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Palavra do Presidente

Cem dias da gestão Daniel Sentelhas

Passados cem dias de minha posse por decisão judicial, com
os demais membros da atual diretoria, já consigo perceber a
satisfação dos associados com a renovação ocorrida em
nossa querida Apevo. Estou trabalhando com muita
dedicação e implantando novidades e melhorias que não
deixam de ser notadas por todos.
Essas novidades e melhorias ocorreram em diversas áreas e
muitas continuam em fase de realização. Elas vão desde

novas parcerias, atuações no ambiente físico, com
manutenções nos imóveis e mobiliários como também no
ambiente relacional, envolvendo associados, diretoria e
funcionários.
Com essa nova ﬁlosoﬁa de trabalho, percebo ainda que
todos estão motivados para que haja uma evolução em
todos os aspectos de nossa associação. Anteriormente, já
divulguei algumas realizações e posso destacar, dentre as
últimas novidades:
- No setor de excursões, ﬁzemos parceria com a agência
Cisne Turismo, de Sorocaba, ampliando-se assim as opções
disponíveis para os associados;
- Na Unidade de Saúde contamos agora com uma técnica
esteticista;
- Parceria com uma barbearia situada na rua Sebastião Lopes,
próximo a Unidade de Saúde;
- Parceria com a Lorenzetti Seguros, que oferece plano
funeral com indenização para morte acidental;
- Parceria com a Ofebas, que oferece descontos de até 50%
em seus serviços;
- Estão em andamento as tratativas com a Fenix Medical,

operadora de planos de saúde, para formatação de opção
com a cobertura diferenciada e menos onerosa para os
associados e demais interessados; e,
- Nesses primeiros meses já conseguimos,
aproximadamente, 250 novos associados, muitos dos quais
por se identiﬁcarem com a nossa administração.
Podemos ainda destacar a homenagem que nossa diretoria
recebeu da Câmara Municipal de Votorantim, como
reconhecimento pelos avanços e serviços prestados para os
associados aposentados, pensionistas e colaboradores de
Votorantim.
Por tudo que foi exposto, quero agradecer a todos - diretoria
e funcionários - que tornaram possível chegarmos até aqui e
pedir que não esmoreçam na busca de nossos objetivos.
Finalizando, agradeço a Deus por tudo que nos tem
proporcionado e peço que Ele continue me dando saúde e
sabedoria para cumprir os compromissos de gestão
assumidos em nossa campanha.
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

Defesa do consumidor: não compre “gato” por “lebre”
Esse jargão - muito conhecido do povo - está, atualmente, na
moda e precisamos estar atentos para isso. Infelizmente, em
nosso país, a coisa acontece pelo famoso “jeitinho brasileiro”,
que deveria ser mais ﬁscalizado pelos Órgãos de Defesa do
Consumidor e não é, deixando assim as coisas acontecerem.
As coisas só se resolvem depois que a “casa cai” e daí o
prejuízo recai nas costas do consumidor, dos mais pobres e
menos esclarecidos. Nessa edição, abordarei produtos
como biscoitos e chocolates a venda nos supermercados. É
uma tentação, principalmente para as crianças que nos
“atormentam” na hora das compras.
Com a queda do poder aquisitivo, ou seja, menos dinheiro e
produtos mais caros, é evidente que as famílias deixaram de
comprar esses produtos. Isso porque não pode faltar o

arroz, o feijão, a mistura (como chamamos a carne), verduras
e legumes. Ocorre que como caiu muita a venda de biscoitos
e chocolates, por serem caros e substituíveis, a inteligência
do brasileiro é muito fértil e é aí que vem a enganação.
Nem todo mundo, ou pelo menos a maioria, observa o peso
do produto e, há algum tempo, se prestarmos atenção, os
biscoitos e chocolates pesavam 200 gramas. Hoje, você
encontra de 180, 140, 120 e até 90 gramas, com preços que
acredita ser mais baratos, só que os produtos vêm em menor
quantidade.
Então estão te iludindo, te enganando. Se ﬁzer as contas, vai
ver que, em muitos casos, o barato acaba saindo mais caro.
Por isso, muito cuidado na hora de comprar esses produtos, Gentil Pereira Garcia
observe três itens: preço, peso e validade. Boas compras!
Advogado e assessor jurídico Apevo

Festa Junina de Votorantim: uma conquista do município
Sempre gostei de valorizar as atividades que acontecem em
nossa região e na nossa cidade, aﬁnal cada cidadão que mora
na comunidade, de certo modo também faz parte das
conquistas do município. Foi com esse sentimento que eu
comecei a realizar eventos, há 17 anos e minha sede ﬁca no
início de Votorantim. Com a sensibilidade de olhar os
pequenos detalhes e a certeza de que eles podem se
transformar em grandes feitos.
Desde muito novo enxerguei em Votorantim um potencial
muito signiﬁcativo para abrigar eventos grandiosos, aﬁnal, a
cidade está rodeada de municípios grandes e que valorizam o
interior. Nunca pensei em ir à capital para encontrar boas
festividades, pois aqui também têm pessoas interessadas e
dispostas a realizar e fazer parte de grandes ações, tanto
quanto na cidade grande.
Atualmente, a Festa Junina de Votorantim é um dos meus
maiores orgulhos. Sou muito honrado em ter a possibilidade
de trazer a maior festa junina do Estado de São Paulo para a

região onde eu cresci, fui criado e vivo até hoje. A festa
fomenta a economia local, gera mais de mil empregos
temporários, ajuda entidades beneﬁcentes da região, e ainda
traz mais cultura para a população, oferecendo uma
variedade de pratos culinários, com barracas que já rodaram
o Brasil inteiro, desde rodeios até o Lollapalooza, shows
nacionais e regionais, além de um espaço com brinquedos de
alta qualidade. Tudo isso com um preço extremamente
acessível, conforto e segurança.
Além dos benefícios citados acima, a festa junina não utiliza
verba pública, ou seja, a Prefeitura da cidade não precisa
destinar nenhum valor para que nosso evento aconteça. Isso
possibilita que a Prefeitura gaste o dinheiro público com o
que de fato é importante para cidade.
Nosso evento dá a possibilidade da população viver a
experiência de grandes festivais, na própria cidade. A
montanha russa da festa, por exemplo, é exatamente a
mesma que esteve presente nas últimas três edições do Rock

"Um dia a vida me bateu com tanta força, que me ensinou a resistir.
Um dia mentiram para mim de tal maneira, que me doeu e então aprendi a
seguir em frente com a verdade.
Um dia me falhou quem eu menos imaginava e entendi que as palavras
devem ser cumpridas e os atos assumidos.
Às vezes é preciso virar a página e começar do zero, embora custe ou doa.
O melhor guerreiro não é quem sempre triunfa, mas quem volta sem medo
à batalha."
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo
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Expediente

In Rio, que é o maior festival de música do país.
A 104ª edição da nossa festa, é a prova de que nossa região é
extremamente capaz de realizar eventos grandiosos, que
trazem benefícios para todos, além de reunir o melhor do
entretenimento, aﬁnal o público ﬁel que volta todos os anos!
A festa é nossa!

Guilherme Moron
Viva Entretenimento organizadora da
Festa Junina Beneﬁcente
de Votorantim

Saúde
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Fórum sobre queimaduras terá representante da região
a c i d e n t e s
envolvendo
queimaduras. A lei
ainda estabelece
alerta a sociedade
civil atraves de
c a m p a n h a s
educativas e o
desenvolvimento de
pesquisas em prol da
m e l h o r i a e
aprimoramento do
tratamento de
seqüelas; alem de
buscar a garantia dos
direitos dispostos na
Lei No 13.146, de Ação em hospital em Sorocaba
06de julho de 2015,
conhecida como Lei Brasileira de Inclusao, a todos os
seqüelados por queimadura.
O Junho Laranja sera comemorado anualmente e tem como
simbolo da campanha um
laço na cor laranja. A Aviq A
AVIQ e uma Instituiçao de
carater assistencial sem
ﬁnalidade lucrativa, que
desde 2007 presta serviço a
pacientes queimados,
encaminhados dos hospitais
de referência da regiao.

voltadas ao atendimento da pessoa vítima de queimaduras,
foi convidada para compor a Programação Cientíﬁca da
Jornada, compondo mesa junto à Presidência da Sociedade
Brasileira de Queimaduras.
O evento promoverá uma troca de experiências na área,
buscando melhorias de gestão e incentivando os grandes
apoiadores e lutadores por essa missão que é prevenir o
acidente, através de atividades educacionais em
comunidades e grupos populacionais especíﬁcos, na busca
de melhorias para o serviço de saúde público ou privado.

Junho Laranja: Sorocaba é cidade oﬁcial no
apoio aos queimados

Aviq realiza trabalhos e prevenção ao longo do ano

“Chega de catástrofes. É hora da prevenção!”. Esse é o tema
do “I Fórum de Voluntariado em Queimaduras”, que
acontece entre os dias 30 de maio a 1 de junho, em Belo
Horizonte, Minas Gerais. O evento terá a participação de
proﬁssionais da Aviq – Associação de Assistência e Ajuda às
Vítimas de Queimaduras de Sorocaba, que irão falar sobre
“ Pr á t i c a s I n o v a d o r a s d e n t r o d a Pr e v e n ç ã o e m
Queimaduras”.
Em trabalho conjunto a SBQ e ONG's programam um
evento inédito e mostram que o terceiro setor representa
um dos braços importantes no tratamento das queimaduras,
seja no acolhimento dos pacientes, colaboração com os
centros de queimados, campanhas de prevenção, busca por
políticas públicas e inúmeras outras ações que sempre
demonstraram força e capacidade de atuação do
voluntariado. A Aviq, a partir de suas palestras e práticas

Sorocaba foi reconhecida, no ﬁnal de maio, como cidade
oﬁcial no mês de Luta pelos Direitos do Queimado,
denominado de "Junho Laranja”. A iniciativa, idealizada pela
Aviq - Associaçao de Ajuda as Vitimas de Queimaduras - teve
apoio do vereador Jose Francisco Martinez e foi aprovada
pela Câmara Municipal que decretou em seu Art. 1o a
Instituiçao no Calendario Oﬁcial de Eventos do Municipio de
Sorocaba e o mês de Junho destinado a campanha pela luta
dos direitos da pessoa seqüelada por queimadura. A Lei tem
como objetivos, entre outros, promover a conscientizaçao
dos aspectos preventivos das queimaduras e divulgar os
primeiros socorros; encorajar a educaçao em todas as
categorias proﬁssionais envolvidas no tratamento e
prevenção das queimaduras; promover congressos e
exposiçoes para aprimoramento e conhecimento do
tratamento de queimaduras; e solidarizar com as vitimas de

Urso Ivis é o mascote da Aviq

para desenergizá-los. Também é necessário evitar de se
aproximar de objetos metalizados, dentro e fora de casa,
para não se tornar um ponto de para-raio e acabar levando
um choque.
Aparelhos conectados à tomada podem causar acidentes ou,
ainda, provocar um incêndio. Por isso, enquanto houver
descargas elétricas o ideal é não utilizar equipamentos como
secador de cabelo, batedeira, televisão ou computadores,
recomendam os especialistas.

é manter-se sempre afastado da ﬁação elétrica,
especialmente dos ﬁos que não estão encapados já que os
choques podem ser perigosos.
Aparelhos eletrônicos devem ﬁcar afastados da pia, chuveiro
ou banheira porque, se caírem na água, podem sofrer uma
pane elétrica e dar um choque em quem estiver usando.
Caso alguém leve um choque, a primeira medida a ser
tomada é desligar a chave elétrica da casa. Não é
recomendado encostar na pessoa que está levando o
choque, pois isso pode ser fatal. A melhor forma de ajudar é
ligar para o Samu (192) e pedir ajuda. Em caso de raios ou
trovões, a recomendação é tirar todos os aparelhos
eletrônicos da tomada e evitar atender ao telefone para se
proteger.

Dicas para evitar acidentes em dias de chuvas fortes com
raios e relâmpagos:
1. Evite mexer no celular.
2. Não use aparelhos elétricos.
3. Não mantenha aparelhos conectados nas tomadas.
4. Evite que as crianças cheguem perto de tomadas.
5. Evite o uso do adaptador ou multiplicador de tomadas.

Cuidados para evitar prejuízos com os raios

É bom saber

Foto Jornal O Globo

Você está mexendo na geladeira ou secando os cabelos e de
repente leva um choque. Essa cena é mais comum do que se
imagina; no entanto, muitas vezes a descarga pode ser
intensa e a consequência pode ser grave. No Brasil, o
número de internações e mortes por causa de choques
elétricos vem crescendo cada vez mais. Em 2011, 1.491
pessoas morreram devido aos choques e em 2018; o
número subiu para 1.712.
É muito importante se proteger e tomar cuidado com
armadilhas dentro e fora de casa, como alertam os
especialistas da Unidade de Saúde da Apevo. Dependendo
de onde estiver, a pessoa pode levar um choque de 110 volts
a 138 mil volts e, em cada caso, a gravidade é maior ou
menor. Por exemplo, um choque leve em uma tomada pode
fazer apenas o braço adormecer; já um choque médio, em
uma cerca elétrica, pode fazer a pessoa ter uma arritmia,
parar de respirar ou desmaiar; em um caso grave, como um
choque por um raio, pode levar à morte.
Para se proteger dentro de casa, a dica principal é fazer a
manutenção da rede elétrica a cada 10 anos, no máximo.
Além disso, é bom usar chinelo de borracha para trocar a
temperatura do chuveiro, mas como alerta o químico Carlos
Eduardo Siqueira, o chinelo não é tão eﬁcaz na prevenção de
choques muito intensos, é apenas um cuidado a mais.
Em relação à água, ele explicou que ela pura não conduz
eletricidade, mas se tiver cloro, sal ou alguma outra
substância, já vira condutora elétrica. Por isso, durante uma
tempestade, é recomendado sair imediatamente do mar ou
da piscina para evitar um choque por um raio.
Outra medida que pode ajudar bastante em casa é o protetor
de tomada, principalmente em famílias com crianças e
animais. Existem vários modelos encontrados em lojas de
utilidades domésticas.
Em relação aos ﬁos de casa, é essencial mantê-los encapados
com ﬁta isolante para evitar o risco de choque. Na rua, a dica

Número de raios aumenta em até 50% no Brasil

Raios atingem 300 pessoas no Brasil por ano
Por ano, no Brasil, cerca de 300 pessoas são atingidas por
raios e dessas, 100 morrem. E a maioria das mortes causadas
por raios, segundo estudos do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, seria evitável, como explica o
coordenador do grupo de Eletricidade Atmosférica, Osmar
Pinto.
Ele explicou que a cada 5 pessoas que morrem no Brasil
atingidas por raios, quatro mortes poderiam ter sido evitadas
se houvesse mais informação.
Por ser o maior país em região tropical do planeta, o Brasil
está em primeiro lugar na incidência de raios. Além do alto
índice de mortes, os prejuízos também são grandes. Dados
do Inpe apontam que os fenômenos El Niño e La Niña
modulam a ocorrência de raios no Brasil numa intensidade
muito acima do esperado. O Norte é a região que possui
mais incidência e o Tocantins ﬁca em primeiro lugar entre os
estados, com mais de 17 raios por quilômetro quadrado.
Especialmente nos meses de verão, além de muita chuva e
ventos fortes, há grande incidência de raios e relâmpagos.
Dentro de casa, é necessário ter alguns cuidados para que
acidentes graves, como curto-circuitos e choques elétricos,
possam ser evitados.
Sempre que possível, deve-se tirar os aparelhos da tomada

Os acidentes com eletricidade eram muito raros até o século
XIX e se resumiam a pessoas que receberam choques por
raios em tempestades. A primeira descrição de uma morte
por choque elétrico ocorreu em 1879, em Lyon, quando um
carpinteiro apresentou lesão que evoluiu para óbito após
exposição a corrente alternada. Com a descoberta e o uso
da eletricidade pelo homem, esses eventos se tornaram
relativamente comuns. As lesões são quase sempre
acidentais e, na maioria dos casos, preveníveis.
O choque elétrico é deﬁnido como uma resposta violenta
súbita causada pelo uxo de corrente elétrica através de
qualquer parte do corpo ou cabeça. Eletrocussão é a morte
causada por eletricidade. Lesão elétrica, por sua vez, é
deﬁnida como
o dano de
t e c i d o
produzido
pelo uxo de
corrente
elétrica através
do mesmo.
Queimaduras
elétricas são
l e s õ e s
cutâneas com
n e c r o s e
resultante do
 u x o d e
corrente
elétrica através
da pele.

Arte G1.com

Arte Folha de Londrina

Choque elétrico: um perigo dentro e fora de casa

Como evitar choques elétricos
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Turismo

Musical, parque aquático e cruzeiro são destaques da Cisne Turismo

Foto Guia Olímpia

Foto Morente Forte

Thermas dos Laranjais e Cruzeiro Costa
Fascinosa

Nascido com o objetivo de homenagear as obras teatrais e
o cinema, seus decks trazem os nomes de personagens
famosos, como: Jivago, Aida, Tosca. Arquitetonicamente, o
coração do Costa Fascinosa é seu enorme átrio que se abre
com a escada central sobre nove decks, do 3º ao 13º. A área
tem amplos espelhos que ampliﬁcam o efeito cenográﬁco,
que pode ser apreciado até dos elevadores panorâmicos.
Grande espaço para crianças com parque aquático e o tema
pirata com um castelo de conto de fadas.

Passeio de um dia

Françoise Forton e Aloísio de Abreu protagonizam o musical
Thermas é o 4º parque aquático mais visitado do mundo

Localizado em Olímpia, o Thermas dos Laranjais é um dos
principais complexos turísticos da América Latina, sendo o
parque mais visitado do Brasil. Com mais de 260 mil m², o
Thermas tem capacidade para receber cerca de 15 mil
visitantes por dia.
O local será visitado pelo grupo da Apevo de 15 a 17 de
agosto ou de 26 a 28 de outubro. A viagem está sendo
organizada pela Cisne Turismo e o pacote inclui pensão
completa com hospedagem no resort Royal Star.
O Thermas dos Laranjais possui área verde deslumbrante,
com águas quentes correntes e mais de 50 atrações para
proporcionar momentos de descontração ou descanso,
muita emoção, diversão e alegria. Entre as atrações, estão:
complexos de tobogãs, pista de surfe, piscina de
ressurgência, de sonolências, rio lento de corredeira e
parque infantil.
Um grande navio a ser vivido: é assim que o Costa Fascinosa
é descrito no site da companhia. O local é perfeito para
momentos cheios de diversão. Com suas 114 mil
toneladas, é um dos maiores navios da Marinha Mercante
italiana. A Cisne leva os turistas para um passeio pelo oceano
de 13 a 16 de dezembro e o roteiro inclui as cidades de
Santos, Balneário Camboriú e Porto Belo.

Foto Booking

O musical “Minha vida daria um bolero”, o resort Royal Star e
o Cruzeiro Costa Fascinosa são algumas das atrações
agendadas pela Cisne Turismo. A agência tem parceria com a
Apevo desde abril.
Com texto de Artur Xexéo, o musical tem humor, amor,
boleros e música ao vivo, com Françoise Forton e Aloísio de
Abreu. Mais de onze boleros fazem parte do imaginário
coletiva que dá voz à história do musical, que poderá ser
prestigiado pelos turistas da Apevo no dia 20 de julho.
Quando começa a peça, está indo ao ar a última edição do
programa “Minha vida daria um bolero”. Neste dia, Diana
(interpretada por Françoise) expõe, ao vivo, o
relacionamento que mantém há 20 anos com Orlando
(Aloísio). Porém, eles nunca se viram. Só conversam por email, mensagens de celular e pelo programa de rádio. Mas
agora, após a última edição e pela primeira vez, terão um
encontro presencial, numa prometida aula de dança.
As ondas da rádio Mundo criam a relação entre os
personagens. Diana é uma mulher que nunca se casou,
acredita no amor, mas nunca arriscou. Orlando é um
homem que sempre quis casar, porém com diﬁculdades de
manter as relações. Na medida em que o tempo passa,
durante o programa, os personagens vão ajudando um ao
outro, aprendendo e descobrindo o caminho do amor.

Piscina do hotel fazenda Sítio Castelinho

A Cisne também programou um passeio de um dia no
Hotel Fazenda Sítio Castelinho, em Cesário Lange. A
excursão acontece no dia 28 de junho e inclui: transporte,
café da manhã, almoço, caminhada pelo local, baile e bingo.
O hotel fazenda oferece uma estrutura completa de lazer,
com: campo de futebol, piscina, salão de jogos, lagos para
pescas, passeios de cavalos, plantações, hortas, entre
outros.
As reservas podem ser feitas na Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim, informações pelos
telefones (15) 3243-2410 ou 3233-6616, com Eliza
Martho, na agência.

Apevo leva turistas para 38ª Expoflora em setembro
de 300 mil turistas visitam a Expoora anualmente.
No pacote da Apevo estão inclusos: transporte, ingresso
para a exposição e almoço. Associados pagam R$ 160 e não
associados R$ 205. O ingresso dá direito a maioria das
atrações do parque, como: mostra de paisagismo e
jardinagem, exposição de arranjos orais, parada das ores,
chuva de pétalas, mini sítio e museu. Passeio turístico e
parque de diversões não estão inclusas.

Novidades e atrações
Para melhor atender os visitantes, que lotam o parque de
250 mil m², a Expoora este ano será estendida por mais um
ﬁnal de semana. O evento acontece de 6 de setembro a 12
de outubro e os milhares de visitantes terão a oportunidade
de conhecer as novidades do mundo das ores.
Entre as atrações do evento, estão: exposição de arranjos
orais – em um ambiente climatizado, milhares de hastes de
ores e plantas são utilizadas na exposição de arranjos para
emocionar e encantar os visitantes; mostra de paisagismo e

jardinagem – diversos e belos ambientes apresentados por
paisagistas, decoradores e designers de interiores com
sugestões para que os visitantes façam em seus jardins;
danças típicas holandesas: são 300 bailarinos, entre 9 e 18
anos, que se apresentam nos cinco palcos do recinto com
danças inspiradas na natureza, proﬁssões, colheitas, histórias
sobre a origem e tradição holandesas; parada das ores: às
16h, carros alegóricos decorados, ladeados pelos artistas que
atuam na Expoora, percorrem boa parte do recinto,
conduzindo os visitantes ao local da chuva de pétalas; entre
outras atrações.

Foto Alvan Turismo

O Departamento de Turismo da Apevo também tem viagens
programadas. No dia 14 de setembro, a associação levará
seus turistas para a 38ª edição da Expoora. O evento é a
maior exposição de ores e plantas ornamentais da América
Latina e acontece, anualmente, na cidade de Holambra para
dar as boas-vindas à primavera.
A cidade é uma antiga colônia holandesa e seu nome é a
junção das palavras Holanda, América e Brasil. Holambra
também mantêm as características e costumes holandeses,
inclusive a culinária – muito divulgada durante a Expoora.
Apesar de contar com um pouco mais de 11 mil habitantes,
Holambra é o maior centro de cultivo e comercialização de
ores e plantas ornamentais do país, responsável por cerca
de 40% das vendas do setor. Por isso, mais de 300
produtores da cidade aproveitam o evento para mostrar aos
visitantes as novidades em ores e plantas ornamentais, já
que o evento é a grande vitrine das novidades da oricultura
nacional.
Em sua primeira edição, em 1981, o evento atraiu mais de 12
mil pessoas em um único ﬁnal de semana. Atualmente, mais

Expoora é passeio tradicional na Apevo

Cidade em Foco
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Gripe: cidade não atinge meta de imunização

Apevo participou da campanha por mais de 10 anos

A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do chamado
público-alvo, formado por 59 milhões de brasileiros. Idosos,
crianças pequenas, grávidas, mulheres que tiveram ﬁlho há
menos de 45 dias, indígenas, trabalhadores da saúde, de
escolas, das forças de segurança e do sistema penitenciário,
presos, internos e pessoas com doenças crônicas.

Pela primeira vez, após dez anos consecutivos, a Apevo não
participou da ação. Desde o mês de abril – quando a
campanha teve início no país, a diretoria da Apevo fez
contato com a Prefeitura - por meio da Secretaria de Saúde
(Sesa) para poder colaborar com a campanha, assim como
nos anos anteriores. Mas, segundo a Sesa, uma ordem do
Ministério da Saúde proíbe a associação de ser um ponto de
apoio.
Em Votorantim, a meta era aplicar 31.731 doses. De acordo
com o Departamento de Vigilância em Saúde, até o dia 30 de
maio foram vacinadas 5.170 crianças, o que compreende
60,34% do total a ser vacinado; 10.183 idosos, 95,59%;
1.228 trabalhadores da saúde, 59,70%; 713 gestantes,
57,18%; 172 puérperas, 83,90%; 822 professores,
87,45% e 5.043 pessoas com comorbidades, 62,56%.

Votorantim imunizou, até o ﬁnal de maio, 23.820 pessoas na
campanha de vacinação contra a gripe. O índice de
Doses estarão disponíveis para população
imunização foi abaixo do esperado, aﬁrma a Secretaria de
Saúde. Por isso, o Ministério da Saúde deve seguir com a Um balanço divulgado no dia 29 de maio apontou que
campanha e, a partir do dia 3 de junho, as doses restantes apenas 75% da população havia se imunizado. Para
aumentar a proteção, o ministério decidiu que, a partir de 3
estarão disponíveis para toda a população.
de junho, as doses estarão disponíveis para todos.

Associação imunizava idosos em geral

Mais de 500 pessoas visitam o
planetário realizado na Apevo

A cidade de Votorantim registrou, até o ﬁnal de maio, 131 no corpo, a pessoa deve procurar de imediato pela Unidade
casos de dengue conﬁrmados e segue com as ações de de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.
combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. De
acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), até o dia 28 de
maio, foram notiﬁcados 1.056 casos suspeitos de dengue,
sendo 131 conﬁrmados – desses, 4 são importados.
Conforme a coordenadora do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), Kátia Regina de Oliveira, os trabalhos não
param e as equipes estão dando atenção especial aos bairros
onde há suspeitas da doença. “É importante que as pessoas
mantenham o estado de alerta no combate aos criadouros
do mosquito”, disse.
A Sesa orienta que, ao apresentar os sintomas da doença,
Cidade continua com ações de combate ao mosquito
como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores

104ª Festa Junina de Votorantim aguarda mais de 350 mil pessoas
hastes rígidas e canudos rígidos; animais (exceto cão-guia
acompanhados dos portadores de deﬁciência visual); bastão
para tirar fotos (o conhecido “pau de selﬁe”); substâncias
inamáveis e corrosivas.
Para entrar no recinto é necessário apresentar documento
com foto, para maiores de 16 anos. Já para os menores de 16
anos, além da documentação, é obrigatório estarem
acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Segurança reforçada
Festa Junina é tradição em Votorantim

Considerado o maior evento do estado de São Paulo, a 104ª
Festa Junina Beneﬁcente de Votorantim espera receber até o
dia 23 de junho, mais de 350 mil visitantes. Esse ano a festa
conta com mais entidades beneﬁcentes e diversos shows.
Gusttavo Lima, Luan Santana e Roupa Nova, entre outros,
fazem parte da lista de atrações musicais.
A organização do evento divulgou uma lista, informando o
público sobre o que é permitido entrar no evento como
chapéu ou boné, capa de chuva e câmera portátil. Mas não é
permitida a entrada com água; alimentos industrializados
fechados (por exemplo salgadinhos, pacote de bolacha);
garrafas, latas e bebidas; armas de fogo e armas brancas;
objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes; fogos de
artifícios; cartazes feitos de papelão grosso ou ﬁxado em

Segundo o responsável pela organização da festa, Guilherme
Moron, da Viva Entretenimento, a festa conta com mais de
100 câmaras espalhadas pelo local. “Assim como ano
passado não tivemos nenhum incidente na festa, esse ano
queremos repetir isso, aﬁnal, as pessoas vão até lá para se
divertir. Esse ano também contam os com mais seguranças e
cães farejadores, além do apoio da Polícia Militar, Polícia
Rodoviária e Guarda Municipal no entorno do recinto”,
explica.
O recinto será fechado às segundas e terças-feiras, sendo
aberto de quarta-feira a domingo nos seguintes horários: de
quarta a sexta, a partir das 19h, sábados, a partir das 14h e
domingos, a partir das 12h. Os shows terão início a partir das
21h30. A festa está sendo realizada na Praça de Eventos Lecy
de Campos, na av. 31 de Março, Centro de Votorantim.

Associados celebram Bodas de Ouro no Dia dos Namorados

Associados Maria Aparecida e Sebastião Candido dos Santos

No dia 12 de junho - Dia dos
Namorados, os associados da
Apevo, Sebastião Candido dos
Santos e Maria Aparecida
Amaro dos Santos completam
50 anos de casados. As Bodas
de Ouro serão comemoradas
com uma celebração na Igreja
Nossa Senhora da Consolata,
no dia 16 de junho.
Sebastião e Maria se
conheceram na cidade de Santo
Antônio da Platina, no Paraná,
quando trabalhavam nas

plantações da cidade. Na época, ela tinha 22 anos e ele, 24.
O casal tem dois ﬁlhos - Sérgio Mauro dos Santos e Sidnei Candido e três netos. Eles
agradecem ao apoio que recebem dos familiares e também das noras, Silvia e Dilza.

Foto Secom Votorantim

Votorantim registra 131 casos de dengue confirmados

Alunos prestigiam planetário móvel

O planetário móvel, exibido na Apevo pelo Cursinho
Votorantim - em parceira com a Fulldome Planetários,
recebeu visita de mais de 500 pessoas. Crianças, jovens e
adultos conheceram a estrutura, que teve o apoio da
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA).
Segundo a física e organizadora do evento, Thalita Prado, as
sessões duraram uma hora e foram apresentadas para
estudantes e o público em geral. O planetário digital de alta
resolução com exibição em 360º teve sessões guiadas
interativas com utilização de recursos audiovisuais, que
exploraram e explicaram os principais assuntos da
Astronomia.
Thalita disse que pensou em trazer o planetário móvel para
Votorantim para promover e divulgar a ciência. “A parte
visual encanta os estudantes e isso aconteceu comigo. Sei
que pode estimular outras pessoas a se apaixonarem por
física. A gente vê o brilho nos olhos das pessoas depois de
cada exibição dentro do planetário. Pessoas que nunca
tiveram a oportunidade de ter contato com um planetário
puderam ter sem ter que sair de Votorantim”.
Carlos Eduardo Guariglia, professor de física e responsável
pelo planetário, foi quem guiou as sessões. “A ideia é levar o
planetário para cidades que não tenham. Dentro da
estrutura são feitas projeções e dou uma aula de astronomia,
com explicações e uso de simuladores que projetam
constelações, planetas, além de vídeos sobre sistema solar,
universo, entre outros”, explica. Thalita aﬁrma que trará
novamente a estrutura do planetário para Votorantim. “Foi a
primeira vez que alguém fez esse tipo de abordagem aqui e
vieram pessoas de toda a região. Como muita gente não
pôde comparecer, com certeza queremos fazer outra
edição”, diz.
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Destaques Apevo

Apevo faz campanha para captar novos associados
A feira também teve a participação da Farmamed, Óticas
Apevo faz visitas externas
Único, Votolab Análises Clínicas e Doctor Prime. Foram
realizadas aferições de pressão arterial, testes de glicemia, A Apevo também está trabalhando para trazer de volta os
exames de acuidade visual, massoterapia e podologia no associados inadimplentes. Para isso, a representante da
público que passou pelo local.
associação, Eliana Rangel, está visitando associados para
saber o motivo da inadimplência ou o cancelamento da
Como se tornar associado
associação, mostrando também os benefícios em ser
associado Apevo.

Facilidade no pagamento
Diretores da Apevo participaram da Feira da Saúde do Lions

Com o objetivo de atingir 5 mil associados até o ﬁnal do ano,
a diretoria da Apevo realiza diversas ações dentro e fora da
entidade. Em maio, montou um estande na Feira da Saúde
do Lions Clube de Votorantim, realizada na Praça de Eventos
da cidade e apresentou os serviços e benefícios da associação
para um grande público. Também tem feito um trabalho nas
ruas da cidade e no interior da Apevo.
Atualmente, a associação conta com 3.827 associados, entre
aposentados, pensionistas e colaboradores. A expectativa é
que, mês a mês, esse número aumente até chegar aos 5 mil
de dezembro.
Durante a ação realizada na praça central estiveram
presentes o presidente da associação, Daniel Sentelhas, e os
diretores Eliseu Sentelhas, Itagiba Tadeu de Moraes, Idair
Carlos Modesto, José Carlos Caramanti, Dorival Barroso
Sanchez e Santino de Jesus Lopes.

Para tornar-se associado não é preciso ser aposentado

Para se associar não é necessário ser aposentado, basta
apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço e título de
eleitor. Aposentados devem apresentar também o número
do benefício. Na inscrição é cobrada a taxa de R$ 26,
equivalente a matrícula e a primeira mensalidade. A partir do
segundo mês, as mensalidades custam R$ 13. São
considerados dependentes os conjugues e ﬁlhos menores de
18 anos.

Alerta: idosos devem redobrar cuidados nos bancos
situação anormal precisa ser relatada aos seguranças. É
recomendado que o dinheiro seja guardado em locais
discretos e que a vítima não reaja na abordagem.

Para facilitar o trabalho de seus associados, a Apevo passou a
aceitar o pagamento das mensalidades e boletos via cartão de
débito. Em abril, foi adquirida uma maquininha e entre as
bandeiras, são
aceitos cartões de
débitos: Elo, Visa,
Mastercard,
American Express
e HiperCard.
“Essa é mais uma
ação da Apevo
para oferecer mais
comodidade aos
associados”,
comentou a
funcionária
Elisabete Arruda.
Associação adquiriu máquina de cartão

Música, dança e poesia: Coral da
Apevo promove sarau dia 28 de junho

Foto A Tribuna RJ

Dicas de segurança

Idosos devem redobrar os cuidados nos bancos

Um crime bem conhecido deve receber atenção redobrada,
principalmente dos idosos: a “saidinha de banco”. Os
criminosos se aproveitam das vítimas que deixam as agências
com dinheiro para assalta-las.
De forma geral, os assaltantes se dividem em dois grupos:
aqueles que escolhem as vítimas aleatoriamente,
aproveitando-se da distração, e os que programam a
abordagem antecipadamente com base em informações
obtidas anteriormente. Em ambos os casos, a Polícia Militar
recomenda que, antes de entrar na agência, é preciso ﬁcar
atento a pessoas suspeitas nos ambientes externos e
internos, que ﬁcam por longo período sem realizar qualquer
operação ou rondando o banco.
Em geral, os ladrões podem andar em grupos, armados ou
não. Alguns chegam a apontar armas às vítimas, outros
simplesmente agarram o dinheiro e saem correndo. Neste
caso, a PM deve ser acionada. Já dentro do banco, qualquer

No banco: evite colocar muitas notas e moedas no bolso,
fazendo volume - isso pode chamar a atenção - e também
não saia do banco carregando um envelope contendo
dinheiro; após o saque, o cliente jamais deve sair a pé ou
entrar num ônibus - a preferência é usar um carro ou pegar
um táxi.
Dê preferência a transações eletrônicas, isso evita que você
saque grandes quantias em espécie. Se precisar fazer saques
de valor alto, evite contar o dinheiro em locais públicos ou
muito visíveis; caso necessário, veriﬁque se o banco possui
salas reservadas para este ﬁm. Aproveite o tempo na ﬁla para
observar as pessoas ao seu redor, procurando alguém
“interessado” em você.
Procure não realizar um único saque - se possível, parcele o
valor, os dias e horários. Se desloque ao banco sempre
acompanhado e evite fazer comentário com pessoas
estranhas. Se perceber que está sendo observado por
alguém dentro da agência, fale com algum funcionário do
banco ou com os seguranças. Mude sempre os trajetos e
horários para ir ao banco.
Após a saída do banco, procure ser discreto. Caso perceba
que está sendo seguido por alguém, entre em alguma loja
movimentada e ligue para a Polícia pelo 190.

Unidade de Saúde conta com nova ginecologista
Para melhor atender as associadas que passam pela Unidade
de Saúde Apevo, foi contratada uma nova proﬁssional: a
ginecologista Laura Cassagrande. A diretoria se preocupou
em trazer uma mulher, uma vez que a maioria das pacientes
sente-se mais confortáveis.
A proﬁssional atende às quartas-feiras, das 8h às 12h e as
consultas podem ser 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.
Ginecologista Laura Cassagrande se reune com diretoria

Coral da Apevo durante apresentação em evento de 2018

O Coral da Apevo promove um sarau no Salão Social da
associação, no dia 28 de junho, a partir das 17h.
Convidados do grupo também se apresentarão no evento.
O sarau é um evento cultural, no qual as pessoas se
encontram para se expressar ou se manifestar
artisticamente. O evento envolverá dança, poesia, música
acústica vocal e instrumental. Ao ﬁnal, os convidados irão
confraternizar com um delicioso chá.
O Salão Social da Apevo ﬁca na rua Antônio Fernandes, 50 Centro de Votorantim. A entrada é franca e o evento é
aberto ao público em geral.

Primeira viagem musical
No dia 25 de maio, o Coral da Apevo fez sua primeira
viagem musical e se apresentou no 1º Festival de Coros –
São Carlos 2019.
No período da manhã, no Auditório do Cenacon do Hotel
Nacional Inn São Carlos, o grupo e o maestro Luís Gustavo
Laureano participaram de Oﬁcinas Temáticas e o Workshop
“Estratégias e soluções de problemas no dia a dia do coro
amador, voz, ensaio e repertório em trabalho integrado”,
com os palestrantes Marco Antonio da Silva Ramos e a
maestrina Susana Cecília Igayara Souza.
Além do Coral da Apevo, o evento contou com
apresentações de oros das cidades de Fernandópolis,
Itirapina, Campinas, São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, Rio
Claro, Araraquara, Guarujá, Boituva, Pirassununga, São
Carlos, Matão e Jundiaí.

Rosmari Bermejo e Maria Auxiliadora esperam para a roda de conversa

Com o objetivo de promover a integração entre seus
associados e convidar o público para conhecer melhor a
associação, suas propostas e benefícios; a Apevo convida
seus associados e dependentes para passarem uma tarde de
lazer na associação. Durante os encontros haverá uma roda
de conversa com Rosmari Bermejo Garcia, Maria Auxiliadora
Barauma F. Alonso e Margarida Godoy Sentelhas - que irá
apresentar os benefícios oferecidos pela Apevo. Também
haverá um delicioso café com petiscos. Os encontros serão
nos dias 12 e 26 de junho, das 14h30 às 16h, no Salão Social
da Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim. A entrada é gratuita.

Foto Luís Gustavo

Apevo convida para tarde de conversa e lazer

Coral durante apresentação em São Carlos

Especial Baile
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Baile de Outono da Apevo reúne público animado
No dia 25 de maio, 160 pessoas marcaram presença no
Salão Social da Apevo para prestigiarem o primeiro baile de
2019 da associação. Uma semana antes do evento, as 40
mesas haviam sido vendidas, o que gerou grande público.
O baile foi organizado pela Apevo em parceria com o
promotor de eventos Josué (Josuka) Araújo. O evento estava
programado para às 21h, mas por volta de 20h30 os
primeiros casais começavam a chegar no local.
Ao som da banda Alphaville, a pista de dança lotou e o

público dançou e cantou diversos ritmos, como o forró,
sertanejo e músicas românticas. As senhoras que não tinham
pares, foram convidadas para dançar com os proﬁssionais de
dança contratados pela associação.
Os momentos de diversão contaram com os aperitivos do
buffet Nirvana. Em breve será divulgada a data do próximo
evento. Fique de olho nas redes sociais da Apevo.
Conﬁra os cliques de quem esteve por lá:

Marilene Leme e João Dalmacio Mendes

Silvio Santucci, Daniel Sentelhas, Adma e Idair Modesto, Margarida e Maria José

Silvana Becker, Irene Inoue, Marlene Carvalho, Tereza Branco e Laerte

Itagiba Tadeu, Izilda Maris, Camille Kamimura e Guilherme Moraes

Bete Gomes, Julia Figueiredo e João Gomes

Maria Isabel Kriguer, Maria Inês Scatena e Sueli Delgado

Cícero e Bete Silva, Josefa e Valdir de Oliveira

Grupo de amigos prestigiam mais um baile da associação

Associados se reunem em baile

Augusto Borba, Sueli Oliveira, Jandira Torres, Vera Oliveira e Zenide Martins

Ricardo Martins e Ivani Goulart

Banda Alphaville anima a pista de dança

Antônia Torres e Hildo Soares

Zilma e Pedro Sandor
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Visitas e Parcerias

Apevo e BM Cred oferecem café da manhã
A Apevo oferece, no dia 7 de junho, o primeiro café da manhã
em parceria com o escritório BM CredEmpréstimos, no Salão
Social da associação. O evento é gratuito, aberto ao público e
acontece das 9h às 11h.
Além do café, também haverá manhã de saúde com
proﬁssionais da Farmamed, sorteio de prêmios e distribuição
de brindes oferecidos pela BM Cred.
Segundo Mariana Mathias, gerente administrativa da unidade
de Votorantim, a BM já realiza o café da manhã mensalmente
em sua sede e recebem cerca de 100 visitantes e esperam
receber mais de 200 pessoas na Apevo. O evento será
realizado na R. Antônio Fernandes, 50 - Centro - Votorantim.
Bruna Garcia e Mariana Mathias - da BM Cred nos preparativos do café

PH Fretes e Mudanças: associados têm desconto de 15% no serviço
A PH Fretes e Mudanças agora faz parte da lista de parceiros
da Apevo e oferece 15% de desconto para os associados e
dependentes. A empresa de Paulo Henrique Alves conta
com ajudante de carga e descarga e montador de móveis,
tudo para facilitar a logística de seus clientes.
A PH atende Votorantim e região e aceita pagamento via
cartão de crédito e débito. Segundo Paulo, também há
possibilidade de fazer frete para outros estados. O
orçamento deve ser feito pelos telefones (15) 99722-97388
ou 98803-7919.

Fisioterapeuta em Votorantim
atende conveniados Fênix Medical
Os conveniados Fênix Medical, que residem em
Votorantim, tem a disposição o atendimento da
ﬁsioterapeuta Renata Aparecida Silva, que atende na
cidade. Antes, era preciso se locomover até Sorocaba para
ser atendimento na especialidade.
O espaço facilita o dia-a-dia dos conveniados do município
que procuram por tratamento mais perto de suas casas.
É necessário que o paciente seja encaminhado ao
ﬁsioterapeuta pelo médico. Conveniados Fênix Medical
Apevo podem deixar a guia de autorização na associação.
A clínica da proﬁssional ﬁca na rua Leonidas de Goes Vieira,
98 – Jardim Paraíso – telefone (15) 3343-6900.

Associação firma
parceria com Polo Master

Empresa faz frete para várias cidades com desconto para associados

Esteticista começa a atender na Unidade de Saúde
A partir do mês de junho, a Unidade de Saúde passa a contar
com o atendimento da esteticista Maria Auxiliadora
Barauma F. Alonso. Com preços acessíveis para associados
e dependentes, Dora – como também é conhecida,
oferece serviços de estética facial e depilação total, como
virilha, buço, perna, entre outras áreas.
A proﬁssional irá atender de segunda à sexta-feira, das 10h
às 16h30, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim. Agendamentos e informações pelo telefone
(15) 3353-9800.

A ﬁm de promover a capacitação proﬁssional de seus
associados e dependentes, a Apevo ﬁrmou uma parceria
com o Polo Master - Complexo Educacional.
Apresentando a carteirinha com as mensalidades em dia,
os cursos têm descontos de 20% e a matrícula de R$ 95
passa a ser R$ 73.
Situado na av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 890 - Rio
Acima (prédio onde ﬁca a Unopar), o Polo Master oferece
cursos técnicos proﬁssionalizantes com mensalidades a
partir de R$ 149, como: Leitura e Interpretação de
Desenho Técnico Mecânico; Metrologia; Inspetor de
Qualidade; Leitura e Interpretação de Desenho de
Construção Civil; Orçamentista para Construção Civil;
Processo Multifuncional; Processos Construtivos;
Encanador; Instalação Elétrica Residencial; Pintura Predial
e Mestre de Obras.
Informações pelos telefones (15) 99624-1701 ou (15)
98163-0825.

Maria Auxiliadora, também conhecida como Dora, atende na Unidade de Saúde

Salão de beleza oferece descontos para associados e dependentes

Fachada do salão de beleza Vanessa Rodrigues

O salão de beleza Vanessa Rodrigues & Cia, além de sortear
brindes para os associados, também faz parte das parcerias
da Apevo. Localizado no Centro de Votorantim, o espaço
oferece diversos serviços para fazer com que mulheres,
homens e crianças ﬁquem ainda mais bonitos.
O corte de cabelo, que custa R$ 35 para mulheres não
associadas e R$ 30 para associadas e dependentes Apevo. Já
a escova custa R$ 25 para não associadas e R$ 20 para
associadas. Progressiva, luzes, botox e selagem têm 10% de
desconto. Nas tinturas, o cliente pode optar por levar o
produto (R$ 25) ou adquirir a tinta do salão (R$ 55).
Já o design de sobrancelha custa R$30 e com a utilização da
hena, R$ 45. O salão também conta com proﬁssional

manicure e pedicure, o serviço de pé e mão custa R$ 40. O
pacote da drenagem linfática, com dez sessões, custa R$
300 ou R$ 30 a sessão individual. A reexologia também
custa R$ 30.
Para as mulheres que desejam uma maquiagem mais
incrementada para datas especiais, a casual custa R$ 35 e
para festa, R$ 70. Para usufruir dos descontos, é necessário
estar em dia com as mensalidades da Apevo e apresentar a
carteirinha da associação na hora do atendimento.
O salão ﬁca na rua Paula Ney, 337 - Centro de Votorantim.
Informações e agendamentos pelos telefones (15) 974056158 ou 99847-4918.

Público da Apevo tem desconto em barbearia estilo vintage
Com o intuito de oferecer mais opções e serviços de para
associados e dependentes, a Apevo ﬁrmou uma parceria
com a Barbearia Dom Zamboni. Localizado na rua da
Unidade de Saúde Apevo, o espaço é decorado no estilo
vintage, como as barbearias americanas.
No local, são realizados serviços de corte de cabelo e barba.
Para não associados, cada serviço custa R$ 25; associados e
dependentes, que apresentarem a carteirinha da
associação, pagam R$ 25 nos dois serviços ou R$ 15 em
cada.
Barbearia terá mesa de sinuca para os clientes

O proﬁssional Gustavo Proença Camargo informa que o
local está passando por reformas e, em breve, terá uma
mesa de sinuca e uma sala de espera aconchegante.
Enquanto esperam, os clientes podem comprar bebidas e
petiscos oferecidas no espaço.
A barbearia ﬁca na rua Sebastião Lopes, 61 - Centro de
Votorantim. O atendimento é realizado de segunda à sextafeira, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 18h.
Informações pelo telefone (15) 3023-2693.
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Evento é tradicional do Brasil e multicultural

A origem dos festejos juninos no Brasil une jesuítas
portugueses, costumes indígenas e caipiras, celebrando
santos católicos e pratos com alimentos nativos. As festas
juninas homenageiam três santos católicos: Santo Antônio
(13 de junho), São João Batista (24) e São Pedro (29).
No entanto, a origem das comemorações nessa época do
ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias
celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão.
Essa importante data astronômica marca o dia mais longo e a
noite mais curta do ano, o que ocorre nos dias 21 ou 22 de
junho no hemisfério norte. Diversos povos da Antiguidade,
como os celtas e os egípcios, aproveitavam a ocasião para
organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas. “Na
Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos
até por volta do século 10. Como a igreja não conseguia
combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo dias de
homenagens aos três santos no mesmo mês”, diz a
antropóloga Lucia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP).
O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da

de Assistência Social (Comas), responsável até os dias atuais
por distribuir a arrecadação para entidades assistenciais.
Logo depois, o evento passou a ser realizado na Praça José
Ermírio de Moraes, no mesmo bairro, onde ﬁcou até o ﬁm
da década. Local após, a festa foi realocada para o espaço da
praça de eventos Lecy de Campos, cartão postal da cidade,
que na época ainda era um terreno de chão batido. O espaço
só foi nomeado em dezembro de 1996, quando a praça
ﬁnalmente foi inaugurada para receber as festividades de
Votorantim.
No início, diversas brincadeiras típicas faziam parte da
comemoração junina, como o pau de sebo, em que é
necessário escalar um mastro ensebado para pegar o prêmio
no topo, o correio elegante, que era a troca de recados
escritos no papel pelos integrantes da festa. Com o passar do
tempo algumas deixaram de acontecer e outras foram
Festa Junina de Votorantim
mantidas como a tradicional apresentação das quadrilhas.
Desde 1915, bandeirinhas coloridas são hasteadas e comidas (Fonte: G1.com)
típicas entram em cena na Festa Junina Beneﬁcente de
Votorantim. O tradicional evento da cidade resistiu ao tempo
e completa 104 anos em 2019.
A festa começou por iniciativa da comunidade junto à igreja
católica, em homenagem ao santo padroeiro da cidade, São
João Batista, comemorado no dia 24 de junho, além de Santo
Antônio, no dia 13, e o dia de São Pedro, 29.
No início do século, a festa era realizada no bairro Vila
Dominguinho, em frente a uma fábrica de tecidos, onde
permaneceu até o começo dos anos 1960.
Na época, a festa já arrecadava fundos para manter as
despesas da igreja e também ajudou na construção da igreja
matriz, nomeada de Paróquia São João Batista e Imaculada
Conceição.
A partir dos anos 1970, a celebração passou a ser organizada
Imagem da primeira festa organizada pela igreja em 1925
pelo poder público. Foi então criada a Comissão Municipal
chegada dos portugueses também faziam importantes rituais
durante o mês de junho. Apesar de essa época marcar o
início do inverno por aqui, eles tinham várias celebrações
ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida.
Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes
indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se
fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos
católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos
com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida
caipira nessas comemorações reete a organização da
sociedade brasileira até meados do século 20, quando 70%
da população vivia no campo. Hoje, as grandes festas juninas
se concentram no Nordeste, com destaque para as cidades
de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). (Fonte: site Abril)

Foto Prefeitura de Votorantim

Foto Mega Curioso

Como surgiram as festas juninas?

Quadrilha, fogueira e bandeirinhas: significados e como começou

Foto Secom

sucesso nas festas juninas: o número de pares aumentou e os
passos e ritmos franceses foram abandonados.
As músicas e o casamento caipira que antecede a dança
também foram novidades incorporadas ao longo dos anos.
Um dos resquícios franceses na dança são os comandos
proferidos pelo marcador da quadrilha. Escolhido,
geralmente, entre os mais experientes do grupo, seu papel é
anunciar os próximos passos da coreograﬁa.

Em Votorantim, quadrilha abre oﬁcialmente a festa

A quadrilha, dança típica das festas juninas brasileira, é
carregada de referências caipiras e matutas, mas tem origem
francesa, nas contradanças de salão do século 17. O estilo
chegou ao Brasil no século 19 e foi sendo adaptado até fazer

Fogueira para as noites frias
Por trás do aconchego trazido pela fogueira nas frias noites de
inverno, história também não falta. Para os cristãos, a fogueira
representa o nascimento de São João Batista. Isso porque
Santa Isabel teria usado o recurso para avisar a Maria que seu
ﬁlho ia nascer e de que precisava de ajuda no parto. Alguns
contam ainda que a fogueira protege dos maus espíritos, com

poder de arrasar plantações inteiras.

Balões e bandeirinhas
Há muitos anos, era comum que nas festas juninas as
imagens dos três santos do mês (Santo Antônio, São João e
São Pedro) fossem gravadas em grandes bandeiras coloridas.
Essas bandeiras eram colocadas em água em evento
conhecido como lavagem dos santos. A ideia era a
puriﬁcação da água e de quem se banhasse com ela. Com o
passar do tempo, as grandes bandeiras – ainda presentes em
alguns lugares – deram lugar às famosas bandeirinhas em
alusão a esse ritual.
Já os balões serviam como uma forma de comunicação.
Alguns eram soltos com o objetivo de avisar a parentes e
vizinhos da região que a festança estava por começar. Vale
lembrar que no Brasil a prática de soltar balões é crime.

Comidas típicas marcam as festividades

Foto G1

no Brasil, os pratos mais comuns durante os festejos são feitas
a partir do grão. Além de servir para o consumo sendo
cozido, assado e frito, o milho é usado como base para
inúmeros pratos, como curau, canjica, pamonha, pipoca,
cuscuz, bolo, entre outros.
As festas juninas são marcadas por um cardápio variado e
com tradições que remontam ao interior do país: arroz doce,
amendoim, paçoca, pinhão, broa de fubá, cocada, pé de
moleque, quentão, batata doce assada, mané pelado (bolo
de mandioca e queijo) e maçã do amor.
As receitas variam de acordo com a região do país, com a
Lanche de pernil do Lions Club é famoso em Votorantim
Uma das principais atrações das festas juninas é a culinária oferta de produtos e a cultura local. Podem mudar, também,
típica. Como o mês de junho é tempo da colheita do milho de nome. Por exemplo: o que é conhecido como canjica por

Região
Festa Junina de Sorocaba divulga atrações
De 27 de junho a 21 de julho acontece a 40ª edição da Festa Junina de Sorocaba. Entre os
shows conﬁrmados para o evento estão Dilsinho, Marília Mendonça e Capital Inicial. Até o
fechamento dessa edição do Jornal da Apevo, ainda não haviam sido conﬁrmados os dias dos
shows.
A festa será realizado no Parque das Águas, na rua Antônio Joaquim Santana, 714 - Jardim
Abaeté. O recinto funcionará de quarta-feira a domingo, com entrada solidária às quartasfeiras (basta levar um quilo de alimento não perecível - exceto sal e açúcar) e, no restante da
semana, a entrada custará R$ 6 em dias normais (ou R$ 3 meia-entrada) e a partir de R$ 20 em
dias com grandes shows (ou R$ 10 meia-entrada).
Ainda segundo a organização do evento, foram conﬁrmados shows da banda Melim, Maneva,
Sorriso Maroto e Suelen Santos. Além dos shows, a festa contará com parque de diversões e
33 barracas de entidades assistenciais na praça de alimentação. Os ingressos estão disponíveis
no site https://www.aloingressos.com.br/ e em pontos de venda espalhados pela cidade.

grande parte dos brasileiros é chamado de mugunzá pelos
nortistas e nordestinos. E o que é canjica no Norte e no
Nordeste, é conhecido no restante de país como curau.
Em Votorantim, o lanche de pernil vendido pelo Lions Club é
muito famoso. Marli Adami, presidente do Lions, conta que a
entidade trabalha na festa desde 1968. “Enquanto a festa era
da Igreja, o Lions que a monitorava, inclusive o restaurante
era de nossa responsabilidade. Continuamos trabalhando
até hoje com nossa barraca, vendendo lanches, sopas e
deliciosos quitutes. Nunca paramos e convido a todos para
nos prestigiar”, conta. Segundo ela, durante os dias da festa,
são vendidos, em média, 250 lanches por dia.

10 Sorteados
Show de Prêmios: associados recebem 23 brindes em maio
No mês de maio, o Show de Prêmios da Apevo fez a alegria
de 23 associados. O sorteio tem como parceiros a
Farmamed, Farma Ponte, restaurante Aroma e Sabor, Óticas
Único, Odontoclinic, salão de beleza Vanessa Rodrigues &
Cia e o jornalista César Silva.
Foram oferecidos três vale compras da Farmamed, nove

cestas de cosméticos da Farma Ponte, um almoço para dois
no Aroma e Sabor, uma armação das Óticas Único, duas
limpezas dentárias da Odontoclinic, dois cortes com
hidratação do salão de beleza Vanessa Rodrigues, uma
coleção dos livros “Nossa história, nossa gente” do César
Silva, uma sessão com a podóloga da Unidade de Saúde

Apevo e uma panela de arroz oferecida pela Apevo.
Para concorrer, é necessário estar em dia com as
mensalidades da associação e depositar os cupons recebidos
no pagamento nas urnas dispostas na Farmamed, Farma
Ponte e Odontoclinic. Conﬁra os premiados do mês:

Luzimar Sotero de Souza - Cesta de produtos Farma Ponte

Lazaro Fogaça - Cesta de produtos da Farma Ponte

David Moises da Silva - Cesta de produtos da Farma Ponte

Antônio Modesto Sobrinho - Cesta de produtos da Farma Ponte

Maria José de Brito Lima - Cesta de produtos da Farma Ponte

Aristides Ferreira - Cesta de produtos da Farma Ponte

Leontina Vieira da Silva - Limpeza dentária da Odontoclinic

Laura Ap. de Almeida - Limpeza dentária da Odontoclinic

Humberto Pereira - Cesta de produtos da Farma Ponte

Lucas Soares Cosmin - Óculos de sol da Ótica Único

Adaiane Zamonier - coleção de livro do jornalista César Silva

Iolanda Ruﬁno - Sessão com a podóloga da Unidade de Saúde

1
3
3

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 maio.
benefício (no caso de aposentado).
A associação dá as boas vindas a todos!
Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037
Todos podem se associar.
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Maria F. Camargo - Corte e hidratação do salão Vanessa Rodrigues e Cia

Isadora Mariz - Corte e hidratação do salão Vanessa Rodrigues

Nivaldo de Lima - brinde oferecido pela Apevo

Joel Garcia - Cesta do produtos da Farma Ponte

Etildo Filho - Cesta de produtos da Farma Ponte

Denise Pinho - Cesta de produtos da Farma Ponte

Roberto Garcia - Cesta de produtos da Farma Ponte

Yolanda Yaginuma - Vale compras da Farmamed

Terezinha Ferreira - Vale compras da Farmamedm

Marcia Botelho - almoço no restaurante Aroma e Sabor

Claudinei Galli - Vale compras da Farmamed

Data Importante

Foto Feriados Brasil

História e origem da comemoração de Corpus Christi

Tapetes são tradicionais na celebração do Corpus Christi

A celebração do Corpus Christi faz parte do calendário da
Igreja Católica desde o século XIII (13). No Brasil, a data é
considerada feriado e comemorada sempre em uma quintafeira do mês de junho, 60 dias após a Páscoa. Isso acontece
como uma simbologia pelo fato de que a Última Ceia
ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. É nesse dia
em que se celebra um dos princípios mais importantes do
catolicismo: o sacramento da eucaristia.
Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em
tradução para o português, signiﬁca “corpo de Cristo”. O
sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de
relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse dia,
o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o
vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.
A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia,

realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana
Santa. Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na
eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação,
no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem
consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no
sangue de Cristo.
A comemoração de Corpus Christi também faz parte do
calendário de algumas igrejas anglicanas. No Brasil, em
decorrência da grande tradição católica, a comemoração da
data é acompanhada por algumas práticas que foram
consolidadas aqui a partir da inuência dos portugueses. Uma
tradição típica no país é a produção de tapetes, que
representam símbolos e cenas importantes da fé católica e
são confeccionados a partir de vários produtos, como
serragem, borra de café, areia, entre outros.

Origem histórica
A origem da comemoração dessa data remonta em 1264,
durante o pontiﬁcado de papa Urbano IV (papa da Igreja de
1261 a 1264). A criação de uma comemoração em
homenagem ao sacramento da eucaristia foi resultado da
inuência dos relatos de Juliana de Mont Cornillon, uma
freira belga que nasceu nas proximidades da cidade de

Liège, em 1193.
Os relatos sobre Juliana de Mont Cornillon indicam que ela
dizia ter visões e sonhos que traziam uma mensagem divina
acerca da importância de se criar uma festa que
comemorasse de maneira apropriada o sacramento da
eucaristia. Esses relatos inuenciaram inicialmente Roberto
de Thourotte, bispo da diocese de Liège, que autorizou a
realização de uma comemoração para 1247.
Além da história de Juliana, outro acontecimento narrado
sensibilizou o papa Urbano IV a criar Corpus Christi. Os
relatos aﬁrmam que, em 1264, um sacerdote da Boêmia,
chamado Pedro de Praga, foi a Roma para se encontrar com
o papa e, durante seu retorno, Pedro deteve-se em Bolsena
e lá realizou o sacramento da eucaristia. Durante o
sacramento, conta-se que sangue começou a verter da
hóstia consagrada.
Esse suposto milagre ﬁcou conhecido como Milagre de
Bolsena, e seu relato rapidamente se espalhou, alcançando
o próprio papa, que, pouco tempo depois, oﬁcializou a
criação de Corpus Christi. Aos poucos, a festa difundiu-se
por outras localidades da Europa. Corpus Christi teve sua
importância ratiﬁcada durante o século XIV, e práticas
comuns à festa foram criadas com o passar do tempo.
(Fonte: Brasil Escola)
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Coral da Apevo completa 1 ano

Aulas do coral tiveram início no dia 16 de maio de 2018

Em maio, o Coral da Apevo completou um ano de existência.
As aulas acontecem em parceria com a Allegro Produções
Musicais e, nesse período, a atividade despertou novos
talentos em Votorantim.
Miracy Rodrigues Ro Magnoli e Bernadete Trinca, são duas
alunas que se redescobriram no coral, com o auxílio do
regente Luís Gustavo Laureano.
“Para mim, tem sido uma experiência nova cantar no Coral da
Apevo. Fiz novas amizades e aprendo muito com o nosso
querido professor. Cantar faz bem à alma e as pessoas que nos
ouvem. Vivi uma experiência linda de levar a música aos
enfermos”, diz Miracy referindo-se também a apresentação
do grupo no Hospital Evangélico de Sorocaba.
Já Bernadete diz que cantar a contagia. “É uma alegria fazer
parte de uma linda família que me incentiva a cantar. Os
benefícios são inﬁnitos para corpo e alma. A superação de
deitar no chão e respirar perante os colegas, subir no palco de
um teatro e de frente com o nosso regente para mim falta
conter as lágrimas”, ressalta.

O regente ﬁca feliz em poder despertar novos talentos. “Faço
minhas as palavras do Grande Maestro Samuel Kerr: “Cantar
é questão de saúde pública!”. É nítido o desenvolvimento de
cada um dos alunos e a transformação que a música tem feito
na vida deles através da melhora na comunicação,
criatividade, espírito de pertencimento familiar,
despertamento cultural, lazer ativo, além da prevenção e
reabilitação de doenças. E estamos comemorando somente
um ano de existência. É só o começo e temos muito a crescer!
Vida longa do Coral da Apevo!”
Na Apevo, as aulas são gratuitas, voltadas para associados e
dependentes de todas as idades e não é necessário ter
experiência ou saber ler partituras. Os ensaios acontecem às
segundas-feiras, das 15h às 17h, no Salão Social da Apevo - na
rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Não
associados podem participar de uma aula experimental.
Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 996907500.

Apresentações agendadas
O Coral da Apevo possui diversas apresentações agendadas
para este ano. No mês de junho, os espetáculos acontecem
nos dias 8, às 19h30, no Encontro de Corais, na 7ª Igreja
Presbiteriana Independente de Sorocaba, e 29 no Encontro
de Música Brasileira do Espaço Feliz, a partir das 19h.
No dia 8 de setembro no EnCantos na Primavera, às 15h,
ambos em Tatuí. E, nos dias 12 e 13 de outubro, em Taubaté,
o coral se apresentará durante o Festival Nacional de Música
& Literatura.

Aulas de dança agitam as noites de terças-feiras
Há mais de dois anos as aulas de dança de salão da Apevo estar em dia com as mensalidades da associação.
agitam as noites de terça-feira. Ministradas pelo professor
Wellington Machado, a atividade ganhou novo espaço e ritmo
em 2019.
As aulas, que antes eram realizadas no Salão Social da Apevo,
acontecem no prédio que a associação possui na rua Antônio
Fernandes, 147. Além do forró e samba rock, o professor
também ensina passos de bolero aos alunos.
Desde 2018, as aulas de dança são gratuitas para associados e
dependentes da Apevo. Aqueles que tiverem interesse em
participar da atividade devem se matricular diretamente com o
professor, no horário da aula, que acontece às terças-feiras, das
20h às 22h. É necessário apresentar a carteirinha da Apevo e Aulas de dança ministradas por Wally Marques

Associação oferece aulas
de ginástica gratuitas

Aulas de ginástica acontecem diariamente na associação

Um dos benefícios à disposição dos associados Apevo são as
aulas gratuitas de ginástica. Realizadas no prédio da
associação na rua Antônio Fernandes, 147 - a atividade
acontece três vezes por semana, no período da manhã e
noite.
Atualmente, há 30 alunas matriculadas na atividade, que
acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h; e
as segundas, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30.
Para participar, é necessário que o associado esteja em dia
com as mensalidades da Apevo e se inscreva diretamente
com o professor Márcio Antônio no local onde é realizada a
atividade, durante o horário de aula. Informações pelo
telefone (15) 3243-2410.

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:
Farmamed: 7 de junho, das 8h às 14h
Farma Ponte: 27 de junho, das 8h às 11h
No dia 7 de junho, a manhã de saúde será realizada
no Salão Social da Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Nos
demais dias, o atendimento será na Unidade de
Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro. O
atendimento é gratuito e aberto ao público.

Apevo Responde

Tire suas dúvidas sobre a Unidade de Saúde Apevo
especialidades da Unidade de Saúde?
A Unidade de Saúde dispõe de médicos nas seguintes áreas:
cardiologia, endocrinologia, ginecologia, reumatologia,
urologia, geriatria, dermatologia, psiquiatria, vascular,
pneumologia, ortopedia e clínico geral. O prédio tem 300 m²
e oferece: recepção, sala de espera, consultórios médicos,
sala para esterilização de materiais e banheiros amplos e
adaptados para deﬁcientes. O agendamento pode ser feito
na unidade ou pelo telefone (15) 3353-9800.
2. Qual o valor da mensalidade e consultas médicas?
As mensalidades da Apevo custam R$ 13, sendo que podem
Para tirar dúvidas sobre o funcionamento da Unidade de
ser incluídos dependentes, como conjugues e ﬁlhos de até
Saúde, a Apevo responde algumas perguntas sobre os
18 anos. Os atendimentos possuem preços são acessíveis e
serviços e benefícios da unidade. Inaugurada em 2013, o
abaixo do mercado, custando R$ 100, em média.
espaço é uma clínica com proﬁssionais de qualidade, com
atendimentos a preços acessíveis.
3. Além da área médica, quais serviços a Unidade de
Saúde oferece?
1. Ao associar-me tenho direito ao atendimento em quais
Além dos médicos, a Unidade de Saúde conta com o
Apevo responde dúvidas sobre Unidade de Saúde

atendimento de: nutricionista, psicóloga, acupunturista,
ﬁsioterapeuta, dentista, podóloga
e fonoaudióloga. No espaço também são realizadas as
manhãs de saúde, com proﬁssionais da Farma Ponte e
Farmamed, que aferem pressão e glicemia.
4. Quais são os parceiros que atendem externamente?
Além dos proﬁssionais que atendem na Unidade de Saúde da
Apevo, a associação conta com parcerias com médicos
externos para auxiliar nos atendimentos. Os associados têm
a disposição: oftalmologista, ortopedista, neurologista,
gastroenterologista, otorrinolaringologista, clínico geral,
endocrinologista, geriatra, mastologista, alergologista e
dermatologista. Após marcar a consulta, o associado ou
dependente retira a guia da consulta, mediante o pagamento,
na Unidade de Saúde.
Os valores são os mesmos oferecidos pela Apevo e o
atendimento é rápido. Sendo assim, os associados contam
com mais serviços à sua disposição.

