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Palavra do Presidente

Renova Já firma compromisso de gestão com associados Apevo

Olá amigos, associados e dependentes da Apevo. Sou Daniel
Sentelhas, novo presidente da associação e, por meio desse
texto, quero expressar minha gratidão, primeiramente a
Deus e a todos os componentes que colaboraram para o
sucesso de nossa chapa 2 - “Renova já Apevo”. Tenho
também especial gratidão aos 333 associados que votaram
em nosso grupo nas eleições de 16 de janeiro.
Não obstante a isso, tenho respeito por todos os associados
da Apevo que, mesmo não nos apoiando, merecem
consideração e tratamento igualitário, aﬁnal, podemos estar
momentaneamente em lados opostos, mas estamos longe
de sermos inimigos. Tudo o que faço é pensando no bem
estar de todos os associados por meio de um tratamento
humanizado e individualizado.
Por questões de direito, a justiça determinou que nossa

interpretação do que consta no artigo 30 do Estatuto Social
da Apevo estava correta e determinou a posse da chapa 2 “Renova já Apevo”, fato que ocorreu no dia 22 de fevereiro.
Tivemos uma votação equilibrada entre as duas chapas
participantes, com uma diferença de pouco mais de 70 votos
em favor da chapa da situação.
Aproveito ainda para destacar aqui que as obras contratadas
e em andamento não sofrerão paralização, até mesmo para
não causar prejuízos para a entidade e seus associados. Além
disso, uma de nossas metas é incrementar as excursões
conforme experiências anteriores e sugestões dos
associados.
Minha administração irá contatar colônias de férias para
atualização das parcerias e estabelecer novos
relacionamentos, visando ampliação, melhorias e, assim,
atendendo muitas solicitações recebidas.
Finalizando, quero reaﬁrmar o compromisso de gestão que
balizou nossa campanha para as eleições. Para isso, faço
questão de publicar a seguir as nossas propostas:
 Reduzir os custos operacionais da associação focando nos
principais objetivos visando maior integração entre o
associado e a instituição
 Prestar atendimento humanizado ao associado
oferecendo as melhores soluções em saúde,
promovendo a qualidade de vida e referência em
inovações
 Valorização do trabalho conveniado, médico e dos
colaboradores
 Rever o plano de saúde adequando as necessidades de

prestação de serviços com custos reduzidos, de acordo
com as condições de cada associado
 Ampliar os convênios com farmácias e melhorias nas
especialidades médicas
 Manutenção das parcerias existentes e possibilidade de
ampliação
 Manter os cursos de inglês e informática
 Readequar as instalações dos prestadores de serviços
 Manter, ampliar e melhorar as instalações do salão de
beleza
 Tornar acessível aos associados a locação do salão de
eventos reduzindo seus valores
 Adequar o uso do salão de eventos para atividades social e
cultural
 Reduzir os valores cobrados para associados em
excursões
 Retomar os convênios e excursões com as colônias de
férias
 Reestruturar as atividades da associação
 Implantação de um sistema de cupons para desconto em
compras no comércio local
Contamos com o seu apoio e voto de conﬁança para que a
Apevo cresça ainda mais! Estamos à disposição dos
associados, dependentes e população em geral. Viemos para
somar!
Um forte abraço,
Daniel Sentelhas

Apevo tem nova diretoria: chapa 2 assume associação após liminar
Segundo Fernando Camolesi,
advogado de Daniel
Sentelhas, essa seria a quarta
vez consecutiva que Aristides
assumiria o cargo. “O que fere
a determinação do Estatuto
Social, contida no art. 30”. A
comissão eleitoral chegou a
anular a chapa 1, mas voltou
atrás devido a mudança de
alguns de seus membros.
Diante disso, a chapa “Renova
Já Apevo” recorreu à justiça.

Eleição questionada
Diretores da Chapa 2 - Renova já Apevo assumem a Associação

Daniel Sentelhas foi nomeado presidente da Apevo, no dia
22 de fevereiro, após uma disputa judicial que teve início dias
depois da eleição vencida pela chapa 1, presidida por
Aristides Vieira Fernandes. A diretoria da chapa 2 “Renova Já
Apevo” teve ganho de causa em segunda instância no
Tribunal Superior de Justiça do Estado de São, onde recorreu
contra o resultado da eleição realizada no dia 16 de janeiro.
Na ocasião, a chapa 1 - Força e Tradição, encabeçada por
Aristides Fernandes, ganhou nas urnas por 403 votos contra
333 da chapa 2. No entanto, no decorrer da campanha
eleitoral - que iniciou no dia 17 de dezembro, com a
oﬁcialização das chapas - a chapa 2 pediu a impugnação da
chapa 1, alegando que o Estatuto Social da Apevo, em seu
artigo 30º, prevê que o presidente pode se reeleger apenas
uma vez.

Camolesi representou Daniel Sentelhas na ação, a ﬁm de
buscar “Tutela Jurisdicional do Estado” para impor a
invalidação da chapa 1 e seus respectivos votos. Em decisão
proferida no dia 6 de fevereiro, a juíza da 1ª Vara Civil do
Fórum de Votorantim, Luciana Carone Nucci Eugênio
Mahuad, deferiu a tutela de urgência, mas “tão somente
suspender os efeitos da eleição realizada no dia 16 de
janeiro, devendo a gestão anterior convocar assembleia
para a eleição dos cargos de direção da associação no prazo
de cinco dias, respeitando o disposto em seu regulamento
interno”.
O advogado então protocolou agravo de instrumento no
TSJ para considerar a chapa 2 como vencedora, ou então,
para que um interventor externo, nomeado pela justiça,
assumisse a presidência no decorrer do novo processo

eleitoral.
No dia 11 de fevereiro, o desembargador Maia da Cunha
deferiu: “Nesse contexto, desnecessária a realização de
novas eleições neste momento”. A ﬁm de obter mais
esclarecimentos sobre a decisão, Camoseli questionou a
juíza Luciana, que decidiu pela posse imediata da chapa 2.
No dia 15 de fevereiro, o advogado de Sentelhas
protocolou uma petição no Fórum de Votorantim pedindo
para que a decisão da juíza fosse cumprida.

Chapa 2 assume presidência
Passado o cumprimento dos prazos estabelecidos pela
justiça, os advogados das duas chapas participaram da
transição de posse na própria Apevo, no dia 22 de
fevereiro, data em que a associação permaneceu fechada.
“Decidimos fazer todo o processo burocrático de
transição com tranquilidade. Ressalto que o ato foi pacíﬁco
e amigável”, comentou Camolesi.
Além de Daniel Sentelhas, a nova diretoria é composta
por: José Carlos Ferreira (Vice-Presidente); Eliseu
Sentelhas (Diretor Administrativo); Silvio Santucci Costa
(1º Secretário); Ludigiere Santucci (2º Secretário); Itagiba
Tadeu de Moraes (1º Tesoureiro); Idair Carlos Modesto
(2º Tesoureiro). Conselho Fiscal: José Carlos Caramanti
(Presidente); Cilso Julio (Vice-Presidente); Dorival Barroso
Sanchez (Secretário); Francisco Alberto Scudeller (1º
Suplente); Santino de Jesus Lopes (2º Suplente) e Maria
Clara B. Chiozzotto (3º Suplente).

Eleição Apevo 2019: registro e cronograma
Data da eleição: 16 de janeiro de 2019

Chapa vencedora nas urnas: “Força e Tradição”

Chapas inscritas: “Força e Tradição” e “Renova Já

Decisão da juíza de Votorantim: 6 de fevereiro

Apevo”

Decisão do desembargador do TSJ: 11 de fevereiro

Horário de votação: das 8h às 17h

Posse da chapa 2 – Renova Já Apevo: 22 de fevereiro

Número de votos válidos: 754

Gestão da diretoria: fevereiro de 2019 a fevereiro de

Contagem dos votos: 40 minutos
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Votorantim confirma dois casos de dengue e tem com risco de epidemia

A Secretaria de Saúde de Votorantim (Sesa) recebeu, em
fevereiro, a conﬁrmação de dois casos de dengue registrados
na cidade. Os resultados foram divulgados pelo Instituto
Adolfo Lutz e, até o fechamento dessa edição do Jornal da
Apevo, foram notiﬁcados 107 casos, sendo que dois
aguardam o resultado e os demais foram descartados.
O índice da Avaliação de Densidade Larvária (ADL),
realizado em janeiro, foi de 5,39 e, segundo o Ministério da
Saúde, o número é considerado risco de epidemia. Em
Votorantim, as regiões com maior índice de larvas do
mosquito são a Vila Garcia, Parque Bela Vista, Clarice,
Vossoroca e Centro.
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou ações
de combate aos criadouros do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue, chikungunya e zika. A nebulização
das residências e comércios foi feita e, entre os locais, a sede
da Apevo também recebeu a visita dos agentes de saúde.
Para a associação, é importante receber orientações e
contribuir com a ação de combate à dengue, a ﬁm de evitar
que novos casos surjam na cidade.
O secretário da Saúde, Junior Silveira, ressalta que a
população precisa manter os espaços limpos e sem

Sorocaba registra 30 casos em 2019
A Vigilância Epidemiológica de Sorocaba divulgou, no dia 11
de fevereiro, que o número de casos de dengue chegaram a
30 - sendo 16 autóctones (em que os pacientes se
contaminaram na própria cidade) e 14 importantes.
Ainda segundo a prefeitura, foram registrados cinco casos de
chikungunya - quatro autóctones e um importando, e um
caso importando de febre amarela silvestre. Com relação ao
zika, Sorocaba não teve casos contabilizados neste ano.
A Secretaria de Saúde (SES) pede que os moradores ajudem
no combate aos criadouros do Aedes aegypti e, para isso,
acione a Zoonoses. Denúncias podem ser feitas pelo
telefone 156.

Número de casos triplicam no estado de São
Paulo
Em apenas duas semanas, o número de casos conﬁrmados
de dengue quase triplicou no estado de São Paulo em
comparação ao mês de janeiro. É o que diz a matéria
publicada no site Veja.com, com base no boletim da
Secretaria de Estado da Saúde.
Segundo os dados, até a primeira quinzena de fevereiro
foram conﬁrmados 12.834 casos autóctones da doença.
Ainda há 12 mortes em investigação, suspeitas de terem sido
causadas pelo vírus.
No dia 31 de janeiro, o número de casos conﬁrmados em
todo o estado era de 4.595, quantidade cinco vezes maior
do que o mesmo período de 2018. A explicação para esse
aumento expressivo decorre da expansão da doença nas
regiões norte e noroeste do estado, que já vivem situação de
epidemia de dengue. Além disso, muitos casos notiﬁcados
em janeiro só foram conﬁrmados em fevereiro.
Entre os municípios paulistas com maior incidência de casos
estão: Bauru, Andradina, Franca e São José do Rio Preto. De
acordo com o boletim, Bauru lidera o ranking de dengue em
São Paulo com 875 casos conﬁrmados pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Foto Secom Votorantim

Agentes de endemias nebulizam Salão Social da Apevo

criadouros, principalmente no período de chuva e calor.
“Contamos com o apoio da população para combater os
criadouros”, reforça.
A coordenadora do CCZ, Katia Regina de Oliveira, explica
que quando um teste rápido aponta para caso suspeito, são
realizadas ações de bloqueio com a intenção de eliminar os
possíveis criadouros na referida área, bem como a
nebulização que elimina o mosquito.
Durante as visitas, os agentes procuram por possíveis
criadouros onde possam ser encontradas larvas, como: em
água parada em baldes, pneus, panelas, garrafas, copos
plásticos, entre outros. Além disso, semanalmente
acontecem ações de visitas aos Pontos Estratégicos (PE), que
são: borracharias, oﬁcinas mecânicas, funilarias, galpões de
materiais recicláveis e nos Imóveis Especiais (IE) localizados
na cidade e que possuem grande circulação de pessoas,
como o terminal de ônibus, unidades de saúde e
supermercados.
A Sesa orienta que, ao apresentar os sintomas da doença,
como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores
no corpo, a pessoa deve procurar de imediato pela unidade
básica de saúde mais próxima.

Funcionários percorrem ruas da cidade em ação contra dengue

Foto Residencial em Família

Chegada do outono: atenção redobrada com a saúde dos idosos

Idosos devem redobrar atenção com a saúde no outono

Com a chegada do outono, em 20 de março, a saúde dos
idosos deve ter atenção especial. As variações temperatura
de tornam mais bruscas, com manhãs mais quentes e tardes
mais frias; tempo seco, baixa umidade do ar e a poluição.
Esses fatores podem provocar alto impacto na saúde de

todas as pessoas e em especial, nos idosos. Nessa época, a
saúde das pessoas dessa faixa etária se apresenta ainda mais
frágil, pois o tempo seco propicia uma maior probabilidade
de desenvolverem gripes, infecções, problemas
respiratórios e alergias.
Isso se deve à alteração do sistema imunológico,
característica natural do envelhecimento, que torna o idoso
mais vulnerável a doenças respiratórias, aos processos
alérgicos e a proliferação de bactérias. As bruscas mudanças
no clima e a aglomeração de pessoas também é uma ameaça
à proliferação de doenças. Os idosos sentem mais frio e
tendem a se trancar nos ambientes, mantendo portas e
janelas fechadas.
No outono, a gripe é a principal doença que atinge a terceira
idade, tornando-a público-alvo e prioritário da campanha de
vacinação contra a inuenza, que ocorre justamente nessa
estação do ano. Embora a imunização seja muito importante,
é sempre recomendável buscar orientação do médico que

acompanha o idoso.

Alimentação saudável e ingestão de água
Entre as condutas para garantir a melhora da qualidade de
vida do idoso está o hábito de uma alimentação mais leve e
saudável. É importante alimentarem-se adequadamente;
beberem bastante água; praticarem exercícios; manterem a
casa sempre limpa e arejada; evitarem ambientes fechados,
com aglomeração de pessoas; evitar ﬁcarem perto de
pessoas que fumem, ou, se fumante, diminuir a frequência;
manterem a higiene corporal e das mãos em dia.
Além disso, o ideal também é sempre observar as
inamações das vias aéreas, como faringites, laringites,
sinusites, alergias, rinites e gripe. Ao perceber os sintomas
das doenças comuns dessa época do ano, é importante não
se automedicarem, mas sim procurarem a unidade básica de
saúde mais próxima.

A importância de manter o corpo hidratado

Carina Claudino de Souza - Nutricionista

O corpo humano é composto por 60% de água, por isso as
pessoas devem se hidratar, independente da época do ano.
Tod os os órgã os neces s i t a m d es s a hi d ra t a çã o,
principalmente a pele. A nutricionista da Unidade de Saúde
Apevo, Carina Claudino S. Agulha, ressalta a importância da
água para o corpo. “A água é de extrema importância porque
ajuda na manutenção e no funcionamento do corpo
humano”. Segundo ela, é recomendo a ingestão de 2 a 3
litros de água por dia. A quantidade varia de acordo com as
características de cada um, além das condições climáticas,
prática de atividades físicas, entre outros.
Além da água pura, outros alimentos e bebidas podem
contribuir com a hidratação, como água de coco, chás e

sucos, mas nenhum pode ser comparado a água, sendo que
ela é insubstituível. O consumo de frutas e vegetais também é
importante para auxiliar na hidratação, pois são compostos
de água. Ao consumir esse tipo de alimento, o organismo
consegue adquirir 18% do consumo diário de líquidos, além
de nutrientes, vitaminas e proteínas fundamentais para a
saúde. Há também pessoas que aderem à água aromatizada.
Carina explica que, apesar de ser refrescante e fonte de
hidratação, seu consumo exagerado não é bom para o
organismo, principalmente se já houver algum tipo de
doença.
Mas o consumo de água não
deve ser exagerado. “Como
já é dito: tudo em excesso faz
mal. Pode-se dizer o mesmo
da água. Beber água demais
pode fazer mal à saúde, no
qual o excesso de líquido
pode levar a um quadro de
confusão mental e
hiponatremia (baixa
concentração de sódio no
sangue), mas isso só
acontece quando se bebe
mais de 7 litros de água, por
isso o recomendado são de
2 a 3 litros por dia”, informa a

nutricionista.
Muitas pessoas dizem não tomar água por não sentirem
sede, mas esse é o grande erro. Quando o indivíduo sente
sede, é porque já está desidratando e o organismo está
mandando um sinal. Se o sinal não for respondido, o corpo
aprende a trabalhar com menos água e diminui o seu
metabolismo. “Tente incluir o hábito de levar uma garrafa de
água consigo em todos os lugares ou até mesmo tenha
aplicativos como forma de lembrete”, diz Carina.

4

Cidade em Foco

Oportunistas aplicam golpes por telefone em idosos
Realize a transação pessoalmente: não contrate
empréstimos ou cartão de crédito consignados por telefone.
De preferência, procure pessoalmente uma agência bancária
ou ﬁnanceira credenciada para realizar o consignado e
adquirir o cartão, porque assim você terá documentos
assinados que comprovam a transação realizada. Leia cada
documento que assinar e não deixe de colocar a data junto a
assinatura.
Como proceder se cair em um golpe? O INSS alerta que o
aposentado ou pensionista nunca deve entregar o cartão ou
a senha do banco a terceiros, nem mesmo para parentes e
amigos. O segurado que for vítima de algum golpe ou
detectar irregularidades nos descontos em folha deve
cadastrar imediatamente sua manifestação na Ouvidoria do
INSS por meio da Central de Tele atendimento 135, pelo
Portal (www.inss.gov.br) ou pessoalmente em qualquer
agência do instituto. Em caso de perda, furto ou roubo, a
pessoa deve fazer imediatamente um boletim de ocorrência
para se resguardar de eventuais fraudes no benefício.
Em Votorantim, a unidade do INSS está na rua João Valter,
286, no Centro (próximo à TV Votorantim).

Foto Gazeta de Votorantim

Foto Gazeta de Votorantim

lembro muito bem o que estava escrito na carta, na hora
ﬁquei tão nervosa que não consegui nem escrever direito.
Após algum tempo, a pessoa ligou novamente, falando que
não era aquela chave e o motoboy retornou para buscar o
cartão correto”, conta.
No dia seguinte, a associada recebeu uma ligação do próprio
banco, questionando se ela havia gasto determinada quantia.
Foi então que percebeu que havia caído em um golpe! Junto
com sua gerente e os advogados da Apevo, a associada
entrou com processo e abriu boletim de ocorrência e agora
aguarda, torcendo para ter seu dinheiro de volta.
“Não devia ter entregado o cartão para essas pessoas”, disse
emocionada.
Denuncias podem ser feitas na agência do INSS
A Apevo alerta para que o aposentado não conﬁe na ligação
As pessoas passam a vida toda planejando uma de pessoas que dizem ser de bancos ou instituições
aposentadoria tranquila, com dinheiro no banco para pagar ﬁnanceiras. Essas entidades não agem dessa forma. Qualquer
as contas e aproveitar as horas de lazer, mas acaba virando contato desse tipo, denuncie!
alvo de oportunistas que põem esse projeto em risco. O
Departamento Jurídico da Apevo foi procurado para ajudar
Golpe do crédito consignado
na resolução do caso de um associado que conﬁou na boa
intenção do oportunista e viu, de um dia para o outro, sua Outro tipo de golpe aplicado nos aposentados é o do
conta ser esvaziada.
empréstimo consignado. No dia 17 de fevereiro, o
Segunda a associada, que não quis ter seu nome revelado, ela Fantástico - da TV Globo - exibiu uma reportagem especial
recebeu a ligação de uma pessoa que se passava por agente mostrando que recém-aposentados sofrem com o assédio
de proteção ao crédito, informando que um motoboy iria por telefone e em agências do INSS (Instituto Nacional de
retirar o cartão de crédito em sua residência. A pessoa do Seguro Social). Saiba como se proteger dessas armadilhas:
outro lado da linha chegou a citar o nome da gerente do Cuidado com seus dados: nunca dê o seu CPF para quem
banco da associada e pediu que ela escrevesse uma carta, de quer que seja, ainda mais na rua, numa situação de
próprio punho e com sua assinatura, e colocasse dentro de abordagem quando é levado para um pequeno escritório
um envelope junto com o cartão de crédito e a chave que sem identiﬁcação nenhuma. Não repasse seus dados
contém as senhas. Sem pestanejar, a associada fez o que lhe pessoais para quem não conheça, não assine nenhum
foi pedido acreditando se tratar de uma ligação do banco no documento. Caso preciso de uma informação, procure os
qual tem conta.
órgãos de defesa do consumidor ou vá ao seu banco e peça
“Ao ﬁnal da ligação, o motoboy já estava em casa. Não me para falar com o seu gerente pedindo essas informações.

Aposentados sofrem com golpes em Votorantim

Prazo para declaração do IR 2019 começa dia 7 de março

Apevo possui parceria com contador

O prazo de apresentação da declaração do Imposto de
Renda 2019, ano-base 2018, começa no dia 7 de março e se
estende até o dia 30 de abril. As informações são da Receita
Federal, que informa ainda que os contribuintes que
enviarem a declaração no início do prazo, sem erros,
omissões ou inconsistências, também irão receber mais
cedo as restituições. Idosos, portadores de doença grave e
deﬁcientes físicos ou mentais têm prioridade.

As restrições começam a ser pagas em junho e seguem até
dezembro para os contribuintes cujas declarações não
caíram na malha ﬁna. A multa para o contribuinte que não
ﬁzer a declaração ou entrega-la fora do prazo será de, no
mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do
imposto devido.
De acordo com a Receita, deve declarar o IR 2019 o
contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima R$
28.559,70 em 2018. Quem optar pelo desconto
simpliﬁcado, abre mão de todas as deduções admitidas na
legislação tributária em troca de uma dedução de 20% do
valor dos rendimentos, limitada a R$ 16.754,34.
Também são obrigados a declarar aqueles que receberam
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$
40 mil no ano passado. Quem obteve, em qualquer mês de
2017, ganho capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à
incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de
valores, de mercados, de futuros e assemelhadas. Quem
teve, em 2018, receita bruta em valor superior a R$
142.798,50 em atividade rural. Quem teve a posse ou
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor

Associada dedica poema a amigos e familiares
Em janeiro, faleceu
Ítalo Monteiro, ﬁlho
da associada Adauta
Monteiro. Com o
ocorrido, a mãe que é poetisa,
escreveu um poema
para agradecer a
presença e o carinho
dos amigos e
familiares que se
solidarizaram com a
família.
Poetisa Adauta Monteiro
“Agradecemos aos
amigos, familiares, colegas de infância e juventude de
Ítalo que estiveram no último adeus a ele, no dia 24 de
janeiro. Ali lembrei-me de cada um de vocês e o quanto
era bonita aquela união. Peço desculpas por não ter
falado nada na hora, no meio da emoção as palavras não
saíram. Com carinho, ofereço essa poesia a todos”,
disse emocionada.

superior a R$ 300 mil. E quem passou à condição de
residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição
encontrava-se em 31 de dezembro de 2018.
Uma das novidades do IR neste ano é a exigência do CPF –
Cadastro de Pessoa Física para todos os dependentes
incluídos na, independente da idade. Segundo o Fisco, a
redução da idade visa evitar que a declaração caia na malha
ﬁna.
A tabela do IR não foi corrigida no ano passado e, segundo a
Receita, também não há previsão de atualização para este
ano. Quando isso acontece, mais trabalhadores podem
passar a pagar imposto, desde que seus salários sejam
corrigidos pela inação.
Para facilitar a declaração dos contribuintes associados e
dependentes da Apevo, a associação possui uma parceria
com o contador Francisco Carlos Vieira dos Santos. O
atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h e
sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. O valor é R$
50. Informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou 997161 7 0 1 e t a m b é m p e l o e - m a i l
franciscocvscontador@gmail.com.

Curso para cuidadores de idosos
está com as inscrições abertas

Amigo
Amigo a gente não compra,
A gente tem ou não os tem.
Amigo é sinônimo de querer bem
E ser ﬁel a alguém.
Ter amigos a qualquer hora
É raro, não tem preço
Mas um grande amigo se revela
Quando menos a gente espera.
Amigos nas horas difíceis,
Amigos na bonança,
Amigo é sempre aquele que,
Em qualquer situação,
Tem você no coração.
E vamos caminhando no amor que nos conduz
Certos, bem certos, que um grande amigo temos
E seu nome é Jesus.

A empresa Paola de Campos - Cursos, Consultoria e Cuidados,
de Tatuí, está com as inscrições abertas para a quinta turma do
curso de Formação de Cuidadores de Idosos, com aulas
teóricas e práticas. As inscrições vão até o dia 31 de março. O
curso tem apoio do Instituto Trattare.
Com carga horária de 100 horas, o curso é oferecido às
quartas-feiras, das 19h às 22h, com aulas práticas em alguns
sábados e domingos. As aulas serão ministradas por
especialistas em Fisioterapia, Gerontologia, Odontologia,
Direito, Farmácia, Enfermagem, Socorrista, Psicologia e
Nutrição.
O Instituto Trattare, onde serão oferecidas as aulas, ﬁca na rua
Santo Antônio, 69 – no centro de Tatuí. Informações 33052679 ou 99610-2022.

Cidade em Foco
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Atrações da 104ª Festa Junina de Votorantim são divulgadas

Foto Secom Votorantim

Shows para todos os públicos

A Festa Junina Beneﬁcente de Votorantim, considerada a
maior e mais tradicional do estado de São Paulo, chega esse
ano em sua 104ª edição. Em fevereiro, a organização
divulgou para a imprensa as novidades e atrações da nova
edição - que acontece de 29 de maio a 23 de junho.
A Festa Junina é realizada por meio da Comas (Comissão
Municipal de Assistência Social de Votorantim), com
organização da Viva Entretenimento e apoio da prefeitura do
município. A missão da festa é fomentar ações sociais por
meio das entidades e, nesta edição, 18 farão parte do
evento. A presidente da Comas, Luciane Nunes de Oliveira,
explica que, além de movimentar a economia local e
regional, o evento é a principal fonte de renda para muitas
entidades. “Com o dinheiro arrecadado as entidades
conseguem manter seus projetos sociais o ano todo. Isso não
seria possível de outra forma", complementa. Além disso, o
dinheiro arrecadado com a entrada ao recinto é direcionado
à Comas para trabalhos assistenciais como doação de
alimentos e medicamentos.

Foto Youtube

104ª Festa Junina de Votorantim terá início no dia 29 de maio

A lista de shows de 2019 traz artistas de todos os gêneros no
palco principal. A área será coberta e comportará até 20 mil
pessoas. Na primeira semana, as principais atrações serão:
dia 29/05 - Gustavo Mioto; 31/05 - Henrique e Juliano;
01/06 - Kevinho e Kekel; e, 02/06 - Ferrugem. Na segunda
semana, os principais shows serão: 07/06 - Gusttavo Lima;
08/06 Luan Santana; e, 09/06 - Zé Neto e Cristiano.
As principais atrações da terceira semana serão: 13/06 - Isaías
Saad (gospel); 14/06 - Jota Quest; 15/06 - Wesley Safadão; e,
16/06 - Jorge e Mateus. E para encerrar a festa, a última
semana terá as seguintes atrações: 20/06 - missa com o
arcebispo Dom Julio Akamine e Banda Bom; 21/06 - Roupa
Nova; 22/06 - Alok; e, 23/06 - Thiaguinho. “Neste ano
conseguimos concentrar todas as grandes atrações nos ﬁnais
de semana a pedido do público que, com isso, conseguirá
aproveitar mais o evento”, ressalta Guilherme Moron, da
Viva Entretenimento.
Sucesso no ano passado,
o Pa l co C ul t ur a ,
continuará trazendo
apresentações de bandas
e artistas locais próximo à
Praça de Alimentação das
Entidades todos os dias. A
organização ressalta que
o objetivo é promover

aqueles que movimentam o cenário musical em Votorantim
e região. Em breve, a Secretaria Municipal de Cultura
divulgará como será o processo de cadastramento e seleção
dos artistas.

Novidades e ingressos
A Praça de Alimentação - que é coberta - trará mais opções
de comidas e bebidas para o público. O Parque de Diversões
terá três novos brinquedos, incluindo a maior roda gigante
do Brasil. A segurança continuará reforçada, com
proﬁssionais altamente treinados e câmeras de
monitoramento para garantir a tranquilidade de quem estiver
na festa. O Palco Cultura terá show infantil todos os
domingos a partir das 17h.
Os ingressos para os shows já estão à venda através do site
www.festajuninadevotorantim.com.br, com meia-entrada
para estudantes a partir de R$ 10, seguindo o decreto de
número 8.537 - de 5 de outubro de 2015 (lei número
12.933, de 26 de dezembro de 2013) - com 40% da cota de
ingressos disponíveis para este público. Idosos, PNE (pessoas
com necessidades especiais) e crianças abaixo de 8 anos não
pagam.
Segunda e terça-feira o recinto estará fechado para
manutenção e limpeza. DE quarta-feira à domingo, o local irá
funcionar nos seguintes horários: de quarta a sexta-feira, a
partir das 19h; sábados, a partir das 14h; e domingos, a partir
das 12h. Os shows terão início a partir das 21h30.

Cantor Gustavo Miotto abre programação

Região

Bloco Krucatá promove mais uma edição do CarnaFest

Sorocaba é uma opção para os foliões aproveitarem os dias
de Carnaval. De acordo com a Secretaria de Cultura, a
cidade terá cerca de 70 ações gratuitas voltadas a diversos
públicos e idades.
Este ano a cidade traz uma novidade: o LGBT Folia, que
acontece no dia 3 de março, a partir das 18h, no Parque das
Águas. O evento terá uma partida de “Futebol das Princesas”
e, para ﬁnalizar, às 21h, haverá um show com Drag Queens.
Uma das principais atrações da programação será o “Desﬁle
das Escolas de Samba de Sorocaba”. O evento será realizado
entre 4 e 5 de março, a partir das 19h, no sambódromo
montado na av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, no Alto
da Boa Vista. Nove escolas estarão presentes: Furiosa Real,
Unidos do Cativeiro, III Centenário, Gaviões da Fiel, Estrela
da Vila, 28 de Setembro, Império do Parque das Águas,
Unidos do Habiteto e Mocidade.
As escolas também realizaram apresentações em diferentes
espaços públicos de Sorocaba (como feiras livres, terminais
de ônibus e parques), entre os dias 15 e 24 de fevereiro.
Quem quiser fugir da agitação do feriado e participar de algo
mais tranquilo, a Prefeitura de Sorocaba realizará o
CarnaZen no dia 5 de março, das 9h às 17h, no Parque
“Carlos Alberto de Souza”, no Campolim, com atividades

gratuitas. Já para quem gosta de Rock, será realizado o Rock preparando eventos para agitar a cidade.
Folia no dia 2 de março, a partir das 15h, no Parque dos Com o tema “Na folia do samba”, o Ipa programou dois dias
de festa. Nos dias 3 e 5 de março, a folia acontece das 15h às
Espanhóis, com as bandas Velotrol e Queen Tributo.
18h, com matinê para a criançada. Na noite de terça-feira
(5), a festa é para os adultos, com show da banda Café Brasil e
Bloco Krucatá promove “CarnaFest”
apresentação da escola de samba 28 de Setembro. O evento
Um Carnaval que envolva toda a família e promova a acontece das 22h às 3h. A entrada é gratuita para sócios e os
integração com os mais diferentes públicos: é com esse ingressos variam de R$ 30 a R$ 100. Informações e reservas
objetivo que o Bloco Krucatá se prepara para mais um no setor de eventos do clube, pelo telefone (15) 3519-4330.
“CarnaFest Krucatá” – que promete animação aos O Ipanema Clube está na rua Sete de Setembro, 608, no
sorocabanos e foliões da região. São esperadas mais de 6 mil Centro de Sorocaba.
pessoas na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro de Já o Recreativo Central programou duas noites e uma tarde
de folia. Nos dias 2 e 4 de março, o evento começa às 22h e
Sorocaba, no dia 2 de março, das 13h às 21h.
O evento contará com duas bandas, além do bloco Krucatá, segue até às 3h. A entrada é gratuita para sócios e varia de R$
DJ, espaço infantil com atividades lúdicas e recreativas, área 20 a R$ 50 por noite para não sócios. A matinê acontece no
de alimentação, dois trios-elétricos e contadores de dia 3, das 15h às 18h, com entrada franca. Nos três dias de
evento a música será por conta da banda Teresa Baddini. O
históricas com o grupo “Cantando um Conto”.
A festa, que terá oito horas de duração, é livre para todas as Clube União Recreativo Central está na Praça Cel. Fernando
idades e contará com 50 batuqueiros, além de muitas Prestes, 43 – Centro de Sorocaba. Informações pelo
atrações musicais, de pintura facial e confecção de máscaras. telefone (15) 3231-1452.
Dos diversos ritmos, tem as tradicionais marchinhas, samba,
samba-reggae, samba-enredo, funk, ciranda, afoxé e baião.
A renda de tudo que será vendido no dia do evento será
revertida para projetos sociais participantes do “CarnaFest”.
O folião é convidado a doar alimentos não perecíveis, que
são destinados para duas organizações sociais de Sorocaba.

Carnaval nos clubes
Foto Cruzeiro FM

Foto Agenda Sorocaba

Carnaval de Sorocaba tem mais de 70 atrações gratuitas

Outras opções para os foliões são os carnavais nos
tradicionais clubes de Sorocaba. O Ipanema Clube e o Clube
União Recreativo Central são dois locais que estão
Escolas de samba desﬁlam em nos dias 4 e 5 de março em Sorocaba
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Maria Fumaça abre programação de viagens para 2019

O passeio na locomotiva a vapor “Maria Fumaça” abre a
programação do Departamento de Turismo da Apevo em
2019. A excursão, programada para o dia 6 de abril, está
entre as mais pedidas pelos associados.
Ao chegar à estação Anhumas, em Campinas, local da onde
partem os trens, o grupo irá conhecer o funcionamento da
locomotiva, além de ver a queima da lenha, entender o
movimento das braçagens e a importância da areia nas
ferrovias. Durante o trajeto até Jaguariúna, pelos antigos

variedade, mas também pela qualidade, beleza e bons
preços em seus artigos.
São centenas de fábricas e lojas de cerâmica, porcelana,
móveis, artigos em MDF (madeira) que atraem milhares de
pessoas que buscam a cidade para fazerem compras no
varejo e no atacado.
No dia 6 de abril, após o passeio na Maria Fumaça, o grupo
terá a tarde livre para conhecer de perto as maravilhas
vendidas em Pedreira. O pacote da Apevo inclui: ingresso
para Maria Fumaça, transporte e almoço. Associados pagam
R$ 190 e não associados R$ 240.

Pedreira: a cidade da porcelana
A cidade de Pedreira, localizada no interior de São Paulo,
também é conhecida como “Flor de Porcelana”. O apelido
não é à toa: há décadas concentra o que há de melhor em
produtos de decoração, ganhando destaque não só pela

Foto Alessandra Imperatriz

Passeio de Maria Fumaça é tradicional na Apevo

trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, os
monitores irão contar histórias sobre a companhia, o trem,
as fazendas que cercam o local e sobre as estações.
O passeio tem duração de aproximadamente 1h e os turistas
terão a oportunidade de comprar lembrancinhas com as
“ferromoças”, sorvetes com o “seu” Salvador e cantar, com o
Trio Maria Fumaça, clássicos da música brasileira.
De Anhumas à Jaguariúna, a locomotiva passa ainda pelas
estações Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador
Furtado e Carlos Gomes. No destino ﬁnal, o grupo segue
rumo a Pedreira, com parada na Churrascaria Pampas e visita
ao shopping Center Louças (o maior complexo de lojas
especializadas em decoração e artesanato da região
metropolitana de Campinas) e o centro da cidade.

Pedreira é conhecida como a capital da porcelana

Águas limpas do Tietê serão exploradas em Barra Bonita em maio
para o passeio.
O pacote da Apevo inclui: transporte, ingresso para a
navegação e almoço. Associados pagam R$ 260 (adulto) e R$
170 (crianças de 6 a 11 anos); não associados R$ 330 (adulto)
e R$ 215 (crianças de 6 a 11 anos).

Eclusa de Barra Bonita

Música ao vivo agita o passeio em Barra Bonita

O famoso rio Tietê pode ser explorado em um agradável
passeio de barco pelas águas limpas concentradas em Barra
Bonita. No dia 19 de maio, o Departamento de Turismo da
Apevo leva seus turistas para conhecer um pouco mais sobre
o rio e histórias da cidade.
O passeio tem 5h30 de duração e o grupo terá momentos
de alegria, diversão e prazer, podendo apreciar lindas
paisagens. Com saída do porto de Barra Bonita, a navegação
percorre 25km até Jaú e, durante o trajeto, a pousada do
Imperador Dom Pedro II pode ser avistada – o local ainda
guarda as mesmas características do século 19. Ao
desembarcar em Jaú, o grupo irá visitar o local histórico do
Frei Galvão.
No retorno para Barra Bonita, o almoço será servido. A
navegação irá passar pela eclusa – uma espécie de
“elevador”, construído onde há grandes desníveis de água,
possibilitando a descida e subida de embarcações. Atividades
recreativas e música ao vivo também estão programadas

A eclusa de Barra Bonita foi inaugurada em 1973, sendo a
primeira a entrar em operação na América Latina e possuir
características similares às existentes no canal do Panamá. Foi
construída simultânea à barragem da usina hidrelétrica, que
trabalha com o conceito de aproveitamento múltiplo das
águas, abastecendo com energia e, ao mesmo tempo,
permite a navegação, irrigação, turismo uvial, esportes
náuticos e lazer.
Com a construção das eclusas, o rio Tietê tornou-se
navegável desde a região de Conchas até a sua foz no rio
Paraná, sendo utilizado para o turismo e transporte de
cargas.
A eclusa de Barra Bonita tem 147m de comprimento, 12m
de largura e 26m de desnível, além de comportar três
embarcações de turismo simultaneamente. São basicamente
enormes câmaras que, ao encherem-se de água, elevam as
embarcações e as abaixam ao esvaziarem-se. O processo de
eclusagem usa, exclusivamente, a força da gravidade para o
seu funcionamento.

Por volta de 1810, no distrito de Potunduva, em Jaú, às
margens do rio Tietê, o capataz Manoel Portes foi
apunhalado e, quando sentiu que iria morrer, clamou por Frei
Galvão para se confessar. Porém, aquele era um local
deserto e distante de São Paulo.
De repente surgiu Frei Galvão, que o escutou e o absolveu
de seus pecados. Assim como apareceu, sumiu como em um
passe de mágica. Pessoas que estavam por perto e
presenciaram a situação, não conseguiram explicar o
ocorrido.
Mais tarde soube-se que, naquele mesmo momento, Frei
celebrava uma missa em uma igreja em São Paulo e a
interrompeu, pedindo que os ﬁeis rezassem por uma pessoa
que, longe dali, agonizava. A história ﬁcou conhecida como o
“milagre da bilocação”, pois o santo estava em dois lugares ao
mesmo tempo.
Atualmente, uma capela memoriza o episódio, sendo um
centro de devoção ao Frei e será visitado pelo grupo da
Apevo.

O milagre da bilocação
Local é uma memória do milagre de Frei Galvão

Final de semana em Águas de Lindoia: opção para junho
Redentor, balneário municipal, feira de malhas e artesanatos
no bosque Zequinha de Abreu e o conjunto comercial.
O pacote da Apevo inclui: transporte, hospedagem, pensão
completa (almoço, café e jantar), festas temáticas (bebidas a
parte) e passeios por Serra Negra e Monte Sião. Associados
pagam R$ 695 (adulto) e R$ 402 (crianças de 6 a 11 anos);
não associados R$ 890 (adulto) e R$ 515 (crianças de 6 a 11
anos).

Hotel Mantovani
Em Águas de Lindoia, grupo aproveita dias de lazer

A 190 km de Votorantim, Águas de Lindoia será o destino do
grupo de turistas da Apevo no ﬁnal de semana de 28 a 30 de
junho. A hospedagem no Hotel Mantovani promete noites e
dias agradáveis, com direito a festas temáticas e visitas aos
pontos turísticos da cidade.
Na sexta-feira, o grupo irá conhecer a cidade de Serra
Negra, a capital nacional das malhas. À noite, o tema do jantar
será “Noite das massas, queijos e vinhos” e a programação se
encerra com o baile “Noite Italiana”.
No sábado, o dia será de compras na cidade de Monte Sião
(MG); o grupo terá a tarde livre para atividades individuais e o
evento noturno terá como tema “Festa Junina”.
No terceiro e último dia (Domingo), após o café da manhã, o
grupo realiza um city tour de trenzinho para o Cristo

Localizado no Centro de Águas de Lindoia, o Hotel
Mantovani oferece uma estrutura completa para receber os
turistas da Apevo com todo o conforto e comodidade que
merecem.
A estrutura de lazer do hotel conta com: piscinas
climatizadas, salão de jogos, brinquedoteca para a criançada,
sala de TV, de leitura e um charmoso bar com estilo
americano. Os apartamentos são equipados com telefone,
TV a cabo, frigobar e ducha com aquecimento central.
Além disso, o Hotel Mantovani realiza festas temáticas. A
“Noite Italiana” ainda tem uma decoração especial e diversos
pratos típicos, como queijos, frios e massas. No almoço e no
jantar, o grupo tem a disposição um variado cardápio, com
pratos quentes e frios, saladas e sobremesas.
O jardim e varanda do local são ricamente arborizados para

que o pessoal curta momentos de descontração e muita
conversa durante a hospedagem.

Serra Negra e Monte Sião: capitais da malha
As cidades de Serra Negra e Monte Sião são conhecidas
pelas belíssimas paisagens, culinária típica, artesanato e lojas
especializadas em roupas de lã, linhas e ﬁos de acrílico. É uma
ótima oportunidade para os turistas trazerem lembrancinhas
para os familiares e amigos.
Localizada na região norte do estado de São Paulo, numa
região de 927m de altitude com picos de até 1.300m e
rodeada por montanhas da Serra da Mantiqueira, Serra
Negra possui um ambiente seguro e agradável. O clima,
aliado às fontes de águas minerais com poderes terapêuticos
e sua rica beleza natural, tornaram-lhe conhecida como
“cidade da saúde”. O comércio local apresenta grande
variedade de produtos em lã, linha, couro, artefatos de
madeira e laticínios.
Já Monte Sião está localizado no sul de Minas Gerais e
destaca-se como marco divisório entre os estados de Minas
e São Paulo. Além da estância hidromineral, a cidade reúne as
principais características mineiras: belíssimas paisagens,
culinária típica, artesanato e cerca de 1500 lojas
especializadas em roupas de lã, linhas e ﬁos de acrílico.
Monte Sião é conhecido como a “capital nacional do tricô”.

Turismo
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Campos do Jordão: um pedaço da Suíça no Brasil

Ducha de Prata é um dos pontos turísticos mais famosos de Campos do Jordão

várias duchas artiﬁciais que vislumbram os visitantes. Em
meio à natureza exuberante da serra, as águas do Ribeirão
das Perdizes podem ser utilizadas para que os visitantes
tomem banhos frios e saudáveis. O local também é
excelente para fazer várias fotos ou simplesmente relaxar
escutando o som das águas e dos pássaros. Antigamente, a
Ducha de Prata era local de banho dos hóspedes da antiga e
famosa Pensão Inglesa. Hoje é um ponto turístico tradicional,
localizado na Vila Capivari. Além das quedas d’águas, é
possível visitar barraquinhas com produtos artesanais e
souvenires.
A Spinassi Chocolate conta com uma equipe altamente
qualiﬁcada, que vende e fornece chocolates dos mais
variados tipos. Em Campos do Jordão, existem vários pontos
da loja e um deles será visitado pelos turistas da Apevo, que
terão também a oportunidade de experimentarem as
delicias da marca.
O pacote da associação inclui: transporte, translado pelos
pontos turísticos e almoço. Associados pagam R$ 190 e não
associados R$ 240.

Batizada de “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão faz jus ao
glamoroso título. A cidade será visitada pelos turistas da
Apevo no dia 10 de agosto. A mais de 1.600m de altitude,
emoldurada pelas montanhas da Serra da Mantiqueira e
pelos bosques coloridos com o amarelo dos plátanos, a
cidade capricha na arquitetura típica europeia.
Durante o passeio, o grupo irá conhecer alguns pontos
turísticos da cidade, como: Ducha de Prata, Alto do Capivari,
Mosteiro São João: morada das beneditinas
Fábrica de Chocolates Spinassi, Mosteiro São João e Cacau
Show.
Num bosque ladeado por ciprestes e ordenado por belos
A Ducha de Prata é muito famosa na cidade e é formada por jardins está a comunidade monástica do Mosteiro de São

João. As monjas são conhecidas como “As beneditinas”, por
pertencerem a mais antiga ordem religiosa do Ocidente,
fundada por São Bento, Abade.
O local foi fundado em 1964, pela reverenda Madre
Margarida Hertel e mais 17 irmãs de Uberaba, Minas Gerais.
Sua principal característica é a procura de Deus, que
acontece de diversos modos: na recitação do Ofício Divino,
na meditação da Sagrada Escritura, na vivência da caridade
fraterna e acolhimento das pessoas como presença do
próprio Cristo.
Para saber mais sobre a história do mosteiro, acesse:
www.mosteirosaojoao.org.br.

Capela localizada no Mosteiro São João

Holambra cedia 38ª edição da Expoflora
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 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
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,
Apevo leva tusitas para a cidade de Holambra
chuva de pétalas, mini sítio e museu. Passeio turístico e
Em 2019, a Expoora chega à sua 38ª edição, sendo o parque de diversões não estão inclusos.
destino dos turistas da Apevo no dia 14 de setembro. O
evento é a maior exposição de ores e plantas ornamentais
Novidades e atrações em 2019
da América Latina e acontece, anualmente, na cidade de
Holambra para dar as boas-vindas à primavera.
Para melhor atender os visitantes, que lotam o parque de
A cidade é uma antiga colônia holandesa e seu nome é a 250 mil m², a Expoora este ano será estendida por mais um
junção das palavras Holanda, América e Brasil. Holambra ﬁnal de semana. O evento acontece de 6 de setembro a 12
também mantêm as características e costumes holandeses, de outubro e os milhares de visitantes terão a oportunidade
inclusive a culinária – muito divulgada durante a Expoora.
de conhecer as novidades do mundo das ores.
Apesar de contar com um pouco mais de 11 mil habitantes, Entre as atrações do evento, estão: exposição de arranjos
Holambra é o maior centro de cultivo e comercialização de orais – em um ambiente climatizado, milhares de hastes de
ores e plantas ornamentais do país, responsável por cerca 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.

Expoora apresenta as novidades do mundo das ores

Viagem para litoral norte acontece de 24 a 27 de outubro
cardápio para todos os
gostos. Os quartos são
equipados com ar
condicionado, frigobar, TV a
cabo, Wi-Fi e telefone.
O restaurante, com padrão
internacional, oferece café da
manhã, almoço e jantar –
tudo para proporcionar
maior comodidade aos
turistas. As áreas de lazer são
cercadas por belíssimos
jardins tropicais e, além do
mar, o grupo poderá curtir as
piscinas (uma para adultos e
outra para crianças), salão de
Viagem terá um dia a mais para diversão do grupo
O litoral norte de São Paulo é um dos destinos da jogos, salão de carteado, quadras de tênis poliesportivas e
programação de Turismo da Apevo: de 24 a 27 de outubro, um bar na piscina.
os turistas irão aproveitar um delicioso ﬁnal de semana na
praia de Ubatuba. Em 2019, a associação aumentou em mais O pacote da Apevo inclui transporte e hospedagem, com
um dia a estadia no hotel Wembley Inn para que o grupo pensão completa. Associados pagam R$ 1.230 (adultos) e R$
625 (crianças de 6 a 10 anos); não associados R$ 1.570
curta momentos de diversão e descanso no litoral.
Localizado na Praia das Toninhas – uma das 102 que cercam (adultos) e R$ 790 (crianças de 6 a 10 anos).
Ubatuba, o hotel ﬁca em frente ao mar e possui jardins
tropicais iluminados, que dão um clima totalmente Praia das Toninhas é point para todas as idades
paradisíaco ao local, transformando-o numa praia privada.
Todos os apartamentos possuem vista para os jardins ou para A Praia das Toninhas é muito frequentada no verão e está na
o mar e o restaurante tem um ambiente confortável, com lista das mais procuradas de Ubatuba. Oferece boa

infraestrutura turística, quiosques e conta com posto ﬁxo de
guardas vidas; além de ser considerada calma para o banho
de mar de adultos e crianças.
Localizada na região sul, entre a Praia Grande e a Praia do
Godói, é boa para esportes aquáticos. Em sua orla existem
bons quiosques distribuídos e, na região, há uma completa
infraestrutura comercial e turística, com inúmeras opções
para curtir o dia e a noite.
Para quem gosta do mar, é possível locar pranchas de Stand
up surfe e pranchas de bodyboard. Outra opção é contratar
passeios náuticos, com diversos destinos, entre eles, a Ilha
Anchieta. As areias compactas e ﬁrmes são ótimas para
caminhar. Se desejar estender o trajeto, é possível subir uma
escada e chegar até o mirante da praia.
A noite, uma das opções é passear pela Praia Grande. Por lá
há uma variedade de comércio e é possível alugar um triciclo
para passear ou parar em um dos carrinhos de lanches que
ﬁcam nas margens da rodovia.

Vista de um dos quartos do hotel Wembley INN
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Diversas Apevo

Importância da prática de pilates na terceira idade
chegada, a pessoa apresenta dores articulares, diminuição da
exibilidade, força e equilíbrio.
Por isso torna-se importante que a pessoa leve uma vida
ativa, praticando atividades físicas e se alimentando de forma
adequada para que seu corpo possa envelhecer de forma
saudável. Ter uma juventude saudável também ajuda com a
chegada da terceira idade, pois assim, o corpo já possui uma
estabilidade física e as perdas de nutrientes são menores. “O
pilates é indicado para todos, pois desenvolve momentos
com força lenta, controlada pelo próprio peso do praticante
O pilates está presente nas aulas da Apevo
e com características ﬁsiológicas as quais precisamos para
A terceira idade é uma fase da vida que chega para todos, viver bem”, acrescenta Márcio.
trazendo grandes mudanças. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatísticas (IBGE), existem mais de 23
Pilates e seus benefícios
milhões de brasileiros nessa fase da vida e estima-se que, em
2026, o Brasil será o sexto país com mais idosos no mundo.
O pilates é uma técnica criada por Joseph Pilates, que tem
Na terceira idade, o corpo apresenta-se mais frágil e a pessoa por objetivo realizar movimentos de alongamento que
ﬁca sujeita a diversas patologias, por isso, é muito importante utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. O
praticar atividades físicas e ter uma boa alimentação durante método é uma técnica de reeducação do movimento que
essa fase. É pensando nisso que a Apevo promove aulas de visa trabalhar o corpo todo, trazendo equilíbrio muscular e
ginástica gratuitas, com orientação do professor Márcio
Antônio.
Uma das atividades coordenadas pelo professor é o pilates.
“O pilates é uma atividade física que traz vários benefícios à
saúde. Por ser um treinamento orientado, diferente da
musculação, ganhou a atenção daqueles que não gostam de
levantar peso, mas querem se exercitar e manter os
músculos toniﬁcados”, explica.
Com o exercício, o corpo ganha maior condicionamento,
que ajuda no fortalecimento dos músculos e na melhora da
exibilidade, por isso, o método é um grande aliado para as
pessoas que se encontram na terceira idade.
Essa fase começa a partir dos 60 anos e caracteriza-se por
mudanças físicas e orgânicas do ser humano. Com a sua Alunas de ginástica com o professor Márcio

mental.
“Alguns benefícios do pilates são o alívio do estresse;
aumento a exibilidade; toniﬁcação dos músculos;
fortalecimento da região abdominal que, quando fortalecida
ajuda a prevenir dores nas costas; melhora do equilíbrio;
correção de problemas posturais; ajuda no tratamento de
dores crônicas; alívio de tensões; e mais segurança muscular
para as atividades normais do dia a dia. As atividades devem
ser sempre elaboradas, orientadas e acompanhadas por um
proﬁssional de educação física para que os resultados sejam
efetivos sem excesso de repetições e fadiga muscular”,
conclui Márcio.
Na Apevo, a atividade é realizada gratuitamente para
associados e dependentes. As aulas acontecem às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h; e às segundas, terças e
quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, na rua Antônio
Fernandes, 148 – Centro de Votorantim. Não associados
podem participar uma semana de forma experimental e as
matrículas são feitas diretamente com o professor. É
necessário estar em dia com as mensalidades da Apevo.

Alunas durante alongamento

Coral da Apevo desperta novos talentos em Votorantim
Em maio de 2018, a Apevo lançou o seu primeiro coral em
parceria com a Allegro Produções Musicais. Em oito meses,
o grupo já realizou diversas apresentações por Votorantim e
região e, segundo o regente Luís Gustavo Laureano, a ideia é
aumentar as turmas e despertar novos talentos.
Um estudo realizado na Suécia com um grupo de pessoas
cantando, mostrou que participar num coral traz muitos
benefícios para a saúde. Um trecho da pesquisa da
Sahlgrenska Academy diz que a pulsação diminui quando se
expira e volta a aumentar quando se inspira. Com o controle
da respiração, é ativado o “nervo vago”, que reduz o risco
cardíaco e desacelera o coração. Além disso, a música está
em todos os lugares.
Entre os benefícios promovidos pelo coral, estão: melhorias
na respiração; resolução de problemas posturais; alivia o

estresse; proporciona uma sadia socialização; proporciona associados podem participar de uma aula experimental.
uma sólida formação musical; oportuniza uma iniciação no Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou 99690universo artístico por meio das apresentações musicais; 7500.
solidiﬁca a imagem positiva das instituições onde há grupos
corais; aprendizado de canto; contato com diversos gêneros
musicais; coadjuvante na formação cultural aos alunos;
aprendizagem de línguas estrangeiras, pronuncia, dicção e
literatura; ajuda na superação da timidez e auxilia na interação
social; opção de atrativo para eventos com público; e,
importante auxilio no tratamento da depressão.
As aulas na Apevo são gratuitas e 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 Coral da Apevo desperta novos talentos

Apevo recebe doação de livros para projeto “Terminal da Leitura”
Barsa. Para doar, basta comparecer à associação e depositar
os livros na caixa disposta na recepção da Apevo.
Com o intuito de promover a leitura entre os moradores de
Votorantim, Ronaldo criou o projeto “Terminal da Leitura”
em julho de 2018, no Terminal de Ônibus João Soto. Em oito
meses de funcionamento, além do terminal, as estantes com
os livros recebidos por meio de doações já estão em mais
dois pontos da cidade: no Pronto-Atendimento Municipal e
na Câmara dos Vereadores de Votorantim.
Segundo Ronaldo, ao passar por diﬁculdades na hora de
comprar um livro, ele teve a ideia de pedir doações e
emprestar para que a população tenha acesso com mais
facilidade aos títulos. Assim que o leitor ﬁnaliza um livro,
devolve e empresa outro de sua preferência. Além do
Apevo coleta livros para o projeto de Ronaldo Messias
projeto “Terminal da Leitura”, Ronaldo também doa livros
A Apevo juntou-se ao projeto “Terminal da Leitura” e se
infantis para as crianças carentes de Votorantim.
tornou ponto de coleta dos livros para o projeto de Ronaldo
de Oliveira Messias. Em um mês, várias pessoas doaram
Bisneto de Monteiro Lobato doa mais de mil
diversos títulos, entre eles, uma coletânea das enciclopédias

livros

8 de MARÇO
DIA DA
MULHER

O dia 19 de fevereiro foi muito especial para Ronaldo e sua
trajetória em frente ao projeto “Terminal da Leitura”: ele
recebeu mais de mil livros do bisneto do escritor Monteiro
Lobato. Ronaldo conta que o colega Juliano Latance é
funcionário de Ricardo Monteiro Lobato e sempre o
acompanha pelas redes sociais.
“Juliano explicou o projeto para Ricardo que prontamente
cedeu mais de mil livros da coleção de Monteiro Lobato. A
ﬁcha demorou a cair. Meu quarto lotou de livros e passei a
madrugada catalogando os que irão para doação”, conta.
Quem trouxe os livros até ele foi Juliano. Segundo Ronaldo, a
ideia é doar alguns livros para a Biblioteca Municipal de
Votorantim e crianças carentes.
No dia 13 de março, Ricardo estará em Votorantim para uma
noite de autógrafos e bate-papo. O encontro será às 20h, na
Unopar - localizada na av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 890
- Rio Acima.
Para saber mais sobre o projeto, acesse a página no
Facebook “Terminal da Leitura”.

NOSSA HOMENAGEM

a quem gera a vida e,

com sua força, delicadeza

e sabedoria, ajuda a transformá-la
em algo encantador.
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Presidente eleito do Gabinete de Leitura Sorocabano visita Apevo

Foto Capitão Brotas

sessão solene realizada no salão nobre do Gabinete,
juntamente com a nova diretoria da entidade.
Antônio Carlos Rubinato passou o cargo ao presidente
eleito, em uma noite marcada por um clima de amizade e
emoção. Diversas autoridades de Sorocaba, Votorantim e
região marcaram presença no evento.
Em seu pronunciamento, Brotas agradeceu a presença de
todos, principalmente aos colegas de diretoria e à equipe de
funcionários. “É com muito orgulho e uma grande honra
que aceitei o convite para, juntos com outros
companheiros, assumir a presidência do Gabinete de
Leitura Sorocabano, uma entidade com 152 anos de
Diretoria do Gabinete de Leitura é empossada em noite festiva
existência, fundada em 13 de janeiro de 1867, por Luiz
Em fevereiro, a Apevo recebeu a visita do capitão João
Matheus Maylasky”, comentou, destacando também que é
Francisco Brotas, eleito presidente do Gabinete de Leitura
mais antiga entidade cultural em atividade na região. Ao ﬁnal
Sorocabano. Brotas foi empossado no dia 9 de fevereiro, em
do evento, os convidados participaram de um coquetel no

Piano Bar, do Clube União Recreativo.
Além de Brotas, assumem a diretoria pelo período de 2019 a
2021: Laor Rodrigues (Vice-Presidente); José Rodrigues de
Abreu (Diretor de Patrimônio); José Ademar Rodrigues (1º
Secretário); Francisco Carlos Damião (2º Secretário);
Antônio Carlos Rubinato (1º Tesoureiro); Aparício Tarcitani
(2º Tesoureiro); Ivani Laís de Carvalho (Diretora Cultural) e
Silvio César de Góes Menino (Diretor Social).
Entre os planos de Brotas está: aumentar o quadro de
associados, instalar ar condicionado no salão nobre do
Gabinete e realizar diversas atividades culturais e literárias
que façam jus à história do Gabinete, fundado por iniciativa
de húngaros, alemães, aqui radicados, e sorocabanos. “É
uma honra conduzir essa instituição e queremos, todos
unidos, mostrar a marca dessa instituição na história do
município”, aﬁrmou o novo presidente.

Foto MKTACM

Desconto para associados Apevo na ACM continua até abril

Unidade de Votorantim oferece diversas atividades

Os associados e dependentes da Apevo interessados em se
associarem à ACM - Associação Cristã de Moços, de
Votorantim, têm até o mês de abril para adquirirem aos
planos com desconto. O secretário geral da ACM, Cyrino
Mantovani, esteve na associação e ﬁrmou a parceria em
janeiro.
Os associados Apevo possuem desconto de 30% na Joia de

Ingresso ou facilidade no pagamento da Joia Integral, Votorantim ou pelo telefone (15) 3023-5330.
podendo ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.
Além dos associados, funcionários da Apevo também terão
Unidades em Sorocaba
descontos nas mensalidades da ACM.
A ACM ainda possui duas unidades na cidade de Sorocaba.
Atividades oferecidas em Votorantim
No Centro (na rua da Penha, 680), são oferecidas atividades
como: hidroginástica, natação, futsal, vôlei, basquete,
Inaugurada em dezembro, a unidade de Votorantim está alongamento, condicionamento físico, ginástica, pilates,
localizada em frente à Apevo. São oferecidas atividades ﬁtball, step, ritmos, jump, ﬁght, aerokids e atividades
aquáticas, ﬁtness e de condicionamento físico – academia, recreativas. O espaço é equipado com piscina aquecida,
para jovens adultos a partir de 14 anos; atividades aquáticas e quatro ginásios poliesportivos, sala de condicionamento
esportivas para crianças de 3 a 13 anos; e atividades aquáticas físico, sala para atividades ﬁtness, sala de balé, lanchonete,
e de desenvolvimento motor para bebês de 1 a 2 anos. O vestiários, loja de artigos esportivos, salão recreativo e o
espaço está estruturado com: piscina aquecida, espaço de prédio e instalações da Faculdade de Educação Física da ACM
mini jogos, sala de condicionamento físico, sala para Sorocaba – Feﬁso.
atividades ﬁtness, espaço social com Wi-Fi, vestiários, sala A segunda unidade está na av. Dr. Luiz Mendes de Almeida,
1.180, no Jardim São Paulo. No espaço são oferecidas
recreativa para bebês e salão multiuso.
A unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 6h às 22h; atividades como: hidroginástica, ginástica, alongamento,
sábado, das 7h às 17h e domingo, das 9h às 13h. step, ritmos, jump, ﬁght, ballet e estilo livre, futebol de
Informações no site: www.acmsorocaba.org.br; no campo, caminhada, natação, atividades recreativas, futsal,
endereço: rua Antônio Fernandes, 67 - Centro de vôlei, basquete e condicionamento físico.

Foto Fedmetalsp

Colônias de férias são opções de lazer para os associados

Fed Metal é uma das parceiras da Apevo em Praia Grande

Com o objetivo de oferecer cada vez mais momentos de
saúde e lazer aos seus associados e dependentes, a Apevo
possui diversas parcerias com colônias de férias em Ubatuba,
Mongaguá, Praia Grande, Campina do Monte Alegre e
Peruíbe, além de ter sua própria colônia em Ilha Comprida.
Na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, são
quatro colônias à disposição dos associados e dependentes
da Apevo: da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos
(FedMetal), Federação do Papel dos Estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul, Sindicato das Costureiras e do Vestuário
(Costureiras) e sindicato dos Mestres e Contramestres
(SindMestres).
A colônia da FedMetal possui: apartamentos com TV,
lanchonete, restaurante, salão de jogos e área de lazer. O
local oferece ainda café da manhã, almoço e jantar; e possui

um estacionamento próprio cobrado a parte.
A colônia de férias da Federação do Papel conta com uma
moderna infraestrutura, sendo uma ótima opção de diversão
na Praia Grande. As reservas são disponíveis apenas para
associados aposentados da Apevo e o local oferece café da
manhã, almoço e jantar.
O Sindicato das Costureiras oferece, em sua colônia, um
espaço para que os turistas relaxem e descansem com as
famílias e os amigos. Em época de alta temporada e feriados,
é necessário reservar com dois meses de antecedência. A
colônia não possui estacionamento e oferece café da manhã.
O SindMestres tem colônias nas cidades de Praia Grande,
Ubatuba e Campina do Monte Alegre. Em Praia Grande, são
65 apartamentos, piscina, quadra de jogos, quadra de
futebol, espaço para churrasqueira e estacionamento
próprio. Ao redor do prédio, há supermercados, padarias,
bancos, farmácias e comércio para comodidade dos turistas.
Em Ubatuba, os associados têm a disposição 33
apartamentos equipados com TV e ventiladores, além de um
salão de jogos. O Clube de Campo de Campina de Monte
Alegre é uma ótima opção para quem quer descansar. O
local possui 12 apartamentos, piscina, espaço para pesca e
churrasco, salão de festas e eventos, estacionamento e salão
de jogos.
Em Mongaguá, está a colônia da Federação dos Imobiliários,
a Feticom. Os apartamentos têm capacidade para até seis
pessoas, restaurante, salão de jogos, loja de conveniência,
salas de TV, salão de festas, lanchonete, quiosque de eventos
e playground para a criançada. O local oferece café da
manhã, almoço e jantar, além de possuir um estacionamento

próprio.
Nessas colônias, a reserva deve ser feita diretamente na
Apevo com, pelo menos, 30 dias de antecedência. Segundo
a responsável pelo setor, Elisabete Arruda, após o associado
solicitar a reserva, é encaminhado um e-mail para a
conﬁrmação da disponibilidade da colônia. O pagamento
deve ser feito dez dias antes da viagem.

Colônias com reservas direto no local
A Apevo também conta com parcerias com colônias de férias
nas quais as reservas são feitas diretamente no local. O
prédio da associação em Ilha Comprida é uma dessas
opções. Com seis apartamentos com capacidade para até
seis pessoas, o espaço oferece uma infraestrutura completa
para os turistas, como: cozinha equipada, TV, ventilador,
estacionamento e espaço para churrasco. Nos feriados do
Natal, Ano Novo e Carnaval são realizados sorteios de
pacotes. Reservas pessoalmente na Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.
Outro parceiro da Apevo é o Refúgio das Toninhas, e
Ubatuba. Os apartamentos, para até seis pessoas, ﬁcam há
150 metros da praia e conta com: quarto, cozinha
americana, banheiro, TV, área de serviço, ventilador de teto,
piscina, churrasqueira, Wi-Fi e estacionamento. As reservas
devem ser feitas pelo WhatsApp (15) 98122-2925.
Em Peruíbe, a Afesp - Associação dos Ferroviários de São
Paulo, também faz parte dos parceiros da Apevo. A colônia
oferece café da manhã, almoço e jantar e as reservas devem
ser feitas pelo WhatsApp (11) 98240-3682.

Apevo retoma parceria com projeto DesenvolveMente Sênior
Com o intuito de promover aos associados momentos de
troca de conhecimentos e descontração, a Apevo retomou a
parceria com o projeto DesenvolveMente Sênior. Renata
Marins, organizadora do projeto, informa que as atividades
voltam a acontecer na Apevo, com encontros em novo
formato.
Em 2018, a Apevo e o DesenvolveMente realizaram quatro
encontros “Café e Atualidades”, com diversos temas das
áreas de saúde, nutrição e tecnologia no estilo roda de
conversa. Este ano, a ideia é promover palestras gratuitas
sobre saúde para associados e dependentes Apevo.

Em breve serão divulgadas as informações sobre as datas,
horários e temas das palestras no site www.apevo.com.br e
nas redes sociais da associação.

Sobre o projeto
A vontade de criar um projeto especíﬁco para a faixa etária
acima dos 60 anos, uniu a dentista Renata Marins e
publicitária Luiza Holtz publicitária, organizado do
DesenvolveMente Senior. O projeto foi lançado em maio de
2017, com palestras na padaria Real Boa Vista, em Sorocaba.

Bate-papo reuniu diversos associados na Apevo em 2018

10 Sorteados

Fevereiro tem novos contemplados no show de prêmios
Cinco associados da Apevo foram sorteados e ganharam
prêmios oferecidos pela associação e seus parceiros. Em
fevereiro, foi sorteado vale compras da Farmamed; almoço
para dois no restaurante Aroma e Sabor; sessão com a
podóloga da Unidade de Saúde Apevo e um brinde ofertado

pela associação.
Para participar, é preciso estar em dia com as mensalidades da
Apevo e depositar os cupons nas urnas dispostas na sede da
associação, Farmamed e Farma Ponte do centro da cidade.
Associados que optam pelo pagamento semestral ou anual

das mensalidades, devem retirar os cupons mensalmente.
O show de prêmios da Apevo tem como intuito presentear
os associados mensalmente, como forma de amizade e
gratidão.
Conﬁra os contemplados de fevereiro:

Pedro Paulo Libaneo - almoço para dois do restaurante Aroma e Sabor

José Cosmin - vale compras da Farmamed

Cecília Meira Goes - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde

136
Esse é o número de novos associados da Apevo nos meses de
janeiro e fevereiro. A associação dá as boas vindas a todos!
Você, que ainda não faz parte da família, está convidado para
conhecer nossos serviços e benefícios.
Para ser associado, basta comparecer na Apevo com RG, CPF,
comprovante de residência, título de eleitor e número de
benefício (no caso de aposentado). Todos podem se associar.
Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037

Veneranda Fátima Silva - sanduicheira ofertada pela Apevo

Lazaro da Cruz - Vale compras da Farmamed

Datas Importantes
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Quaresma: celebração cristã leva fiéis à reflexão
diária ao longo de sua duração. Isso acontece porque o seu
início se faz, justamente, no ápice do equinócio – período em
que a Terra encontra-se igualmente iluminada pelo sol e, por
isso, os dias e as noites têm a mesma duração.
Dessa forma, na medida em que os dias de outono
sucedem-se, a iluminação da Terra pelo sol vai ﬁcando cada
vez mais desigual, o que provoca a duração menor dos dias
em relação às noites. Essa redução de radiação sobre a
superfície provoca, com isso, diversas alterações climáticas e
naturais.

Foto Exame.com

Foto Em defesa da Santa Fé

cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa. Em 2019,
acontece de 6 de março a 18 de abril.
O tempo litúrgico surgiu por volta do ano 350 d.C, quando a
Igreja decidiu aumentar o tempo de preparação para a
Páscoa, que era de três dias, para 40.
O número é bastante signiﬁcativo dentro as Sagradas
Escrituras. O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites e
foi a preparação para uma nova humanidade, puriﬁcada pelas
águas. Durante 40 anos o povo hebreu caminhou pelo
deserto rumo à terra prometida, tendo atravessado o mar
vermelho, entre outras histórias.
A partir da década de 70, a Igreja Católica no Brasil colocou
na devoção dos ﬁéis, que tradicionalmente acompanham a
caminhada
de Jesus, sua morte e ressurreição. A cada ano,
A Quaresma antecede a ressureição de Jesus
um tema é tratado no espírito quaresmal de conversão, por
Após o Carnaval, os católicos dão início à Quaresma – tempo
meio da meditação, oração e jejum – no sentido de caridade
litúrgico de conversão, que os prepara para a grande festa da
que liberta.
Páscoa. É tempo para os ﬁéis se arrependerem dos pecados
e mudarem algo de si para serem melhores e poderem viver
Outono inicia dia 20
mais próximos à Cristo.
Quaresma é a abreviação de quadragésima, utilizada para
designar o período de 40 dias no qual os católicos realizam a No mês de março, especiﬁcamente no dia 20, tem início o
preparação da Páscoa, data em que é celebrada a Outono. A estação segue até o mês de junho. A principal
ressurreição de Jesus. O período começa na quarta-feira de característica da estação é a gradativa redução da luz solar

Outono começa dia 20 de março

Água na boca
Nessa edição, a coluna “Água na Boca” traz uma deliciosa
receita de tabule. Esta clássica salada libanesa é ideal para os
dias quentes e a hortelã dá ao prato um toque super
refrescante.
Ingredientes:
- 4 tomates maduros
- 3 xícaras (chá) de folhas de salsinha
- 2 xícaras (chá) de folhas de hortelã fresca
- 1 cebola
- ½ xícara (chá) de trigo ﬁno
- ½ xícara (chá) de caldo de limão
- 1 colher (chá) de azeite
- sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:
Lave as folhas, a cebola e os tomates com água corrente.
Seque-os muito bem. Numa tábua, pique a salsinha e corte a
hortelã em tirinhas ﬁnas. Corte a cebola em cubinhos. Corte
o tomate ao meio, retire as sementes e pique em cubinhos.
Lave bem o trigo e deixe de molho com ½ xícara de água
numa tigela por 15 minutos. Escora a água e esprema o
excesso com as mãos. Reserve. Numa tigela, misture o trigo,
o tomate, a cebola, a salsinha e a hortelã. Tempere com o
suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta. Sirva
acompanhado de folhas de alface ou folhas de parreira.
(Fonte: www.panelinha.com.br)

Foto Globo.com

Mais saudável: aprenda essa deliciosa receita de tabule

Aprenda esta deliciosa receita de tabule

Faça você mesmo
Use a criatividade e crie uma fantasia de anjo para seu filho
dobre-o para conseguir o efeito de asas. Decore-as como
quiser: você pode pintar, desenhar, colocar as penas
artiﬁciais, etc.
Meça um pedaço de ﬁo de cobre entre 45 e 60 cm. Não é
preciso ser contínuo: se necessário, emende duas partes.
Deixe de 5 a 10 cm de uma das pontas do ﬁo sem entortar e
Materiais:
entorte o resto para formar um círculo. Aponte a porta reta
- Camiseta longa ou vestido de cores claras
para baixo, em um ângulo de 90º
- Papelão
em
relação ao círculo. Fixe essa ponta a uma tiara para que
- Tesoura
ﬁque confortável durante o uso. Se necessário, ﬁxe-o nas
- Penas artiﬁciais
costas, usando a parte mais alta da camiseta ou vestido como
- Fio de cobre
suporte. Decore a auréola com as penas artiﬁciais.
- Cola quente
Com uma máquina de costura ou a cola quente, encaixe as
- Papel de presente dourado ou papel alumínio
asas na camiseta ou vestido. Personalize a fantasia do jeito
Passo a passo de uma fantasia de anjo para o Carnaval
que quiser. Use a criatividade!! O passo a passo completo
Passo a passo:
O Carnaval está chegando e muitas escolas organizam festas
Comece pelas asas. Desenhe um coração grande no pode ser conferido no site da Apevo (www.apevo.com.br)
para a diversão das crianças. Se você deixou para escolher a
papelão, recorde a moldura e, depois, recorte-o ao meio ou
Foto wikiHow

fantasia do seu ﬁlho em cima da hora e não quer gastar muito,
não se preocupe! A coluna “Faça você mesmo” ensina a fazer
uma fantasia de anjo para o pequeno ou a pequena. Mãos à
obra:

O que é, o que é?
1. O que é, o que é: feito para andar e não anda? R.: Rua.
2. O que é que dá muitas voltas e não sai do lugar? R.: Relógio.
3. O que tem cabeça e tem dente, não é bicho e nem é gente? R.: Alho.
4. O que não se come, mas é bom para se comer? R.: Talher.
5. O que uma impressora disse para a outra? R.: Essa folha é tua ou é
impressão minha?
6. O que quanto mais rugas têm, mais novo é? R.: Pneu.
7. O que o 4 disse para o 40? R.: Passa a bola.
8. O que nunca volta, embora nunca tenha ido? R.: O passado.
9. O que a esfera disse para o cubo? R.: Deixa de ser quadrado.
10. O que quanto mais se tira, mais se aumenta? O buraco.

12 Apevo Acontece

Farmácias de Votorantim são parceiras da associação

Proﬁssionais da Drogasil em manhã de saúde realizada na associação

A Apevo possui diversas parcerias com redes de farmácias de
Votorantim e região, somente na cidade são 8 empresas.
Entre elas, a Farmamed, Farma Ponte e Drogasil, que
também prestam atendimentos de aferição de pressão e
testes de glicemia nas manhãs de saúde promovidas pela
associação.
Para usufruir do benefício, é necessário que o associado
esteja em dia com as mensalidades da Apevo e apresentem,
na hora da compra, a carteirinha da associação e um
documento com foto.
Espalhadas por todo o país, a Farmamed, Farma Ponte e

Drogasil oferecem descontos em todas as suas unidades. A
Farmamed está há mais de 30 anos na região e oferece aos
clientes a comodidade de ter o medicamento na casa. Por
meio do delivery, o motoboy retira a receita e entrega o
produto sem que o associado ou dependente Apevo saia de
sua residência. Em Votorantim, a rede está em quatro
endereços: Centro - av. 31 de Março, 476 e 709; Parque
Jataí - rua Levante Santucci, 590 (no Malucho
Supermercado); e, Jardim Toledo - av. Octávio Augusto
Rangel, 876. Delivery pelo telefone (15) 3232-7771 ou
WhatsApp (15) 99789-1713, entrega grátis para Votorantim
e Sorocaba em compras acima de R$ 30.
A Farma Ponte é uma das maiores redes farmacêuticas do
interior do estado, tendo sua sede localizada em Sorocaba.
Além de trabalhar com medicamentos tarjados, a empresa
também manipula medicamentos - com apresentação do
receituário. Em Votorantim, a farmácia está em quatro
endereços: Centro - av. 31 de março, 536 e 436; Jardim
Toledo - av. Octávio Augusto Rangel, 1044; e, Parque Bela
Vista - av. Gisele Constantino, 1445.
A Drogasil faz parte da rede Droga Raia e inaugurou sua
primeira loja em Votorantim em 2016. Nesse tempo, a
farmácia passou a fazer parte das manhãs de saúde Apevo,
além de oferecer descontos que variam de 15 a 25%. A
farmácia está na av. 31 de março, 724, no Centro da cidade.

Seis associados são contemplados no sorteio das estadias na praia
Em fevereiro, a Apevo sorteou as estadias de seus
apartamentos em Ilha Comprida para o período de
Carnaval. Com transmissão ao vivo pelo Facebook oﬁcial
da associação, seis associados foram contemplados.
No total, 17 pessoas demonstraram interesse pelo pacote,
que é válido de 1º a 6 de março; e quatro associados
estiverem presentes na hora do sorteio. Milton Aparecido
dos Santos, Rosilene Pedroso, Ildonir Gomes, Orlando
Vicentini, Benedita dos Santos Corrêa e Aparecida Martins
Corrêa foram os sorteados. No entanto, apenas Milton e

Ildonir conﬁrmaram a reserva e os
demais apartamentos foram
passados para os suplentes Sandra
Aparecida Martins e Marcelo
Messias.
Os dois últimos apartamentos
foram reservados por associados,
por ordem de chegada, que
pagaram o valor do pacote.
Associada participa de sorteio na Apevo

Manhãs de saúde em março
No mês de março, a Farmamed e a Farma Ponte realizam
manhãs de aferição de pressão e testes de glicemia. Desde
fevereiro, a Apevo distribui folhetos informativos sobre
cuidados com a saúde para quem passa pelo atendimento.
No dia 8 - quinto dia útil do mês, proﬁssionais da Farmamed
estarão na Unidade de Saúde, das 8h às 12h e, das 12h às
14h, na sede da Apevo atendendo o público em geral. No dia
21, será a vez dos proﬁssionais da Farma Ponte atenderem,
das 8h às 11h, na sede da associação.

Folders informativos são entregues ao público

ANUNCIE
AQUI!
(15) 99770-8290 Marina Sandroni

Apevo Responde

Conheça os direitos dos idosos em viagens rodoviárias

Aposentados têm direitos em viagens de ônibus

A coluna “Apevo Responde” desse mês apresenta alguns
direitos do idoso durante as viagens rodoviárias. As principais
dúvidas estão relacionadas à gratuidade das passagens para
pessoas acima dos 60 anos. Saiba mais:
1. Como funciona o transporte gratuito para pessoas
com 60 anos ou mais?
Nos ônibus coletivos de linhas municipais, intermunicipais
metropolitanas e suburbanas são reservados 10% dos
assentos para esse público. No transporte gerenciado pela

EMTU/SP – Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos, idosos entre 60 e 64 anos devem obter o cartão
eletrônico nos postos das empresas, apresentando o CPF,
RG e comprovante de endereço recente, todos originais.
Em Votorantim, o interessado deve se dirigir ao Setor de
Cadastro, do terminal de ônibus, de segunda à sexta-feira,
das 7h às 18h30. Pessoas acima de 65 anos embarcam
apenas com o RG ou outro documento oﬁcial com foto e
data de nascimento. (Fonte: EMTU/SP).

Para viagens rodoviárias interestaduais, o Bilhete de Viagem
do Idoso deve ser solicitado com no mínimo 3 horas de
antecedência, apresentando um documento que comprova
a identidade e outro, a renda.
Caso os lugares tenham sido ocupados, os idosos terão
direito a um desconto de 50% do valor da passagem, desde
que comprem com até 6 horas de antecedência (viagens de
até 500 km) ou 12 horas (viagens acima de 500 km de
distância). (Fonte: Cartilha do Idoso – Artesp)

2. Como ter direito a passagem rodoviária gratuita entre
cidades? E entre estados?
São disponibilizados aos idosos dois lugares gratuitamente,
em cada horário, nas viagens rodoviárias. O benefício é
cedido àqueles que ganhem menos de dois salários mínimos
por mês.
Para viagens rodoviárias intermunicipais a reserva, de um
assento por pessoa, deve ser feita com um a cinco dias de
antecedência. Na hora do embarque, o passageiro deve
comparecer até 30 minutos antes da partida e apresentar o
RG ou documento com foto.
Assentos que não foram reservados dentro do prazo são
comercializados ao público em geral. O bilhete de viagem é
intransferível e não é permitido embarque fora dos terminais
rodoviários.

3. Sou obrigado a pagar o seguro de viagem?
O idoso deverá pagar apenas os valores relacionados à tarifa
de embarque. Vai do passageiro a opção de pagar ou não o
seguro facultativo. Caso contrate, deve ser exigido o
comprovante especíﬁco individualizado. (Fonte: Cartilha do
Idoso – Artesp)
4. Qual deve ser o peso da mala?
Aquelas que vão aos bagageiros devem pesar até 30 quilos e
medir no máximo um metro. Já as bagagens carregadas no
porta-embrulhos não podem exceder 5 quilos. Caso exceda
o peso, o passageiro pode pagar uma multa de até 0,5% do
preço pelo transporte de cada quilo em excesso. (Fonte:
Guichê Virtual)

