano; em 1999, as americanas foram as
donas da casa e levaram o título pela segunda vez; em 2003,
os Estados Unidos sediou mais uma edição da copa, só que
dessa vez a Alemanha levantou a taça.
Em 2007, as alemãs conquistaram o bicampeonato na China
e o tricampeonato, em 2011, no Japão. Em 2015, o Canadá
foi sede dos jogos que teve os Estados Unidos como
campeão.
Este ano, a Copa do Mundo acontece na França e a grande
campeã será conhecida no dia 7 de julho.

A primeira Copa do Mundo aconteceu na China e contou
com 12 seleções. O Brasil era o único representante da
América do Sul e caiu no grupo formado por Suécia, Estados
Unidos e Japão.
Das 18 convocadas para defender o Brasil, 16 faziam parte
do Esporte Clube Radar. O time estreou com vitória contra o
Japão, mas perdeu de 5x0 para as americanas e 2x0 para as
suecas, não se classiﬁcando para a segunda fase.
Naquele ano, os Estados Unidos ergueram a taça de
campeãs do mundo.
Em 1995, os jogos foram sediados na Suécia e a Noruega foi

Foto Reuters

A Seleção Brasileira Feminina se despediu da Copa do
Mundo Feminina no dia 23 de junho, após perder de 2x1
para a França. Apesar da frustração, 2019 é um ano especial
para o esporte. Pela primeira vez desde 1991 - ano da
primeira edição da copa, os jogos das meninas do Brasil
foram transmitidos em TV aberta para todo o país. As
mulheres tem muito que se orgulharem, pois o futebol
feminino já chegou a ser proibido no Brasil.
Um decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas,
em 14 de abril de 1941, tornou o futebol feminino “ilegal”
até 1983. O caminho foi longo até que a modalidade se
tornasse oﬁcialmente reconhecida, mas também foi naquele
ano que a Fifa - Federação Internacional de Futebol passou a
olhar mais para o esporte e organizou uma Copa do Mundo
também para as mulheres.
No Brasil, as areais de Copacabana, no Rio de Janeiro, foram
o primeiro palco das peladas femininas, quando os times
ainda levavam o nome das ruas da cidade maravilhosa em
suas camisas. Campeonatos de futebol de areia começaram
a surgir e público começou a se interessar pela modalidade.
Numa fusão entre Belfort Roxo e Esporte Clube Radar,
nasce, em 19814, o primeiro time feminino do país, que teve

Pela primeira vez, jogos foram transmitidos em TV aberta

10 Especial Amigos

Amigo é para se guardar dentro do coração
Os casados, Celso e Borgato, comentam que as esposas já
nem ligam mais para os encontros, sabem que sábado é
sagrado para eles. “A minha esposa não vê a hora que chegue
o sábado para eu sair de casa”, brinca Borgato.
Um personagem que também não pode faltar nesse grupo
de amigos é o cachorro Negrão. Banha comenta que o
animal é o segurança da turma e que faz parte dos encontros
semanais.

junho, por exemplo, o grupo se reuniu com mais alguns
amigos para uma festa de despedida de Metidieri – que
retornou ao seu país.
O próximo churrasco está marcado para o mês de agosto e,
além de comemorar o aniversário dos amigos, eles também
celebrarão a amizade – comemorada no Brasil no dia 20 de
julho.

Dia do Amigo
Com o objetivo de celebrar a amizade, foi criada o Dia do
Amigo e Dia Internacional da Amizade, celebrado em 20 de
julho. A primeira cidade a adotar a data foi Buenos Aires, na
Argentina, em 1999. Esta é uma das celebrações mais
comemoradas pelo país vizinho.
A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro,
que considerou a chegada do homem à Lua como um
símbolo de união entre todos os seres humanos.
A ideia surgiu com a chegada do homem à Lua, pois este fato
signiﬁcava que juntos, os povos poderiam conseguir superar
O 5º membro do grupo, Negrão
desaﬁos quase impossíveis.
Amizade é cumplicidade
Através das campanhas de divulgação realizadas por
Febbraro, aos poucos a data passou a ser comemorada em
Perguntado sobre como deﬁne a amizade do grupo, José outras partes do mundo. (Fonte: Calendarr)
Vicente Dias diz que são cumplices. Os encontros entre ele,
Borgato e Celso começaram há mais de 30 anos, nos jogos
de futsal no antigo Harem, em Votorantim.
Celso e José Vicente até viajaram juntos para a Rússia, em
2017, onde ﬁcaram por 15 dias para prestigiarem a Copa do
Mundo. Mesmo com a derrota do Brasil, José diz que o
importante foi a diversão e os momentos de descontração
com os amigos.
José Vicente e Borgato também são compadres. Borgato foi
padrinho do casamento de José Vicente.
Além dos quatro integrantes, o grupo ainda conta com mais 4
“agregados”. “Eles vem um dia ou outro na padaria”,
comenta Banha. Um deles é José Carlos Metidieri, que há
anos mora nos Estados Unidos, mas que quando está em
Votorantim, não perde o encontro semanal. No dia 14 de Grupo se reune semanalmente na padaria Rocha

José Borgato, Celso Carrara, Gerson Campos e José Vicente

Quem já ouviu a música “Canção da América”, de Milton
Nascimento, lembra da frase que diz assim: “Amigo é coisa
para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração”.
É assim que o médico Celso Carrara, de 66 anos, descreve
sua amizade com o vendedor Gerson Antônio Campos (o
Banha), de 71 anos; o mecânico José Antônio Borgato, 61
anos e professor universitário José Vicente Dias
Mascarenhas, de 58 anos.
Há mais de 20 anos, o grupo se reúne todos os sábados na
Padaria Rocha, no tradicional bairro Vila Dominguinho, em
Votorantim. O grupo é tão unido que nem a chuva atrapalha
seus encontros.
A amizade do grupo vem de infância. Todos moradores de
Votorantim, alguns casados, outros solteiros, dois
corintianos, um são paulino e um palmeirense: são 50 anos
de muitas histórias, momentos e muita conversa. E não falta
assunto para tantos encontros! Os amigos, entre outros
temas, adoram falar sobre futebol (é claro), política e
questões do dia a dia. Também tomam uma cervejinha,
acompanhada de petiscos preparados por Carlos Alberto
Alves da Rocha, o Rochinha – proprietário da padaria.
Segundo Celso, além dos encontros semanais na padaria, a
cada dois meses eles se reúnem na casa de algum integrante
do grupo para um churrasco ou para comemorar o
aniversário de algum deles.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado
E como sempre singular comigo.

Soneto do amigo
Enﬁm, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo
Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

Um bicho igual a mim, simples e humano
Sabendo se mover e comover

E a disfarçar com o meu próprio engano.
O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...
Vinícius de Moraes

Foto Globo

Dia dos Avós: data também é celebrada em julho

Placa de homenagem a Dona Aninhas

Dona Aninhas era como todos conheciam a portuguesa Ana
Elisa do Couto (1926-2007) em Penaﬁel, cidade de 15 mil
habitantes na região do Porto. E se hoje ela tem uma placa
aﬁxada em praça pública na terra natal não é sem motivo: foi
por causa dela, avó de quatro netas e dois netos, que o dia 26
de julho se tornou reconhecido como Dia dos Avós em
Portugal - data também celebrada no Brasil.

Nos anos 1980, porque ela achava que ninguém dava o valor
merecido aos avôs e avós, decidiu se tornar uma missionária
da causa. Dona Aninhas esteve em países como Brasil,
França, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Espanha,
Angola, Suíça e Canadá, sempre defendendo que se
comemorasse o Dia dos Avós. E a data escolhida tinha um
forte motivo: dia 26 de julho é quando a Igreja Católica
celebra São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria, avós de
Jesus.
Uma história, entretanto, que nem na Bíblia está. "Não há
nomes, pormenores, nem citações da vida e da existência
dos pais de Maria", aﬁrma o teólogo e ﬁlósofo Fernando
Altemeyer Júnior, professor da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). "Ambos são citados no
evangelho apócrifo de São Tiago, não reconhecido pela
Igreja. Portanto, não constam em livros canônicos."
Isso não impediu que São Joaquim e Santa Ana viessem a ser

reconhecidos e celebrados pela Igreja como pais de Maria.

Outros países
Mas o dia 26 de julho não é um consenso mundial. Na Itália,
por exemplo, houve a preocupação de desconectar o Dia
dos Avós da memória dos santos, justamente para enfatizar o
caráter civil (e não religioso) da celebração- e a "Festa Dei
Nonni" é celebrada dia 2 de outubro.
Nos Estados Unidos, comemora-se no primeiro domingo
de setembro. No Reino Unido, no primeiro domingo de
outubro. A França é um caso raro: há o Dia das Vovós
(primeiro domingo de março) e o Dia dos Vovôs (primeiro
domingo de outubro).
A Estônia comemora no segundo domingo de outubro. A
Austrália, no primeiro domingo de novembro. O Canadá,
em 25 de outubro. (Fonte: G1.com)

Água na Boca
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Receitas deliciosas para preparar com a criançada
Julho é mês de férias e de criançada correndo pela casa.
Então, nada melhor do que aproveitar para cozinhar
deliciosas sobremesas para os pequenos, não é mesmo?
Reúna os ﬁlhos, os netos, sobrinhos, primos. Mãos na massa
para preparar um pudim de leite condensado rápido e sem
furos e um brigadeiro de micro-ondas.
Pudim - Ingredientes:
6 colheres (sopa) de açúcar
3 ovos
320 ml de leite
1 lata de leite
condensado

Modo de preparo:
Caramelize uma forma de cone central (20 cm de diâmetro)
com o açúcar em fogo médio, espalhando por todo o
interior. Reserve.
No liquidiﬁcador, bata os ovos até espumar. Acrescente o
leite condensado e o leite e bata bem, por 1 minuto. Deixe
em repouso por 15 minutos e despeje na forma.
Leve ao banho-maria no fogão ou no forno por cerca de 1
hora ou até ﬁrmar. Espere esfriar e leve à geladeira por cerca
de 2 horas antes de desenformar. (Fonte: Ana Maria Braga)
Brigadeiro - Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem soro
1 xícara (chá) de chocolate em pó
3 ovos
4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de
manteiga
Modo de preparo:
Bata os ingredientes no
liquidiﬁcador até
homogeneizar e despeje
em uma forma de cone
central própria para
micro-ondas, untada com manteiga. Se não tiver, use um
refratário redondo com um copo com água 3 dedos abaixo
da borda no centro e unte o conjunto (refratário e parte de
fora do copo).
Leve ao micro-ondas, em potência alta, por 8 minutos ou até
ﬁrmar. Retire e deixe esfriar bem para desenformar e leve
para gelar por pelo menos 2 horas. Sirva em seguida,
decorando a gosto. (Fonte: Ana Maria Braga)

Faça você mesmo

Faça você mesmo: pipa e amarelinha para se divertir
A pipa e a amarelinha são brincadeiras muito populares nas
férias e que une a diversão e os amigos. A coluna “Faça você
mesmo” desse mês traz o passo-a-passo simples e rápido
para você entrar na brincadeira junto com os pequenos.
Conﬁra:

Amarelinha
Materiais:
Retalho de feltro
Régua
Caneta
Tesoura
Moldes de números de 0 a 9
Tecido de algodão
Cola quente
Como fazer:
Corte o feltro em quadrados de
15 cm x 15 cm. Se quiser que a sua amarelinha ﬁque colorida,
use feltros de diferentes cores. No avesso de cada um dos
quadrados, coloque o molde de um número, contorne-os
com uma caneta e depois recorte a parte de dentro de
todos.
Os números recortados podem ser descartados. Você só vai
precisar dos quadrados vazados. Com os quadrados já
prontos, estique o tecido retangular de algodão no chão e
comece a colar os quadradinhos sobre ele com cola quente.
Comece colocando o quadrado com o número um na ponta
do tecido, em seguida cole os quadrados dois e três à frente,
um ao lado do outro, o número quatro vai em seguida bem
no centro e assim consecutivamente, até formar a
amarelinha completa.
Caso queira enfeitar o tapete, use os retalhos de feltro para
fazer os desenhos que desejar e colar ao lado dos números.
Como a amarelinha é de tecido, ela pode ser enrolada ou
dobrada depois da brincadeira e, assim, ainda poupa muito
espaço. (Fonte: Vix)

1
7
3

toda a estrutura. Em seguida, posicione a armação sobre a
folha de seda deixando uma margem nas laterais. Dobre as
bordas e cole na linha que contorna a armação. Deixe secar.
Materiais:
É necessário envergar a vareta superior. Para isso, segure as
1 vareta de 50 cm
pontas e entorne suas extremidades envergando-as ao
2 varetas de 30 cm
ponto de um arco de echas, porém tome o cuidado para
Cola branca
não
quebrá-la. Amarre a linha o mais próxima das pontas.
Palito de dente
Utilize o palito de dente para fazer dois furos no papel
Tesoura
exatamente no ponto onde forma a cruz na primeira vareta e
Linha 10 (própria para pipa)
repita essa operação na segunda vareta e, passando a linha
Papéis de seda nas cores que desejar
formar o estirante.
Sacolas plásticas para fazer rabiola
Para confeccionar a rabiola, faça tiras ﬁnas com as sacolas
plásticas
e amarre em um pedaço de linha com aproximados
Como fazer:
Amarre a vareta de 50 cm com uma vareta menor, de 30 cm. 4 metros. Após esse procedimento, ﬁxar a rabiola no ﬁm da
Faça isso da forma que ﬁque parecendo uma cruz, ou seja, vareta central que da sustentação a pipa. (Fonte: Big News)
amarre a menor a 10 cm da ponta da vareta maior. Meça 19 Atenção: não empine pipas próximos aos ﬁos elétricos e não
utilize cortantes! Além de proibido por lei, pode ferir alguém.
cm da primeira vareta e amarre a outra de 30 cm.
Depois de amarrar todas as varetas, passe a linha em volta de

Pipa

Para ser associado, basta comparecer na

Você, que ainda não faz parte da família,
Esse é o número de novos
Apevo com RG, CPF, comprovante de
está convidado para conhecer
associados da Apevo
residência, título de eleitor e número de
nossos serviços e benefícios.
nos meses de janeiro a junho.
benefício (no caso de aposentado).
A associação dá as boas vindas a todos!
Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037
Todos podem se associar.

12 Apevo Acontece
Colônia de férias: Apevo conclui obras em dezembro Descontos no aluguel do Salão
As obras dos novos apartamentos da Colônia de Férias da
Apevo - em Ilha Comprida, devem ﬁcar prontas no mês de
dezembro. Em junho, o presidente Daniel Sentelhas
acompanhou o andamento da construção dos novos
apartamentos.
Aproximadamente 50% da obra já foi concluída e a previsão
é que os apartamentos sejam entregues e abertos para
locação durante o verão.
“Após a entrega dos apartamentos por parte da empresa
responsável pela obra, iremos adquirir os móveis e trocar os
que estiverem em más condições nos demais apartamentos.
Tudo para proporcionar maior comodidade aos associados e
dependentes”, diz o diretor ﬁnanceiro Itagiba Tadeu de
Moraes.
Mesmo com a reforma, os seis apartamentos já disponíveis
na colônia de férias podem ser reservados pelos associados

ou dependentes, sendo necessário estar em dia com as
mensalidades. As reservas são feitas pessoalmente, na sede
da Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim. Informações (15) 3243-2410.

Preços do aluguel do Salão Social da Apevo tiveram reajustes

Obras em Ilha Comprida continuam a todo vapor

Baile de Inverno Apevo acontece no dia 24 de agosto
No dia 24 de agosto, a Apevo realizará mais uma edição do menores de 18 anos. Informações na Apevo, pelo telefone
seu tradicional baile. O evento, que terá como tema a estação (15) 3243-2410.
Inverno, acontece das 21h à 1h, no Salão Social da Apevo.
Ao som da banda Cascata, o público irá tomar conta da pista
de dança. E, além da música ao vivo, o evento também terá
um bar, que irá vender bebidas alcóolicas, refrigerantes e
aperitivos (comprados individualmente) e free dance para
aqueles que não tiverem um par. A entrada custa R$ 20 para
associados e R$ 25 não associados, com direito a um lugar em
uma mesa para quatro pessoas.
Os convites são limitados e podem ser adquiridos
antecipadamente na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim ou com Josuka, pelo telefone (15)
99655-1237. O traje é esporte ﬁno e é proibida a entrada de
Próximo baile terá como tema o inverno

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:
Farmamed: 5 de julho, das 8h às 14h
Farma Ponte: 18 de julho, das 8h às 11h
No dia 5 de julho, a manhã de saúde será
realizada no Salão Social da Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. O atendimento é gratuito e
aberto ao público.
É necessário apresentar a RG e CPF

Social podem chegar a 50%

Apevo é ponto de coleta da
Campanha do Agasalho 2019
A ﬁm de agasalhar famílias carentes durante o inverno, a
Comissão Municipal de Assistência Social (Comas) de
Votorantim realiza mais uma edição da Campanha do
Agasalho. Estão espalhadas mais de 100 caixas de coleta pela
cidade e a Apevo é um dos pontos de arrecadação. Além da
associação, prédios públicos municipais, escolas, bancos e
estabelecimentos comerciais receberam as caixas.
Para realizar a doação, basta deixar o agasalho ou cobertor
em bom estado em um dos postos de arrecadação. As
doações serão destinadas a famílias carentes cadastradas na
Comas. Informações sobre como participar da Campanha
do Agasalho 2019 podem ser obtidas pelo telefone (15)
3353-86625.

Desde março, o Salão Social da Apevo está com novos
valores, abaixo do mercado e, em alguns casos, o desconto
chegou a ser de 50%. Os valores são válidos até dezembro
de 2019, podendo sofrer reajustes no próximo ano.
O espaço é muito procurado por associados e empresas de
Votorantim e região. Associados pagam R$ 1 mil na locação
do espaço, para eventos no geral e em qualquer dia - de
acordo com a disponibilidade; não associados pagam R$ 2
mil; entidades beneﬁcentes R$ 500 e, no caso de palestras ou
reuniões, o aluguel custa R$ 120 por hora. O pagamento
pode ser parcelado, por meio de boleto bancário, sendo que
a última parcela deve ser paga até quinze dias antes do
evento.
As reservas devem ser feitas diretamente na Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações
pelo telefone (15) 3243-2410.

Associação recebe doações
de livros para projeto social
Desde fevereiro, a Apevo é ponto de coleta de livros para o
projeto “Terminal da Leitura”, de Ronaldo de Oliveira
Messias. Em quatro meses de arrecadação, foram doados
diversos títulos, entre eles uma coletânea das enciclopédias
Barsa e mais de mil livros do escritor Monteiro Lobato.
Para doar, basta comparecer à associação e depositar os
livros na caixa disposta na recepção da Apevo. A associação
atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
O projeto “Terminal da Leitura” foi criado em julho de 2018,
no Terminal de Ônibus João Soto. Atualmente, além do
terminal, o estande com os livros estão em outros dois
pontos da cidade: no Pronto-Atendimento Municipal e na
Câmara Municipal. Para saber mais sobre o projeto, acesse a
página no Facebook “Terminal da Leitura”.

Apevo Responde

Principais dúvidas sobre o Salão de Beleza Apevo
Há 17 anos, a Apevo conta com os serviços da cabeleireira atendimento é feito de terça à sexta-feira, das 8h às 18h e aos
Edna Mendes. Ela atende desde crianças até idosos no Salão sábados com agendamento adiantado.
de Beleza Apevo. A coluna “Apevo Responde” traz algumas
dúvidas sobre os serviços prestados no local. Conﬁra:
3. Quem pode ser atendido no Salão de Beleza?
Podem ser atendidas crianças, adolescentes, homens,
mulheres associados, dependentes ou não associados.
1. Quais os serviços realizados no Salão de Beleza?
A equipe comandada por Edna realiza os seguintes serviços:
corte; coloração; depilação de buço, sobrancelha e rosto; 4. Não tenho condições de me locomover até a Apevo.
progressiva; hidratação; escova; botox capilar; selagem; Posso ser atendido em casa?
luzes; sobrancelha de hena; manicure e pedicure.
Edna também realiza atendimentos à domicílio para aqueles
que não conseguem comparecer ao salão. É necessário fazer
2. Onde ﬁca e qual o horário de atendimento?
o agendamento antecipado pelo telefone da Apevo (15)
O Salão de Beleza Apevo ﬁca na sede da associação, na rua 3243-2410 ou diretamente com a cabelereira, pelo número
Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. O (15) 98814-3940.

Edna Mendes atende há mais de 15 anos na associação

