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Com o novo decreto, comércio teve que fechar as portas novamente



 

Muitos mercados oferecem serviços de entrega, 
compras online e há aplicativos de delivery de vários 
produtos. Caso não possa se locomover até o local de 
compra, lance mão dessas ferramentas.

Há diversas formas de realizar as compras no mercado: 
semanal, quinzenal ou até mensalmente. Há quem faça 
uma lista e quem vá comprando o que lembrar que falta 
na dispensa. Não há forma certa ou errada, mas aquela 
que melhor se adequa a sua condição. Mas, para diminuir 
as idas ao mercado e reduzir a exposição ao vírus nesse 
momento, é preciso planejar.

Consultor jurídico da Apevo

O que é possível congelar?

 

Já alimentos como feijão, lentilha, arroz e macarrão 

devem estar íntegros e sem farelos. Por serem alimentos 
de prazo de validade maior, podem ser comprados em 
maior quantidade, mas ainda assim, sem exageros. 
Quanto ao modo de armazenamento, a informação deve 
constar na embalagem, mas, normalmente, o 
aconselhado é para que seja em local seco e longe da luz 
solar. Lembre-se de, antes de guardar qualquer produto, 
higienize a sua embalagem.

 
Preparei muita comida, posso congelar?

 

O que comprar? 

Refeições preparadas em casa também podem ser 
congeladas! Faça a refeição como de costume, mas 
preste atenção nas preparações. Evite utilizar creme de 
leite, ovos, maioneses e queijos, por serem mais sensíveis 
ao congelamento. Depois de prontos, armazene em 
potes de vidro ou de plástico, que podem ir a altas 
temperaturas. É imprescindível que estejam bem limpos 
para evitar contaminações. Em seguida, espere esfriar e 
armazene no freezer por até trinta dias. Lembre-se de 
descongelar somente o que for utilizar, pois após esse 
processo não poderá congelar o alimento novamente.

 

Ao receber uma notícia tente verica-la, procurando em 
outras fontes,  como os grandes veículos de 
comunicação. Na dúvida, não repasse a informação 
recebida.
Infelizmente, vivemos numa sociedade onde os 
interesses de alguns sobrepõem os interesses da 
coletividade e quem sofre com isso não aqueles que não 
têm como se defender.

 

 

 

 

Para produtos embalados, além de estar atento a sua data 
de validade, observe se a embalagem não está estufada, 
amassada ou enferrujada. Em caso de produtos como 
farinha, açúcar e sal, observe se os grãos não estão 
grudados, o que pode indicar umidade.

 

É preciso tomar cuidado com as informações que 
recebemos e repassamos. É comum que, em situações 
como essa, muitas informações estejam erradas ou são 
falsas.

Carnes, aves e pescados podem ser congelados crus em 
potes bem fechados ou sacos plásticos próprios para 
esse m. Certique-se da limpeza e higiene destes 
alimentos antes de utilizá-los. Uma dica: no momento da 
compra, é importante observar as condições do alimento 
congelado e deixar para compra-lo ao nal da compra, 
assim impede que que muito tempo no carrinho, fora 
das condições recomendadas.

Gentil Garcia

Escolha bem os produtos na hora da compra

Fique atento às informações

Mas, ai você me pergunta: e como faço para comprar as 
coisas que necessito sem sair de casa? Isso é o que vamos 
tentar explicar neste artigo de uma forma simples.
 

Devo comprar o máximo de coisas possíveis?

Por ainda não ter remédio ou vacina ecaz contra o vírus, 
as recomendações são para que as pessoas não se 
exponham e evitem aglomerações. Porque se entende 
que o isolamento é a única maneira de não se contaminar.

 

O que é necessário, neste momento, é ter consciência de 
que vivemos em sociedade e que, ao comprarmos em 
excesso, poderá faltar alimentos para outras pessoas, 
principalmente para a população mais vulnerável, que só 

consegue comprar em pequenas quantidades.
 

Não. Ao contrário do que está ocorrendo, a 
recomendação é que se evite comprar em grandes 
quantidades qualquer produto, uma vez que a cadeia de 
abastecimento funciona normalmente.

É inacreditável as constantes mudanças que sofremos em 
nossas vidas. De repente tudo aquilo que você planejou 
foi por água abaixo e vem o questionamento: como se 
adequar a uma nova situação no presente momento?
Primeiro passo: é preciso entender que estamos vivendo 
uma situação totalmente diferente de tudo que se 
conhecia até agora. Não tem mais essa de dizer “vou ali, 
vou aqui” e pronto. Existe hoje um vírus, chamado de 
coronavírus ou Covid-19, que está – silenciosamente – 
atacando e matando muita gente, principalmente os 
idosos. Acompanhando os noticiários percebemos que a 
situação é muito grave.

 

O tempo trabalhado em condições especiais tem um 
“valor maior” na contagem de tempo de contribuição 

para a aposentadoria. A nalidade é reparar o 
trabalhador pelo período em que laborou exposto a 
condições de insalubres.

Converter signica transformar.

A conversão de tempo especial em comum obedece as 
regras da época em que o labor foi exercido pelo 
trabalhador e é garantida pela lei previdenciária.
Contudo, com a Emenda Constitucional 103/2019, a 
conhecida atual reforma previdenciária, ocorreram 
algumas modicações na aplicabilidade dessa regra.
Na nova regra, é possível converter o tempo trabalhado 
em condições insalubres apenas até a data de entrada 
em vigor da Emenda, ou seja, o tempo especial “terá 
maior valor” no cômputo total do tempo de 
contribuição somente até 11 de novembro de 2019. 
Após essa data, não será mais possível fazer a conversão.
Para tirar dúvidas e saber sobre a sua situação, o ideal é 

procurar um advogado especial izado na área 
previdenciária.

 Talita Briamonte
 Advogada
 talita@nelsonenci.adv.br

Visite a Apevo: será um prazer recebê-los aqui! 

Palavra do Presidente2

Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042) 
As reportagens são de responsabilidade dos autores. As colunas, artigos e 
editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos 
anúncios são de responsabilidades dos anunciantes.

Jornal da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Votorantim e Região.

Expediente

Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim  

Facebook.com/apevooficial

Textos: Luciane Fogaça e Thaís Marques

Edição de julho de 2020 | Ano XI | nº 156

Telefones: (15) 3243.2410 | 3243.5780

Distribuição gratuita

Artes e Diagramação: Thaís Marques
Departamento Comercial: Thaís Marques

Artigos

Conversão de tempo especial e a reforma da previdência 

Julho de 2020

Dicas para comprar alimentos durante o isolamento social 

A Assembleia transcorreu dentro do previsto e teve a 
mesa composta pelo presidente Itagiba Tadeu de Moraes 
(1º tesoureiro da Apevo), pelo secretário Gentil Garcia 
(consultor jurídico da Apevo), além de Idair Carlos 
Modesto (2º tesoureiro da Apevo), José Carlos 
Caramanti (presidente do Conselho Fiscal) e Rodinei 
Oliveira (contador da Apevo), demais diretores e 
associados.

Daniel Sentelhas

Reitero aqui, mais uma vez, o convite para que você – 
associado ou interessado em associar-se, venha até a 
Apevo e conheça o que hoje é oferecido. Com certeza 
sairá satisfeito em ver um trabalho bem feito, todo em 
prol de uma melhor qualidade de vida dos idosos da nossa 
cidade.

No último dia do mês de junho, a Apevo realizou sua 
Assembleia Geral semestral para aprovação do balanço 
anual, com a participação de cerca de 30 pessoas. Com 
todas as medidas de precauções tomadas em razão da 

propagação da Covid-19, o salão de eventos da 
associação contou com o espaçamento entre as cadeiras, 
além do uso de álcool gel e a exigência de que todos os 
participantes usassem máscaras de proteção. 

Nesse 1 ano e meio de trabalho reduzimos os gastos da 
associação e promovemos mais opções nas diversas 
áreas. Temos ainda muitas ações a serem realizadas, 
assim que o período de pandemia passar.

A leitura da ata foi lida por Gentil e a apresentação da 
receita e dos gastos foi feita por Idair. É importante frisar 
que a atual diretoria trabalha com total transparência e 
faz um convite para que a qualquer momento, os 
associados interessados venham até a Apevo para verem 
como é o trabalho desenvolvido pelo grupo há 1 ano e 
meio.

Desde que iniciamos nossos trabalhos, agimos 
intensamente na reformulação da administração da 
associação, a m de reorganizar as contas, reparar erros 
e atender os associados para que os benefícios 
oferecidos pela Apevo fossem mantidos e, muitos deles, 
melhorados.

Presidente da Apevoo

Cuidados redobrados na hora de fazer compras durante pandemia
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Especialista fala sobre a reforma da Previdência Social
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O departamento de Vigilância Epidemiológica ressalta 
que os adultos apresentem a carteira de vacinação para 
atualização, se necessário.

O governo de São Paulo anunciou que a vacinação contra 
a gripe segue até o dia 24 de julho para toda a população, 
e não apenas para os grupos prioritários. Em Votorantim, 
as doses estão sendo aplicadas nas unidades básicas de 
saúde (UBS's) e de estratégias de saúde da família (ESF). A 
imunização estará disponível até que as doses se esgotem 
nos postos de saúde.
Até o dia 30 de junho, foram aplicadas 35.207 doses da 
vacina. Conforme a última prévia divulgada pela 
Secretaria da Saúde de Votorantim (Sesa) foram 

imunizados: 14.579 idosos; 1.942 adultos com mais de 55 
anos; 3.290 trabalhadores da saúde; 4.449 crianças; 678 
gestantes; 88 puérperas e 10.484 doses diversas, dentro 
do público-alvo desta campanha. A pasta informa ainda 
que encaminhou 950 doses da vacina para a unidade 
prisional feminina de Votorantim, conforme a 
determinação do Ministério da Saúde.

3Saúde
Julho de 2020

Votorantim atinge 516 casos de Covid-19 e regride no Plano SP 

De 31 de março até 30 de junho, a cidade de Votorantim 
atingiu 516 casos conrmados e 20 óbitos por causa do 
coronavírus. A idade das vítimas fatais varia de 32 a 92 
anos, sendo que a maioria tem mais que 60 anos. Durante 
este período, a cidade recebeu quase 2 mil noticações 
suspeitas, sendo que 145 aguardam resultado do 
Instituto Adolfo Lutz.
De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria da 
Saúde (Sesa), no dia 30 de junho, dos casos conrmados 
330 pessoas já se recuperaram, 29 estão internadas – 
sendo 7 na unidade de tratamento intensivo (UTI) – e 137 
em isolamento domiciliar.
Em um mês, o número de casos no município aumentou 
251% e o de óbitos 100%. O aumento dos dados e a 
diminuição dos leitos nos hospitais da região zeram com 
que o munícipio regredisse para a fase mais restrita do 
“Plano São Paulo”, a fase vermelha. A Sesa orienta que a 
população permaneça em suas residências, saindo 
apenas se necessário. Idosos e pessoas do grupo de risco 
devem pedir ajuda para seus familiares, amigos ou 
parentes próximos.

 
Regressão no Plano SP

 
O Plano São Paulo é a retomada consciente dos setores 
da economia no estado e está em funcionamento desde o 
dia 1º de junho. O estado foi dividido em 17 regiões, 
equivalentes aos Departamentos Regionais de Saúde, e 
estão categorizados segundo uma escala de cinco níveis 
de abertura econômica. Cada região poderá reabrir 
determinados setores de acordo com a fase em que se 
encontra. As regras são: média da taxa de ocupação de 
leitos de UTI exclusivas para pacientes com coronavírus, 
número de novas internações no mesmo período e o 
número de óbitos. A requalicação de fase para mais 
restritiva é feita semanalmente, caso a região tenha piora 
nos índices. Para que a cidade seja promovida, são 
necessárias duas semanas.

Durante o mês de junho, as lojas de serviços não 
essenciais de Votorantim puderam abrir as portas, em 
horários alternados e com redução no número de 
clientes – de acordo com as normas do governo estadual. 
No entanto, no dia 29 de junho, as cidades que fazem 
parte do Departamento Regional da Saúde de Sorocaba 
(DRS) regrediram e o comércio não essencial fechou 
novamente.

Outra recomendação é que os munícipes evitem tocar 
olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas e cubram o 
nariz e a boca com um lenço ou o cotovelo ao tossir e 
espirrar.

A prática de comércio considerado não essencial 
somente é admitida na modalidade virtual, sempre com 
portas cerradas, através de serviço de entrega (delivery) 
ou pelo sistema Drive Thru.

Barreira sanitária

As ações acontecem na avenida 31 de março, próximo ao 
Corpo de Bombeiros, e na avenida Matheus Conegero, 

no Parque Bela Vista. De acordo com o Departamento 
de Vigilância Sanitária, as barreiras funcionam de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h e aos sábados 
das 8h às 12h.

 

      
Máscaras de proteção

 
Desde o dia 23 de junho, a Secretaria da Saúde de 
Votorantim (Sesa) está realizando barreiras sanitárias de 
orientação em dois pontos de acesso ao município. O 
objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância 
dos cuidados necessários durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Durante a abordagem, os agentes orientam os munícipes 
para o uso de máscara e fazem a aferição da temperatura 
corporal. A ação conta com o apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e da Polícia Militar.

Pelo decreto, estão permitidas no município as seguintes 
atividades: serviços de saúde (hospitais, clínicas, 
farmácias, clínicas odontológicas, laboratórios clínicos e 
estabelecimentos de saúde animal); alimentação 
(supermercados, hipermercados, mercearias, açougues, 
padarias, lojas de suplementos, lojas de conveniências em 
postos de combustíveis, sempre vedado o consumo no 
local); abastecimento (produção agropecuária e 
industrial, transportadoras, armazéns, entrepostos, 
postos de combustíveis e lojas de materiais de 
construção); logística (locação de veículos, ocinas de 
veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, 
aplicativos de transporte individual de passageiros, 
serviços de entrega e estacionamentos); serviços gerais 
(lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e 
zeladoria, serviços bancários, lotéricas, serviços de call 
center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos 
e bancas de jornais); segurança; meios de comunicação 
social, inclusive eletrônica, executada por empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens; construção civil e indústria; e demais atividades 
reconhecidas como essenciais, nos termos da legislação 
federal e estadual vigente.

O Plano São Paulo dá autonomia para que os prefeitos 
diminuam ou aumentem as restrições de acordo com os 
limites estabelecidos pelo estado, desde que apresentem 
os pré-requisitos embasados em denições técnicas e 
cientícas. Sendo assim, o prefeito de Votorantim, 
Fernando de Oliveira Souza, assinou um novo decreto - 
no nal de junho - que estipulou o funcionamento apenas 
de serviços essenciais. “Estamos seguindo as 
recomendações para todos os municípios e trabalhando 
para que Votorantim possa enfrentar esta realidade da 
melhor maneira possível”, destacou.

A partir de 1º de julho, quem for agrado sem máscara 
em áreas públicas será multado no valor de R$ 500. A 
medida foi anunciada pelo governador João Doria, no dia 
29 de junho, e a scalização terá o apoio das prefeituras 
municipais.

O uso de máscaras em locais públicos é obrigatório 
desde o dia 7 de maio.

Suspensão da Zona Azul
 

Também será aplicada multa no valor de R$ 5 mil aos 
estabelecimentos comerciais que estiverem com 
pessoas sem máscaras. O estabelecimento deverá 
fornecer o item para permitir a entrada dos clientes que 
estiverem sem.
O valor integral arrecadado com as multas será destinado 
ao programa “Alimento Solidário”, para a aquisição das 
cestas e distribuição às pessoas em estado de pobreza.

 

 

Quem desrespeitar a determinação terá que apresentar 
seus documentos para a emissão da multa. Em caso de 
resistência, a Polícia Militar poderá ser acionada. “A 
responsabilidade é da Vigilância Sanitária dos estados e 
municípios. Se houver necessidade, a vigilância poderá 
recorrer à PM ou a Guarda Civil Municipal”, declarou 
Doria.

A Prefe i tura de Votorant im informou que o 
estacionamento rotativo pago, mais conhecido como 
Zona Azul, está suspenso na cidade. A medida faz parte 
das ações acatadas pelo governo municipal tendo em 
vista a reclassicação da região de Sorocaba para a fase 
vermelha do Plano São Paulo. 

 Governo estadual liberou vacina para todos os públicos
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 Lojistas fecharam as portas novamente no dia 29 de junho

 Governo aplicará multa em quem não usar máscara
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Vacinação contra a gripe influenza é prorrogada até 24 de julho 

Hepatites virais: um problema grave na saúde pública no Brasil

A evolução das hepatites varia conforme o tipo de vírus. 
Os vírus A e E apresentam apenas formas agudas de 
hepatite (não possuindo potencial para formas crônicas). 
Isso quer dizer que, após uma hepatite A ou E, o indivíduo 
pode se recuperar completamente, eliminando o vírus 
de seu organismo. Por outro lado, as hepatites causadas 
pelos vírus B, C e D podem apresentar tanto formas 
agudas quanto crônicas de infecção - nesse último caso, 
quando a doença persiste no organismo por mais de seis 
meses.

As hepatites virais são um grave problema de saúde 
pública no Brasil e no mundo. A doença é uma inamação 
do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de 
alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por 
doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. São 
doenças silenciosas que nem sempre apresentam 
sintomas, mas, quando estes aparecem, podem ser 

cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor 
abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes 
claras.
No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas 
pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, os vírus D e E, esse 
último mais frequente na África e na Ásia. Milhões de 
pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C e não 
sabem. Elas correm o risco de as doenças evoluírem 
(tornarem-se crônicas) e causarem danos mais graves ao 
fígado, como cirrose e câncer. Por isso, é importante ir ao 
médico regularmente e fazer os exames de rotina que 
detectam a hepatite. 

No caso das hepatites B e C, é preciso um intervalo de 60 
dias para que os anticorpos sejam detectados no exame 
de sangue.

As hepatites virais são doenças de noticação 
compulsória, ou seja, cada ocorrência deve ser noticada 
por um prossional de saúde. Esse registro é importante 
para mapear os casos de hepatites no país e ajuda a traçar 
diretrizes para as políticas públicas no setor.
Em caso de suspeita, procure um médico de sua 
conança.

Para saber se há a necessidade de realizar exames que 
detectem as hepatites, observe se você já se expôs a 
algumas dessas situações: contágio fecal-oral: condições 
precárias de saneamento básico e água, de higiene 
pessoal e dos alimentos (vírus A e E); transmissão 
sanguínea: se praticou sexo desprotegido ou 
compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, 
alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam 
(vírus B, C e D); e, transmissão sanguínea: da mãe para o 
lho durante a gravidez, o parto e a amamentação (vírus 

B, C e D).

 Doença atinge o fígado e é um problema muito comum no Brasil
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Turismo4
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Apevo promove excursão inédita a Poços de Caldas (MG)

O Recanto Japonês, localizado ao pé da Serra de São 
Domingos, atrai pela calmaria, arquitetura e bonsais. 
Doado pela Mitsui Fertilizantes, o local é uma réplica de 
um jardim japonês, com construções e vegetações 
típicas. O recanto é agradável e possui fácil acesso. Os 
turistas podem caminhar por diversos caminhos 
ladeados por plantas ornamentais e pequenas quedas 

d'águas, além de conhecer a fonte dos “Três Desejos: 
Amor, Saúde e Inteligência”. No local também é possível 
alugar roupas em estilo oriental, tanto quimonos como 
trajes de gueixa para homens, mulheres e crianças, a m 
de fazerem fotograas.

Fonte dos Amores
 

 Para conhecer uma história de amor digna de folhetim, 
os turistas procuram a Fonte dos Amores. O local possui 
uma estátua que simboliza a lenda amorosa sobre um 
casal que se encontrava escondido dos pais por causa das 
inimizades políticas e que teria se atirado do alto da rocha 
existente no espaço. Conforme a lenda, eles caram 
cobertos com a água da fonte.
Outro atrativo do local são os macacos-prego presentes 
por ali. Deslumbrados com a presença humana, eles 
descem, aos poucos, dos galhos, cando próximo dos 
visitantes.
Para quem tem espírito aventureiro, a visita também 
pode ser combinada com um desao. Da Fonte dos 
Amores parte uma trilha em direção ao topo da Serra de 
São Domingos, onde se encontra uma estátua do Cristo 
Redentor e de onde se tem uma vista da cidade, a 1.686 
metros de altura em relação ao nível do mar.

Poços de Caldas faz parte da estância hidromineral do 
estado e suas águas - com propriedades alcalinas, 
sulfurosas, radioativas e terminas - convidam para 
relaxantes banhos de imersão e um passeio percorrendo 
as dezenas de fontes e cachoeiras espalhadas pelo local.

 

 
A Cachoeira do Véu das Noivas é formada por três 
quedas d'água, sendo que a principal possui de 10 metros 

de altura por 15 metros de largura. O cenário que as 
cascatas formam é simplesmente espetacular, além de 
que a ora é composta por ores, pinheiros e muita 
vegetação que deixam a paisagem ainda mais bonita.

 

Recanto Japonês

Também é impossível falar da cidade sem lembrar-se dos 
cristais, das famílias italianas que se estabeleceram no 
local e trouxe da Ilha de Murano (perto de Veneza) a 
tradição de fundir a areia, sódio e outros elementos que 
geram o cristal. O grupo da Apevo irá visitar algumas 
fábricas que mantem viva a cultura das famílias italianas. 
Devido a pandemia, o atendimento das viagens está 
sendo feito apenas na Unidade de Saúde, que ca na rua 
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim. 
Informações pelos telefones (15) 3353-9800 ou pelo 
WhatsApp (15) 99605-3037, com Viviane Marteletto.

Cachoeira Véu das Noivas 

 

A cidade de Poços de Caldas, localizada no sul de Minas 
Gerais - ótimo local para aqueles que procuram por 
momentos de descanso, será o destino da inédito do 
Departamento de Turismo da Apevo no dia 15 de agosto. 
É a primeira vez que a associação promove uma excursão 
para a cidade e o pacote inclui visita aos pontos turísticos: 
Recanto Japonês, Fonte dos Amores, Cachoeira Véu da 
Noiva, loja de sabonetes artesanais e fábrica de cristais; 
além de transporte de ida e volta com ônibus da Betina 
Turismo, serviço de bordo, café da manhã e almoço.

A cidade oferece um turismo acessível e com opções que 
agradam desde os jovens, com esportes radicais em meio 
às montanhas da Serra da Mantiqueira, até os mais 
idosos, com as praças, concertos ao ar livre e, é claro, a 
culinária e gastronomia mineira.

No local, há um trenzinho que realiza passeios nos limites 
do porque no qual é possível contemplar sua beleza 
natural, composta por pinheiros, ores e plantas 
ornamentais. Além de uma feira de artesanato que 
funciona no antigo restaurante.

 Poços de Caldas também é conhecida pela qualidade dos 
sabonetes que fabrica. Alguns chegam a ter produção 
quase artesanal. Este mercado já se solidicou e 
apresenta perspectivas de ampliação. Quatro fábricas se 
destacam na cidade: Raízes, Antares, Sarandi e Terra do 
Brasil. Durante o passeio, os turistas irão conhecer de 
perto algumas dessas fábricas.

Sabonetes e cristais

 Poços de Caldas é destino inédito na Apevo 
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 Sabonetes produzidos pela Cosméticos Raízes
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 Estátua é símbolo de um amor impossível 
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Saúde Apevo conta com parceiros e descontos especiais 

Exames laboratoriais e de imagem costumam custar caro 
para os pacientes. Pensando nisso, a associação rmou 
parceira com a Biolabor, SID – Serviços de Imagem e 
Diagnóstico, Labormed, Souza Áreas, Vida Diagnósticos 
e Votolab. Os descontos variam de 5 a 60%.

Em Votorantim, na área de ortodontia, a associação tem 
parceria com os prossionais Ana Cláudia Bernardes e 
Andréa Lucchesi de Almeida; César Eduardo Ribeiro e 
Patrícia Arruda Ribeiro; Ismara Beirão G. Costa; Jonathan 
Mariano da Silva; Intrabucal; Odontoclinic; Clínica 
Campos Giglio Odontologia e Gou Odonto; em 
Sorocaba: José Tadeu Perbellini; Rosana C. Fernandes; 
Vivian M. S. de Souza e Radiologia Odontológica 
Sorocaba.

As guias devem ser retiradas na Unidade de Saúde Apevo, 
na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim. 
Informações pelo telefone (15) 3353-9800.

Na área de oftalmologia, a Apevo mantém parceria com o 
BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), com 50% de 
desconto nas consultas; a prossional Helen Cristiane 
Franco, que atende em Sorocaba e José Garcia da Costa 
Filho, em Votorantim. Associados que procuram 
atendimento na área de ortopedia possuem descontos na 
Clínica Nossa Senhora do Carmo, em Sorocaba.

Desde sua fundação, em 1992, a Apevo vem rmando 
parcerias com diversas entidades e prossionais para 
oferecer o melhor para seus associados e dependentes. 
O maior investimento da associação está na área da 
saúde, que hoje conta com mais de 80 parceiros. 

As podólogas parceiras são: Luciana Cardoso (que atende 
a domicilio) e Maitê Altéa. Prossionais da área da 
psicológia: Ana Finoti e Fernando Ribeiro de Lira, que 
atendem em Votorantim; Carla Carneiro de Camargo e 
Diego Grecco, que atendem em Sorocaba. Na área de 
terapia, há atendimentos com Thaís Vanessa de Oliveira e 
Eliana di Renzis, ambas em Votorantim.

  
 Parceiros externos

Entre esses prossionais são: a Pró-Ouvir Aparelhos 
Auditivos; a acupunturista Evelin Cordeiro; a doula 
Tatiane Martin Del Rio Parducci; o alergologista, clínico 
geral, homeopata e pneumologista Antônio Itamar 
Pitombeira; o gastroenterologista Paulo José Vieira; o 
ginecologista Carlos Eduardo Bastos; massoterapeuta 
Thiago Campos Parducci; nutricionista Janaína Kelly 
Barboza Matteis; a urologista Adriana Nassar de Marchi e 
o vascular Eduardo Facini.

 

Na área da sioterapia, há dois prossionais: Anderson 
Alexandre de Magalhães, que também atende home care; 
e Angélica Aparecida Viana. A associação ainda conta com 
uma parceria com a ADV (Associação dos Decientes de 
Votorantim) Viva Legal, que concede descontos nas 
sessões de hidroterapia.

A associação também possui parceria com quase todas as 
farmácias de Votorantim. Algumas empresas concedem 
descontos nas unidades localizadas na cidade e região, 
como a Farma Ponte, Farmamed e Drogasil. As demais 
redes parceiras são: Botica Fórmulas, Crystal Fórmulas, 
Drogamyl; Farma Conde; Farma Pro-Art; Farmasil; 
Farma Vem; Phitofarma e Phito Fórmulas.

Além da Unidade de Saúde Apevo, há também diversas 
parcerias com médicos, clínicas, laboratórios, farmácias e 
óticas que concedem descontos especiais para as pessoas 
que fazem parte do quadro associativo. Alguns parceiros 
também praticam os mesmos valores da Unidade de 
Saúde, porém atendem em seus próprios consultórios e é 
necessário retirar uma guia de atendimento na unidade, 
mediante apresentação da carteirinha Apevo.

Associados que procuram por serviços de ambulância, 
podem acionar a H-Med. Hospitais com parceria com a 
Apevo são o Santo Antônio, que concede descontos em 
exames e medicamentos; e o Instituto Moriah.

Laboratórios e farmácias

A Apevo também possui parceria com o convênio médico 
Fênix Medical, que passou por uma reformulação em 
2016. Mais de 1.500 vidas de associados e dependentes 
da associação são cuidadas pelos médicos da empresa.
Em parceria com a associação, o convênio possui valores 
abaixo do mercado, sendo o mais barato e atendendo 
Votorantim e região.

Esses prossionais são: o alergologista João Vicente 
Giorni; os clínicos gerais José Antônio Ayres e José 
Vicente de Camargo (também é cardiologista); as 
dermatologistas Telma Regina Alvarez e Mariel Moreno 
Pato; a endocrinologista Natalia Gonçalves Rodrigues; o 
geriatra Venilton Firmino de Souza; a mastologista Potyra 
Labonia Matielo; os neurologistas Luiz Carlos Ataíde e 
Otávio Turollo; as clínicas de oftalmologia Omine e 
Mutton, além dos oftalmologistas Reinaldo Nishimura e 
Rodrigo Arcari de Araujo; o ortopedista Ildefonso Mora 
Neto e o Instituto Sorocaba de Ortopedia (ISO); a 
otorrinolaringologista Denise Pretel Giorni e o médico 
vascular Marcelo Scuderi.

A associação também conta com parceiros externos, que 

oferecem descontos de até 60% para associados e 
dependentes Apevo. Para receber o desconto é 
necessário apresentar a carteirinha da associação e estar 
com o pagamento em dia.

Óticas e convênio médico
 

As óticas parceiras da Apevo estão localizadas em 
Votorantim e Sorocaba, sendo: Óticas Único, Atual, Bela 
Vista, Diniz, Matheus, Ofcer e Pontual. Os descontos 
variam de 10 a 30% e são aplicados na aquisição de lentes 
de visão simples ou de grau e também na forma de 
pagamento dos produtos. Os contatos desses parceiros 
estão no site da associação, na aba Parceiros 
(https://www.apevo.com.br/parcerias.php).
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Bos concede 50% de desconto para associados e dependentes Apevo
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Idosos vivem inclusão tecnológica durante a pandemia 

Inscrições para o segundo semestre

Durante o período em que o mundo vive a pandemia do 
coronavírus, houve um considerável aumento no uso da 
Internet e das tecnologias, inclusive por parte dos idosos. 
A inclusão digital está cada vez mais presente nesse novo 
comportamento das pessoas da terceira idade e é por 
meio das tecnologias que as gerações encontram meios 
para envelhecer melhor.
Um levantamento feito pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) diz que até 2050 o número de idosos irá 
corresponder a 25% da população mundial, o que 
signica mais de 2 bilhões de pessoas. Com os avanços da 
medicina e qualidade de vida, as pessoas estão 
envelhecendo mais e melhor e essa mudança se reetiu 
nesse novo comportamento dos idosos, mais atentos à 
saúde física e mental. Com o avanço tecnologia, é comum 
as vovós e vovôs estarem conectados à internet. 
Com o objetivo de alinhar a tecnologia com a educação, a 
Universidade de Sorocaba – Uniso, criou em 1998, a 
Universidade da Terceira Idade. São oferecidos cerca de 
35 cursos, além de palestras, workshops e debates 
divididos em diversas áreas, tais como: idiomas, 
i n f o r m á t i c a  e  t e c n o l o g i a ,  n e o l i n g u í s t i c a  e 
desenvolvimento humano, música, arte, fotograa, 
história e losoa, atividades mentais e físicas.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), houve 
um aumento de 40% na proporção de pessoas da 
terceira idade cursando o ensino superior nos últimos 
anos. Um dos motivos foi a inclusão, mas ainda há 
algumas barreiras pelas quais os idosos precisam 
ultrapassar.

 

Em entrevista ao Jornal da Apevo, o coordenador da 
universidade, Tiago Rodrigo Biasoli, ressalta a 
importância de incluir os idosos no mundo digital, ainda 
mais durante o isolamento social. “Engajar esses 
indivíduos digitalmente é de extrema importância, ainda 
mais no contexto que passamos atualmente (isolamento 
social). O perl dos nossos alunos – conhecidos como 
“Baby boomers” (Explosão de bebês) e “Geração X” – 
acompanharam grande parte da evolução tecnológica, 
mas ainda não são tão familiarizados com tais recursos e a 
tecnologia é uma importante ferramenta de interação 
social entre gerações. A inclusão digital é uma grande 
aliada para a diminuição do isolamento. Existem muitos 
idosos morando sozinhos ou com baixa rede de suporte 

social ou familiar e a inclusão digital vem nesse sentido: 
buscar diminuir o isolamento, o sentimento de inutilidade 
– muito presente nessa geração”, comenta o professor.

 
Com a chegada da pandemia do novo coronavírus (Covid-
19), a Universidade da Terceira Idade precisou se adaptar. 
As aulas virtuais, já utilizadas em algumas ocasiões, foram 
intensicadas nesse período.
Tiago Rodrigo Biasoli explica como foi esse processo de 
adaptação. “A universidade tem uma plataforma própria, 
mas, no entanto, os idosos têm muita diculdade com um 
recurso novo. O tempo para aprenderem uma função ou 
recurso tecnológico é bem diferente dos mais jovens. Os 
professores foram autorizados a continuarem o conteúdo 
programático do curso utilizando plataformas já 
conhecidas pelos alunos, como o WhatsApp e e-mail. Há 
também alguns professores que estão fazendo vídeo aulas 
e  p o s t a n d o - a s  n o 
YouTube”, explica.
Apesar das diculdades 
encontradas pelos idosos, 
Tiago comenta que foi 
s u r p r e e n d i d o  p e l o 
número de alunos que 
aderiram a tais recursos 
digitais. Ele conta que eles 
e s t ã o  e n v o l v i d o s , 
p a r t i c i p a n d o 
assiduamente das aulas e 
dos grupos de bate-papo. 
“Isso mostra um reexo da 
nova adaptação dos idosos 
f r e n t e  a  e s s a  n o v a 
realidade”, completa.
O professor acredita que, 

após a pandemia, os idosos estarão menos resistentes aos 
recursos tecnológicos, uma vez que não são utilizados 
apenas como interação social, mas também como forma 
de se comunicar com os médicos, por exemplo, por meio 
da telemedicina. “Culturalmente, grande parte dos 
brasileiros tem relações sociais muito próximas e nos 
idosos isso é muito visível. Acredito que isso será 
intensicado, sempre seguindo alguns hábitos de higiene. 
É muito comum que os idosos carreguem álcool em gel 
em suas bolsas, por exemplo. Também estaremos mais 
voltados a questões ambientais. Na universidade, por 
exemplo, muitos idosos já estavam levando as próprias 
canecas e garrafas para evitar utilizarem o material 
descartável. Outro aspecto que será intensicado pós-
pandemia será o cuidado com a saúde, muito debatido 
com os nossos alunos. Cada vez mais percebemos idosos 
engajados em hábitos saudáveis de saúde, seja na pratica 
de exercícios físicos, na alimentação ou atividades para 
mentes”, comenta Tiago.

Tiago relata que, por ser de uma geração mais 
conservadora, os idosos possuem maior resistência e 
suas diculdades concentram-se na velocidade do 
processamento e na acuidade visual. “Em nível de 
habilidades cognitivas, observamos uma lentidão na 
velocidade do processamento da informação no cérebro. 
Essa característica reete no aprendizado mais lento e, 
mu i tas  vezes ,  o  processamento  da  máqu ina 
(computador) não acompanha o cérebro”, explica.

Mudanças causadas pela pandemia  

 
As inscrições para o segundo semestre dos cursos da 
Universidade da Terceira Idade estão abertas até o dia 10 
de agosto. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 8 
do mesmo mês.

“Os idosos são um público muito diferente daqueles que 
estão na graduação. Então, toda a didática tem que ser 
acompanhada com o processo e siologia do 
envelhecimento, na qual existe uma velocidade menor e é 
necessária a adaptação de alguns recursos, como 
adaptação de fontes, menos linhas por páginas, entre 
outros.  O mais interessante é essa troca de 
conhecimento entre os professores e os alunos que, 
muitas vezes, tem uma bagagem muito interessante para 
contribuir com a aula. Normalmente, as aulas são 
expositivas e dialogadas, sempre buscando um ponto de 
familiaridade dos alunos, que acho muito interessante, e 
envolvendo também algumas diculdades e demandas 
que eles trazem no decorrer do curso”, disse Tiago.
Para se inscrever, é necessário apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de endereço e certidão de casamento, 
caso o cônjuge estiver matriculado na instituição. A 
Universidade da Terceira Idade ca na av. Dr. Eugênio 
Salerno, 100 – Centro de Sorocaba. Atendimento de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Você pode conferir 
os cursos no site: https://uniso.br/home/terceiraidade.

Os cursos têm, em média, 15 alunos por turma, com 
idade a partir de 50 anos. De acordo com Tiago Rodrigo  
Biasoli, a maioria deles são aposentados, professores, 
funcionários públicos, bancários ou possuem formação 
superior.

Idosos estão cada vez mais conectados
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Tiago Rodrigo Biasoli

Associação oferece aulas de Informática para associados 

 

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.

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

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 em que ele se dedica a buscar 
informações novas na rede contribui para isso.

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%.

Método de ensino Apevo

Pesquisas apontam aumento de internautas
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 estimulação; e, incentivo à 
procura de assuntos sobre o envelhecimento, com a 
ativação da curiosidade intelectual e do vínculo afetivo 
com atividades de pesquisa.

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.

 

“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 
o professor Eduardo.
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.

“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.
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. Em breve novas informações.

Alunos do curso de Informática da Apevo
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A tradição católica conta que Ana e Joaquim eram 

casados e sonhavam em ter um lho ou lha, mas, 
durante vinte anos, não obtiveram sucesso – ambos 
seriam estéreis.

Era 1980 e Dona Aninhas, achando que ninguém dava o 
devido valor aos avôs e avós, tornou-se missionária da 
causa. Ela visitou países como o Brasil, França, Estados 
Unidos, Alemanha, África do Sul, Espanha, Angola, Suíça 
e Canadá, sempre defendendo que se comemorasse o 
“Dia dos Avós”.

Dona Aninhas era como todos conheciam a portuguesa 
Ana Elisa de Couto, em Penael. É graças a sua luta que 
celebramos, no dia 26 de julho, o “Dia dos Avós”. 
Atualmente a cidade portuguesa possui uma placa 
axada em praça pública com seu nome.

A data não foi escolhida em vão: 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. 

 

De acordo com o teólogo e lósofo Fernando Altemeyer 
Junior, não há nomes nem citações da existência dos pais 
de Maria. “Ambos são citados no evangelho apócrifo de 
São Tiago, não reconhecido pela Igreja. Portanto, não 
constam em livros canônicos”, ressalta.

História de Santa Ana e São Joaquim
 

Ana deu a luz a Maria. Maria deu a luz a Jesus. Por isso, 
Santa Ana é considerada a padroeira das avós e São 
Joaquim, o padroeiro dos avôs.

Nos Estados Unidos, comemora-se no primeiro 
domingo de setembro. No Reino Unido, no primeiro 
domingo de outubro. Já na França acontece um caso 

raro: existe 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 e o 
Canadá, no dia 25 de outubro.

Já com idade avançada, Joaquim jejuou por 40 dias e 40 
noites, esperando que Deus o ajudasse a ter um lho. 
Ana acreditou que o marido tivesse morrido e orou 
fervorosamente, pedindo pela vida de Joaquim e para ter 
um bebê. Anjos então apareceram para os dois, 
garantindo que eles teriam, sim, uma lha.

Outros países
 

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. A 
“Festa Dei Nonni” (Dia dos Avós, em italiano) é 
celebrada dia 2 de outubro.

 

Para confeccionar a rabiola, faça tiras nas com as sacolas 
plásticas e amarre em um pedaço de linha com 
aproximados 4 metros. Após esse procedimento, xar a 
rabiola no m da vareta central que da sustentação a 
pipa. (Fonte: Big News)

Sacolas plásticas para fazer rabiola

1 vareta de 50 cm

A pipa é uma brincadeira muito popular durante as férias 
escolares. Devido a pandemia, o recesso foi antecipado 
e, com isso, as crianças têm mais tempo livre para se 
divertir, desde que os adultos e os pequenos tomem 
todas as medidas necessárias para evitar a aglomeração 
de pessoas e o contágio pelo novo coronavírus (Covid-
19).

Tesoura

 

Depois de amarrar todas as varetas, passe a linha em 
volta de 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:

Linha 10 (própria para pipa)

É necessário envergar a vareta superior. Para isso, segure 
as pontas e entorne suas extremidades envergando-as 
ao ponto de um arco de echas, porém tome o cuidado 
para não quebrá-la. Amarre a linha o mais próxima das 
pontas.Cola branca

Palito de dente

Pensando nisso, a sugestão da coluna “Faça você 
mesmo” desse mês é a confecção de pipas. A Apevo 
ressalta que, ao brincar em ar livre, seja respeitando uma 
distância segura de outras pessoas e os elétricos, que 
usem as máscaras de proteção e não utilizem cortantes 
nas linhas.

Amarre a vareta de 50 cm com uma vareta menor, de 30 
cm. Faça isso da forma que que parecendo uma cruz, 
ou seja, amarre a menor a 10 cm da ponta da vareta 
maior. Meça 19 cm da primeira vareta e amarre a outra 
de 30 cm.

 

Como fazer:

Utilize o palito de dente para fazer dois furos no papel 
exatamente no ponto onde forma a cruz na primeira 
vareta e repita essa operação na segunda vareta e, 
passando a linha formar o estirante.

2 varetas de 30 cm

Papéis de seda nas cores que desejar
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Dia do amigo: descubra o dia certo para celebrar 

Aprenda a montar uma pipa para brincar com a criançada

Por não ser uma data ocial, considerada feriado ou 
prevista por lei, o “Dia do Amigo” possui diversas datas 
correspondentes para comemoração no Brasil, mas o dia 
mais “ocial” é 20 de julho. As datas informais existem em 
muitos lugares do mundo e no Brasil é possível encontrar 
outras duas datas correspondentes a comemoração: 18 
de abril (Dia do Amigo) e 30 de julho (Dia Internacional da 
Amizade).

 Origem

No entanto, os dias ociais não terminam por aí. De 
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
data ocial seria 30 de julho. Além disso, alguns países 
escolharam celebrar no primeiro domingo de agosto. O 
Facebook decidiu comemorar todo dia 4 de fevereiro, 
por esse dia ser a data da criação da rede social.

 

Com o passar dos anos, por meio de divulgações, o Dia do 
Amigo e Internacional da Amizade passou a ser 
comemorado em outras partes do mundo.

O Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho, foi 
adotado em Buenos Aires e Argentina, em 1999. É uma 
das maiores celebrações desses países, sendo uma 
grande festa com direito a troca de presentes.
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. Para ele, essa conquista signica que juntos os 
povos poderiam conseguir superar qualquer desao.

Celebre a amizade todos os dias
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Água na Boca

Pipoca de Oreo para degustar enquanto assiste a um filme ou série  

Coloque o óleo e o milho de pipoca em uma panela 
grande, em fogo médio, e vá mexendo até o milho 
começar a estourar. Em seguida, tampe a panela, baixe o 
fogo e deixe estourar completamente. Não se esqueça 
de mexer de vez em quando para não queimar.

 

Em outra panela grande, faça o caramelizado misturando 
o açúcar, a água, o recheio do biscoito e a manteiga. 
Misture até derreter e depois desligue o fogo, adicione a 
pipoca e misture bem até pegar toda a calda de açúcar. 
Por último, adicione as partes do biscoito triturado.
Sua pipoca gourmet ca pronta em 20 minutos e rende 
duas porções. (Fonte: Guia dos Solteiros)

1 xícara de açúcar

Preparo:

A pipoca é um petisco que não pode faltar na hora de ir 
ao cinema ou assistir aquela série no aconchego de sua 
casa. O mais comum é o consumo da pipoca salgada, mas 
as pipocas doces estão ganhando cada vez mais espaço. 
A novidade são as pipocas gourmet: preparadas com 
ingredientes diferentes, mas fáceis de encontrar, e que 
geram um sabor gostoso e inovador.
A coluna “Água na Boca” desse mês traz uma deliciosa 
receita de pipoca com Oreo, retirada do site Guia dos 
Solteiros. Conra:
 
Ingredientes:

10 biscoitos Oreo sem recheio e triturados
1 xícara de água

1 xícara de milho de pipoca
10 recheios de biscoito Oreo
2 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de manteiga

Pipoca goumet feita com bolacha Oreo
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Aprenda a montar uma pipa
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Conheça a origem do “Dia dos Avós” celebrado em 26 de julho  

Placa em homenagem a Ana Elisa, em Portugal
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Faça você mesmo
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Associação adquire equipamentos para nova academia 
Em fevereiro, a Apevo adquiriu equipamentos de 
musculação para inaugurar sua própria academia em 
breve. Além das esteiras já existentes na sala de ginástica, 
foram comprados: pesos, estação de musculação, cadeira 
extensora sentada, cadeira abdutora, supino inclinado, 
desenvolvimento de ombros, entre outros, somando 
mais de 20 novos equipamentos.
De acordo com o presidente da associação, Daniel 
Sentelhas, a ideia é proporcionar uma melhora na 
qualidade de vida dos frequentadores do local. “A Apevo 
não tem a intenção de abrir uma academia para 
concorrer com as demais, mas sim colocar à disposição 
dos associados e dependentes equipamentos de 
qualidade, para que pratiquem os exercícios com 
orientação médica e auxílio de prossional capacitado”, 
ressalta Sentelhas. 

As novidades sobre o novo espaço serão divulgadas em 
breve nos veículos de comunicação da Apevo (jornal 
mensal, site - www.apevo.com.br e Facebook - 
www.facebook.com/ApevoOcial.

O diretor e tesoureiro, Idair Carlos Modesto, explica que 

o local – o mesmo onde são realizadas as aulas de 
ginástica – passará por reformas. “Serão colocados pisos 
de borracha, catracas para entrada e saída dos associados 
e dependentes, espelhos e outros itens de academia. 
Também serão contratados prossionais para atenderem 
as necessidades do público. O espaço será adequado para 
proporcionar comodidade e conforto aos praticantes da 
atividade física e, no momento, a Apevo está na fase de 
planejamento”, comenta. De acordo com o diretor, por 
haver rotação de pessoas, a associação espera receber, 
no mínimo, 150 alunos por dia durante o horário de 
funcionamento da academia.

Site da Apevo passará
por mudanças

A reformulação será feita pela empresa Play Comunica - 
responsável pela criação do site em 2017. O 
Departamento de Comunicação da Apevo e os diretores 
da associação se reuniram com a representante da 
empresa, Katerina Beranger, para denir as mudanças do 
novo site.

Após três anos de cr iação,  o s i te da Apevo 
(www.apevo.com.br) passará por uma reformulação. De 
acordo com a equipe de comunicação da entidade, a 
adequação é necessária para facilitar o acesso e a 
navegação dos internautas de todas as idades. 

A página inicial terá um novo modelo de rolagem, o que 
permitirá que os internautas visualizem o conteúdo do 
site sem precisarem clicar em outros links, serão inclusas 
abas para a “Colônia de férias em Ilha Comprida” e 
“Departamento Jurídico”. A reformulação do site estará 
disponível na primeira quinzena do mês de julho.

Durante pandemia do coronavírus, serviços
são realizados apenas na Unidade de Saúde
Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 
Apevo precisou readequar o atendimento em seus 
prédios. A diretoria optou por fechar temporariamente a 
sede e manter os serviços apenas na Unidade de Saúde.
Sendo assim, pagamentos de boletos de viagem, 
mensal idades, plano de saúde Fênix Medical , 
agendamentos de consultas, reservas de viagens, 
aquisição de baterias auditivas, entre outros serviços, 
passaram a ser realizados em um único espaço. De 
acordo com o presidente da Apevo, Daniel Sentelhas, 
para evitar a aglomeração de pessoas, a opção foi 
centralizar o atendimento na Unidade de Saúde.
“Esperemos que, em breve, a pandemia acabe para 
retornamos o atendimento como era anteriormente. 
Também temos muitos planos e projetos para a 
associação que só poderão ser iniciados ou concluídos 
com o m do isolamento social”, ressalta.

Sentelhas também citou a importância de manter o 
pagamento das mensalidades e do convênio médico em 
dia para continuar usufruindo os benefícios da associação 
e seus parceiros. “Apesar de alguns de nossos parceiros 
também terem suspensos, de forma temporária, seus 
atendimentos, ressaltamos para que o associado se 
mantenha em dia com as mensalidades e o convênio 
médico Fênix Medical. O cuidado com a saúde, 
principalmente dos idosos, deve ser redobrado durante a 
pandemia do coronavírus. Para ser atendido pelos 
médicos da Unidade de Saúde e parceiros, é necessário 
apresentar o comprovante de pagamento atualizado. O 
mesmo vale para o plano de saúde, que pode até ser 
suspenso pela falta do pagamento”, explica.
A Unidade de Saúde está na rua Sebastião Lopes, 97 – 
Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 
3353-9800.

Psiquiatra retoma atendimento presencial na Saúde Apevo  
Neste mês de julho, a psiquiatra Ana Paula Antoneli 
Ribeiro irá retomar o atendimento presencial na Unidade 
de Saúde Apevo. Desde o decreto de isolamento social, 
em março, Ana suspendeu os atendimentos na 
associação.
Além da psiquiatra, já retomaram os atendimentos: o 
urologista Fábio de Sousa; a psicóloga Carolina Claudino; 
a dentista Flavia Cassandre; as podólogas Regina Alves, 
Adriana dos Anjos e Joelma Rodrigues; os sioterapeutas 
Thaís Mansur, Viviane Brito, Julio Cassiano, Evandro 
Campos e Gabriela Massucatto; as prossionais da 
estética, Maria Auxiliadora Baraúma e Vera Lucia 
Gonsalves; e a fonoaudióloga Vanessa Cristina Gonçalves.
A coordenadora da Saúde, Sônia Quintino, ressalta que os 
atendimentos são agendados com espaço de horário 
entre os pacientes e os prossionais são responsáveis por 
suas agendas para evitar o agendamento de mais de uma 
pessoa por horário. A medida, adotada desde abril, 

previne a aglomeração de pessoas na recepção do recinto 
e também dá tempo para que os prossionais esterilizem 
as salas e os equipamentos.
Alguns médicos seguem atendendo em consultório 
próprio, oferecendo descontos para os associados e 
dependentes da Apevo. A associação orienta para que os 
pacientes utilizem a máscara de proteção dentro da 
Unidade de Saúde, que não levem acompanhantes e que 
seja mantida uma distância segura entre uma pessoa e 
outra.
 

 
Os pacientes interessados nos atendimentos nas áreas da 
sioterapia e podologia devem agendar com os 
prossionais via WhatsApp. A Unidade de Saúde conta 
com quatro sioterapeutas e três podólogas.

O agendamento com os demais prossionais devem ser 
feitos na Unidade de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 - 
Centro ou pelo telefone (15) 3353-9800. 

Como agendar

Thaís Mansur, sioterapeuta, também realiza serviços de 

acupuntura, microsioterapia, RPG/RPM e reabilitação 
respiratória, telefone (15) 97405-1495. Viviane Brito é 
especialista em Barra de Access e o telefone de contato é 
(15) 99670-2272. O sioterapeuta Julio Cesar Cassiano 
presta serviços de reabilitação ortopédica e neurológica 
e, além de atender na Unidade de Saúde, também atende 
home care: (15) 98815-7738. Evandro Campos é 
quiropraxista e o agendamento deve ser feito pelo 
número (15) 99151-6668. Gabriela Massucatto realiza 
auriculoterapia, ventosaterapia, drenagem linfática e 
limpeza de pele: (15) 98166-0479.
Além de atenderem na Unidade de Saúde, as podólogas  
atendem na Feet Confort, em Sorocaba, WhatsApp no 
número (15) 98112-0811.

Academia está em fase de planejamento e será inaugurada em breve

Apevo apresenta contas de 2019 durante assembleia geral
Assembleias de prestações de contas são realizadas 
semestralmente na Apevo. Mesmo com a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), a diretoria seguiu as 
recomendações de segurança e promoveu o encontro, 
no dia 30 de junho, com a presença de cerca de 30 
associados.
A prestação de contas referiu-se aos dados de 2019. A 
assembleia foi presidida pelo 1º tesoureiro, Itagiba Tadeu 
de Moraes; o consultor jurídico da Apevo, como 
secretário, Gentil Garcial; o presidente do conselho scal, 
José Carlos Caramenti; e o contador Rodnei Oliveira.

O presidente da Apevo, Daniel Sentelhas, ressalta a 
importância do evento para mostrar onde o dinheiro dos 
associados está sendo investido. “Apesar da pandemia, 
precisávamos realizar essa assembleia para sermos 
transparentes com nossos associados. São eles quem 
mandam no nosso trabalho e é para eles que estamos 
aqui. Durante a assembleia, mostramos onde estamos 
investindo o dinheiro que eles pagam nas mensalidades e 
o lucro obtido em 2019 será aplicado nos projetos 

futuros, colocados em prática no m da pandemia”, 
explicou Sentelhas.
Os dados apresentados foram aceitos de forma unanime 
pelo público.

A planilha de despesas e receitas foi distribuída para os 
associados presentes e apresentada pelo 2º tesoureiro da 

associação, Idair Carlos Modesto. Entre os custos 
relatados pelo diretor, estão: os gastos com a obra na 
colônia de férias em Ilha Comprida, a manutenção dos 
prédios, impostos, salários, entre outros.

Assembleia semestral aconteceu dia 30 de junho


