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Expectativa: vacinas contra a 
Covid-19 estão na fase final. Pág 3

A agenda para locação dos apartamentos em Ilha Comprida está aberta

População mundial aguarda por uma vacina ecaz contra o vírus Prefeito e vereadores de Votorantim serão conhecidos no próximo dia 15
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ü Turistas da Apevo fazem passeio inédito a Poços de Caldas, em Minas Gerais. Pág. 4
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ü Academia de musculação: prédio está sendo preparado para receber associados. Pág. 6
ü Associação adquire novas cadeiras de rodas para o programa de empréstimo. Pág. 8

Novos Tempos
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Novos apartamentos da Apevo
estão prontos para reservas. Pág 2 e 6

Aula do coral voltou a ser presencial, seguindo protocolos recomendados pela Saúde

Aulas de coral, dança e ginástica
são retomadas na associação. Pág 8
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Serão escolhidos 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos e 
57.942 vereadores. A estimativa é que há mais de 750 mil 
candidatos na disputa pelos cargos.

Até o dia 13 de novembro, os candidatos poderão pagar 
por anúncios ou matérias na imprensa escrita e jornal 
impresso. A contratação de cabos eleitorais também é 
permitida, desde que siga critérios conforme a 
quantidade de eleitores no município.

 

Jogar no chão “santinhos” ou material de propaganda no 
local de votação ou nas vias próximas, ainda que na 
véspera da eleição, congura propaganda irregular, 
sujeitando-se o infrator a multa. O candidato beneciado 
que tiver conhecimento da prática também poderá ser 
punido.

É permitido colar adesivo (de 50cm x 50cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais. O uso 
de alto-falantes ou amplicadores de som é autorizado 
até o dia 14 de novembro, no horário das 8h às 22h. Os 
equipamentos devem ser usados a mais de 200 metros de 
locais como as sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, 
quartéis e hospitais, além de escolas, bibliotecas públicas, 
igrejas e teatros (quando em funcionamento).

O que é pode e não pode

Caminhadas e carreatas estão autorizadas até às 22h do 
dia 14 de novembro, podendo ser distribuídos materiais 
grácos. Os comícios e uso de aparelhos de som são 
permitidos até o dia 12 de novembro, das 8h à 0h, exceto 
o comício de encerramento da campanha, que poderá 
prosseguir até às 2h da manhã.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um aplicativo 
para ajudar o cidadão a denunciar irregularidades no 
processo eleitoral: o Pardal. O aplicativo está na loja de 
aplicativos dos celulares (Play Store ou Apple Store) e 
pode ser baixado gratuitamente.

 

Dia da eleição

Os eleitores que estiverem fora de seus domicílios 
eleitorais no dia da votação precisam justicar a ausência 
para a Justiça Eleitoral. Por conta da pandemia, ela deve 
ser feita pelo aplicativo e-Título (disponível nas lojas de 
aplicativos dos smartphones) até o dia 14 ou 28 de janeiro 
(1º e 2º turno, respectivamente).

Outras medidas adotadas neste ano em relação à 
pandemia são: aumento de uma hora no tempo de 
votação – que passa a ser das 7h às 17h (pessoas acima de 
60 anos tem horário preferencial das 7h às 10h); mesários 
com 60 anos ou mais foram dispensados e os demais 
treinados por transmissões online – cada voluntário 
receberá três máscaras para trocas durante o dia e 
proteções faciais, além de frascos com álcool em gel para 
higienização pessoal; é obrigatório que os eleitores façam 
uso das máscaras de proteção; será fornecido álcool em 
gel em todas as seções eleitores; e as las serão 
organizadas com distanciamento.

O cidadão poderá enviar fotos e v ídeos das 
irregularidades para a Justiça Eleitoral e o estado 
informado pelo denunciante como local da ocorrência 
será responsável por analisar as denúncias.

Entre as praticas proibidas durante a campanha eleitoral, 
estão: contratação direta ou indireta de pessoas para 
enviar mensagens ou fazer comentários na internet que 
ofenda a honra ou imagem de um candidato, partido ou 
coligação; carros de som ou mini trios; efeitos especiais, 
montagens, trucagens, computação gráca e desenhos 
animados nas propagandas de tv e rádio; propaganda via 
telemarketing, bem como disparo em massa de 
mensagens instantâneas sem anuência do destinatário; 
propaganda de qualquer natureza (incluindo pinturas, 
placas, faixas, cavaletes e bonecos) em locais como 
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, 
ginásios e estádios – ainda que de propriedade privada – 
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus, árvores, muros e 
cercas; envelopamento do carro; distribuição de brindes 

ou outros bens; propaganda eleitoral em outdoors; uso 
de trio elétrico (exceto para sonorização de comícios) e 
realização de showmícios.

As eleições municipais estão se aproximando, mas ainda 
há muitas dúvidas sobre as novas regras estipuladas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para este ano. A 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) pegou todos 
de surpresa e fez com que algumas normas fossem 
alteradas.

Durante a campanha eleitoral, algumas ações para 
divulgar os candidatos são permitidas. Entre elas, as 
propagandas eleitorais via internet – que teve início no 

dia 27 de setembro – e em rádios e tv's – de 9 de outubro 
à 12 de novembro.

Os eleitores estão autorizados a utilizarem bandeiras, 
broches, adesivos, camisetas e outros adornos 
semelhantes como forma de manifestar preferência por 
partido político ou candidato. 

 

 
No dia da eleição (15 de novembro ou 29 de novembro), 
é necessário car atento as novas regras estipuladas pela 
Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda 
que os eleitores levem suas próprias canetas para assinar 
o caderno de votações e permaneça na cabine pelo 
tempo mínimo. Para facilitar na hora de votar, o cidadão 
poderá levar uma “cola” com os números dos 
candidatos.
É necessário apresentar ao mesário um documento 
ocial com foto. Não é obrigatório a apresentação do 
título, desde que o eleitor saiba qual a zona e seção de 
votação. É proibido o uso de celulares, tablets, rádio 
comunicadores, câmeras e quaisquer outros aparelhos 
eletrônicos dentro da cabina de votação.

De acordo com o TSE, 147,9 milhões de eleitores estão 
aptos a comparecer às urnas de todo o país nos dias 15 e 
29 de novembro, primeiro e segundo turno, 
respectivamente. Apenas 95 cidades têm mais de 200 mil 
eleitores, podendo ter segundo turno para denição do 
prefeito se, no primeiro, nenhum dos candidatos obtiver 
maioria absoluta (mais da metade dos votos válidos).

Um das novas regras para evitar o contágio pelo vírus é 
que não há necessidade de identicação biométrica nas 
eleições deste ano. A Justiça Eleitoral explica que o 
mecanismo de vericação irá gerar mais las e gasta mais 
da metade do tempo do eleitor para votar. A medida 
também visa reduzir os pontos de contato dos eleitores 
com objetos e superfícies.

De volta à rotina: reabrimos a Apevo e a colônia de férias  

Palavra do Presidente2
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Primeiramente, importante lembrar que a aposentadoria 
especial é uma modalidade de aposentadoria por tempo 
de contribuição - com tempo reduzido - após 15, 20 ou 25 
anos de trabalho com exposição a agentes de risco.
Antes da Reforma Previdenciária (que é a Emenda 
Constitucional – EC nº 103/2019) não se exigia idade 
mínima para a aposentadoria especial; hoje, com a 
mudança na legislação, já existe um limitador etário.

O tema nº 709 do STF – Supremo Tribunal Federal trata 
sobre o retorno do segurado às atividades insalubres após 
ter se aposentado na modalidade especial.

O retorno do segurado às atividades insalubres, após ser 
beneciado pela aposentadoria especial, já era vedado 
pela legislação mesmo antes da Reforma Previdenciária, 
contudo, existia a dúvida quanto à possibilidade do 
segurado retornar ao trabalho exposto à atividade 
insalubre diferente daquela que laborava quando se 
aposentou. E é justamente sobre isso que o Tribunal 
Supremo decidiu.
Fixou-se então: o Tema 709 - Possibilidade de percepção 

do benefício da aposentadoria especial na hipótese em 
que o segurado permanece no exercício de atividades 
laborais nocivas à saúde. “1) É constitucional a vedação de 
continuidade da percepção de aposentadoria especial se 
o beneciário permanece laborando em atividade 
especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial 
aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; 2) Nas 
hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e 
continuar a exercer o labor especial, a data de início do 
benefício será a data de entrada do requerimento, 
remontando a esse marco, inclusive, os efeitos 
nanceiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, 
seja na judicial a implantação do benefício, uma vez 
vericado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, 
cessará o benefício previdenciário em questão.”
Assim, restou claro que a Suprema Corte decidiu que o 
segurado não pode retornar ao labor em condições 
especiais após se aposentar na modalidade especial, 
mesmo se atividade for diferente daquela que ensejou a 
aposentadoria antecipada.

 Talita Briamonte
Advogada especialista em Direito Previdenciário
talita@bhadvogados.com

No caso de dúvidas sobre o seu caso especíco, consulte 
um advogado de sua conança.

Graças a Deus estamos chegando ao m do pior período 
da pandemia e as cidades da região de Votorantim 

avançaram para a fase verde do Plano São Paulo, sendo 
exibilizado o atendimento nos comércios não 
essenciais. Com isso, conseguimos reabrir a sede da 
Apevo e a colônia de férias em Ilha Comprida, além de 
retomar a impressão do nosso jornal mensal – que vocês 
podem retirar nas recepções da Unidade de Saúde e na 
sede da associação.

Presidente da Apevo

Também relacionado a isso, informo a vocês que 
nalizamos as obras de ampliação da colônia de férias. 
Os apartamentos foram mobiliados e estão à disposição 
para locação – que deve ser feita pessoalmente na 
Apevo, com a colaboradora Elisabete Arruda 
(informações pelos telefones 3243-2410 ou 3353-8080). 
Após uma série de diculdades vencemos esta etapa!

A meta agora é continuar com as melhorias que se 
zerem necessárias no decorrer da nossa administração. 
Estamos trabalhando em todas as áreas da associação em 
prol do bem-estar dos associados e dependentes.
Agradeço o apoio e a compreensão de todos que 
acreditaram e conaram no nosso trabalho, que vem 
sendo desenvolvido com transparência há um ano e nove 
meses. Peço a Deus que nos dê saúde e sabedoria para 
continuar trabalhando em benefício de vocês, que são 
nossos associados. Felicidades e que Deus nos abençoe! 
Abraço fraterno.

Olá amigos, associados, aposentados, pensionistas, 
colaboradores e leitores em geral. Saudações!

A colônia conta agora com 10 apartamentos, que 
acomodam até 10 pessoas e estão equipados com 
internet Wi-Fi, geladeira, TV, fogão, ventilador, utensílios 
de cozinha, entre outros itens para suprir às 
necessidades dos turistas durante a estadia. 
Contratamos dois prossionais para a manutenção e 

limpeza, além do zelador – que está à disposição na nova 
recepção da colônia, que foi construída para recebê-los 
da melhor forma possível. A preocupação da nossa 
diretoria é oferecer todo conforto e acolhimento de 
qualidade!

Daniel Sentelhas

Saiba o que é permitido e proibido nas eleições municipais 2020    



No dia 21 outubro, o presidente se declarou contra a 
“vacina chinesa do João Doria”, em referência ao 
governador e adversário político, um dia após o Ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, ter conrmado a compra de 
46 milhões de doses da vacina. 

O impasse entre a compra do medicamento e a 
obrigatoriedade da vacina foi o centro da briga entre os 
políticos. Com isso, especialistas em saúde temem a 
existência de planos de vacinação diferentes dentro do 
país e uma queda na adesão à imunização.

No Brasil, até outubro, 15 mil doses foram aplicadas em 
nove mil voluntários (cada um receberá duas doses). É a 
etapa nal de testes e, se atingir os índices necessários de 
ecácia e segurança, o imunizante poderá ser submetido à 
avaliação da Anvisa para registro e uso da população.

No dia 28 de outubro, a Anvisa liberou a importação 6 
milhões de doses da vacina e matéria-prima da China para 
o processamento e envase do imunizante no Brasil. De 
acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o 
cronograma de vacinação será mantido e o primeiro 
grupo deverá receber a dose a partir de 15 de dezembro.
Covas também ressalta que a vacina é uma das mais 
seguras das que estão em desenvolvimento. “É uma 
vacina muito segura, isso já é esperado pela própria 
tecnologia envolvida. Nesse momento, é a vacina que tem 
o perl de segurança melhor entre todas que estão sendo 
testadas”, disse. 94,7% dos voluntários testados em todo 
o mundo não apresentaram efeito adverso.

O acordo entre o Instituto Butantan e a Sinovac prevê 
transferência de tecnologia para a produção da vacina e o 
instituto produzirá em larga escala após a adaptação de 
uma fábrica.

O Ministério da Saúde tem contratos com diversos 
laboratórios, totalizando 140 milhões de doses quando as 
vacinas estiverem prontas. Dessas, 100 milhões virão por 
meio de um acordo com a Universidade de Oxford (Reino 
Unido) e a farmacêutica AstraZeneca para transferência 
de tecnologia à Fiocruz. As demais serão por meio da 
Covax, uma iniciativa vinculada a OMS (Organização 
Mundial e Saúde) e que acompanha o estudo de nove 
potenciais vacinas. Além dos contratos, a previsão é que a 
Fiocruz tenha capacidade de produzir, de forma 
independente, de 100 a 165 milhões de doses ao longo do 
segundo semestre de 2021. 

SinovacApesar disso, Doria conrmou que todos os paulistas 
deverão ser imunizados até o primeiro trimestre de 
2021. A Sinovac está no centro da briga política no país e, 

mesmo podendo não receber verba federal, o governo 
do estado de São Paulo garantiu a compra de 100 milhões 
de doses do medicamento. O governador João Doria 
informou que há um plano alternativo caso o Ministério da 
Saúde não assuma a distribuição nacional da vacina. Até o 
momento, o estado adquiriu 46 milhões de doses, que 
será liberada para uso da população após aprovação da 
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Questões políticas tem transmitido um sentimento de 
insegurança entre os brasileiros com relação à vacina 
contra o coronavírus (Covid-19). De um lado, o 
governador do estado de São Paulo, João Doria e a vacina 
Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac em 
parceira com o Instituto Butantan; do outro lado, a 
resistência do governo federal representado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Para o presidente, a vacina não tem segurança 
comprovada. A fala desconsidera o fato de que a maior 
parte dos insumos usados em outros imunizantes 
também vem da China e qualquer oferta de vacina só 
ocorrerá após comprovação de segurança e ecácia.

 

No último dia 30 de outubro, em entrevista ao jornal 
Folha de São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão 
armou que o governo federal irá comprar a vacina da 
Sinovac, caso sua ecácia seja comprovada. Ao contrário 
do presidente, Mourão armou não ter receio de tomar a 
Coronavac e deniu a China como uma “potência global, 
que pratica um capitalismo de estado”.

A disputa em torno das vacinas também pode 
desorganizar a estratégia de vacinação pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). Especialistas acreditam que a melhor 
forma é que haja uma única estratégia nacional para evitar 
que uma região seja mais privilegiada que outra.

A fase verde permite que, após o 28º dia de mudança para 
esse estágio, ocorram eventos, convecções e outras 
atividades culturais com o público em pé. Apesar disso, 
“não podem ocorrer grandes shows”, segundo o 
governo.

Em Votorantim, academias esportivas devem realizar o 
agendamento prévio dos alunos e, preferencialmente, 
ministrar aulas e práticas esportivas individuais. Além da 
região, mais cinco regiões progrediram: grande São 
Paulo, Taubaté, Campinas, Piracicaba e Baixada Santista.

Após algumas mudanças, o governo decretou que as 
atualizações passam a ser mensais e o endurecimento da 
quarentena pode acontecer a qualquer momento no caso 
de reclassicação para a fase vermelha.

As cidades que fazem parte da região de Sorocaba – 
incluindo Votorantim – avançaram para a fase verde do 
Plano São Paulo de exibilização. A medida foi anunciada 
pelo governador João Doria, no último dia 9 de outubro, 
durante entrevista coletiva. A próxima atualização do 
Plano São Paulo será no dia 16 de novembro.

Nesta fase, foi ampliada de 40% para 60% a capacidade 
de público nos locais de atendimento presencial, como 
estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, 
shopping centers, galerias, salões de beleza e academias. 
Os estabelecimentos também podem funcionar por até 
12h por dia, bem como bares e restaurantes, que podem 
atender das 6h às 22h – sendo permitido que os clientes 
permaneçam nos estabelecimentos até às 23h.

Permanecem na fase amarela as regiões de: Araraquara, 
Araçatuba, Bauru, Franca, Marília, São João da Boa Vista, 
São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto e Registro. Apenas uma cidade regrediu para a fase 

laranja, que foi Barretos. Não há cidade ou região na fase 
vermelha.

 
Plano São Paulo

 
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) pegou o 
mundo de surpresa no início do ano. O primeiro caso da 
doença no Brasil foi conrmado em fevereiro e, desde 
então, os brasileiros precisaram se adaptar ao “novo 
normal”. Uma das áreas mais afetadas pela pandemia foi o 
comércio, em especial o de produtos não essenciais.
L o j a s ,  a c a d e m i a s ,  c i n e m a s ,  e n t r e  o u t r o s 
estabelecimentos tiveram que fechar as portas durante 
um período. No estado de São Paulo, a reabertura tem 
acontecido de forma gradual depois da criação, em 1º 
junho, do Plano São Paulo, que exibiliza a volta do 
comércio não essencial. O estado foi um dos mais 
afetados pelo vírus, chegando a registrar mais de mil 
óbitos por dia.
Sendo assim, para promover a abertura econômica de 
forma progressiva, o governo decretou a retomada 
consciente de algumas atividades. O estado foi dividido de 
acordo com os Departamentos Regionais de Saúde – 
sendo que Votorantim faz parte da região de Sorocaba – 
e, de acordo com as regras estabelecidas, as cidades 
avançam nas fases de exibilização (vermelha: alerta 
máximo; laranja: controle e abertura com restrições; 
amarela: abertura de um número maior de setores; 

verde: abertura de um número maior de setores em 
relação a fase anterior e azul: normal controlado, todos os 
setores em funcionamento).
No início, as atualizações do avanço das cidades eram 
divulgadas a cada 15 dias. Progredia a cidade que tinha 
disponibilidade de leitos na UTI (unidade de tratamento 
intensivo) da rede pública e privada; redução no número 
de casos da doença e que mantinha a taxa de isolamento 
social. A região de Sorocaba iniciou na fase laranja, 
passando para a amarela no dia 7 de agosto e, no dia 9 de 
outubro, para a verde.

Com o avanço das cidades do estado no Plano São Paulo 
de exibilização, o governo permitiu a retomada gradual 
das aulas presenciais. No entanto, o governador João 
Doria ressaltou que a abertura das escolas municipais, 
estaduais e privadas pode ser autorizada ou não pelas 
prefeituras.
Em Votorantim, no dia 8 de setembro, o prefeito 
Fernando de Oliveira Souza assinou um decreto 
estipulando o retorno das aulas da rede municipal de 
ensino apenas para 2021, sendo mantidas apenas as 
atividades remotas até o nal do ano. Escolas particulares 
e da rede estadual (Ensino Médio e Educação de Jovens e 
Adultos – EJA) puderam reabrir no dia 14 de setembro. 
Algumas escolas particulares, como o Colégio Dimensão, 
retomaram as atividades.

A retomada deve respeitar limites máximos de alunos e 
protocolos sanitários. Nas redes privadas e municipais, a 
educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental 
podem ter até 35% dos alunos por dia em atividades 
presenciais. Para os anos 
 n a i s  d o s  e n s i n o s 
Fundamental e Médio, o 
limite é de 20%; Na rede 
estadual, só é permitido o 
atendimento de até 20% 
em todas as etapas.
Outras medidas devem ser 
adotadas pelas escolas, 
a l u n o s  e  p a i s  o u 
responsáveis para evitar a 
propagação do coronavírus 
( C o v i d - 1 9 ) ,  c o m o : 
higienização das salas de 
aula antes de cada turno; 
higienização dos banheiros 
a cada três horas e na 
abertura e fechamento da 
unidade; marcação de 

distanciamento nos pisos; os estudantes não podem 
compartilhar objetos e materiais, devendo ter seu 
próprio copo ou garrafa; evitar a entrada de pessoas que 
não sejam alunos ou funcionários nas escolas; intervalos 
ou recreios com turmas xas em revezamento de 
horários; entre outras.

Escolas estaduais que atendem alunos do Ensino 
Fundamental estão autorizadas – pelo governo estadual – 
a retomarem as atividades no dia 3 de novembro. No 
entanto, até o fechamento desta edição do Jornal da 
Apevo, não havia previsão de retornar das escolas 
estaduais de Votorantim – segundo a Secretaria de 
Comunicação (Secom). A prefeitura de Votorantim disponibilizou um canal para 

esclarecimento de dúvidas,  que são o e-mai l 
prefeitura@votorantim.sp.gov.br ou WhatsApp (15) 
3353-8758.

3Especial Pandemia

Coronavac: impasse político gera incertezas quanto à vacina 

Novembro de 2020

Teste da Coronavac está na fase nal no Brasil

 F
o

to
: 
E

xa
m

e

Aulas da rede municipal só serão retomadas em 2021

 F
o

to
: 

Jo
rn

al
 C

ru
ze

ir
o

 d
o

 S
ul

Plano São Paulo: cidades da região avançam para fase verde 

Governo flexibiliza retomada das aulas presenciais em todo estado 
Região de Sorocaba avançou de fase na última atualização do Plano SP
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Estão sendo seguidos alguns protocolos, como a 
higienização regular dos ônibus, aferição de temperatura 
corporal dos passageiros antes do embarque e é 
disponibilizado álcool em gel no veículo de transporte. 
Com isso, a Betina Turismo ganhou o selo “Turismo 
Responsável”.

A próxima excursão da Apevo tem como destino Águas 
de Lindoia, na divisa do estado de São Paulo com Minas 
Gerais. A viagem acontece de 20 a 22 de novembro, com 
hospedagem no Hotel Mantovani.
Águas de Lindoia é uma cidade pequena e calma, ideal 
tanto para famílias que procuram um lugar para se divertir 

numa piscina ou para relaxar com o clima do interior, 
como para aqueles que têm um espírito mais 
aventureiro. A cidade faz parte do “Circuito das Águas” 
de São Paulo e ca há apenas 196 km de Votorantim – 
numa viagem de cerca de 2h30.
O pacote da Apevo inclui viagem de ida e volta com 
ônibus da Betina Turismo e serviço de bordo; visita aos 
pontos turísticos; a Serra Negra (SP) e Monte Sião (MG).
No hotel serão realizadas duas festas temáticas para os 
turistas. No pacote da associação estão inclusos comes e 
bebes. Sobremesas são cobradas à parte e devem ser 
pagas no local. O hotel possui também uma área de lazer, 
com piscinas climatizadas, salão de jogos, brinquedoteca, 
sala de TV, sala de leitura e um charmoso bar com estilo 
americano.
Há poucas vagas disponíveis para o nal de semana em 
Águas de Lindoia e o pagamento pode ser parcelado via 
cartão de crédito (consultar taxas). As reservas devem ser 
feitas na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro 
de Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3243-
2410, (15) 3353-8080 ou WhatsApp (15) 99605-3037, 

com Viviane Marteletto Padilha.
 

Turismo responsável
 
A empresa Betina Turismo, parceira da associação, é 
responsável pelo transporte dos turistas até os destinos. 
Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 
empresa se adaptou para oferecer segurança e evitar o 
contágio pelo vírus.

Outras regras devem ser seguidas pelos turistas, como o 
uso obrigatório de máscaras durante todo o percurso da 
viagem e em seus pontos turísticos, além de respeitarem 
as normas dos pontos turísticos e municípios que serão 
visitados pelo grupo.

Turismo4

Poços de Caldas: turistas da Apevo fazem passeio inédito 

Novembro de 2020

Águas de Lindoia será destino dos turistas da associação em novembro 

Turistas visitam Poços de Caldas com a Apevo pela primeira vez

Grupo conheceu a fábrica Cristais São Marcos Cascatas das Antas foi outro ponto turístico visitado Viagem reuniu amigos e familiares em um passeio divertido

Área de lazer do Hotel Mantovani, em Águas de Lindoia
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Poços de Caldas é conhecida como a cidade das águas 
termais e praças oridas. Os turistas visitaram alguns 
pontos turísticos como: Praça Pedro Sanches; Praça Dom 
Pedro II; Praça Imigrantes; Coreto; loja de sabonetes 
artesanais; casa do queijo; fábrica de cristais São Marco – 
onde o grupo acompanhou a fabricação das peças; Praça 
do Xadrez Gigante; Cristo Redentor (que tem a visão de 
toda a cidade); Cascatas das Antas; Parque José Afonso 
Junqueira; Relógio Floral; feira de artes e artesanatos, 

fonte luminosa e o Mosteiro Nossa Senhora de Fátima. 

Próxima excursão

Os turistas da Apevo se divertiram no passeio inédito 
para Poços de Caldas (MG), realizado no último dia 31 de 
outubro. Foi a primeira vez que o Departamento de 
Turismo da associação promoveu a excursão para a 
cidade mineira.

 
A próxima excursão da Apevo tem como destino Águas 
de Lindoia e acontece de 20 a 22 de novembro, com 
hospedagem no Hotel Mantovani. Há poucas vagas 
disponíveis. As reservas devem ser feitas na Apevo, na rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

De acordo com a guia da Apevo, Viviane Marteletto, o frei 
da cidade abençoou o grupo. “O pessoal gostou muito do 
passeio. No próximo ano, a ideia é realizar uma viagem de 
três dias, com direito a hospedagem no Hotel Palace”, 
comentou.



A s  r e c e i t a s  p o d e m  s e r  e n v i a d a s  p e l o  s i t e 
( w w w . p h i t o . c o m . b r ) ,  p e l o  e - m a i l 
(orcamento@phito.com.br) ou pelo WhatsApp (15) 
98811-2020.A Phito é uma farmácia de manipulação que está há mais 

de 20 anos no mercado e possui quatro unidades 
espalhadas na cidade de Sorocaba. Entre os produtos 
o fer tados  pe l a  empresa ,  e s t ão  cosmét i cos , 
medicamentos em geral, suplementação clínica e 
esportiva, acessórios, entre outros.
Associados e dependentes da Apevo têm 20% de 
desconto na compra de qualquer medicamento. Para 
usufruir do desconto, é necessário estar em dia com as 

mensalidades da associação e apresentar a carteirinha na 
conclusão do pedido.

A Phito Fórmulas é uma das grandes parceiras que 
acompanham a Apevo. Para rearmar essa parceria, os 
diretores Daniel Sentelhas, Eliseu Sentelhas e Idair Carlos 
Modesto receberam o representante da empresa, Paulo 
Henrique Dolis, no mês de outubro.

As unidades da Phito cam: na rua Santa Clara, 181 e 162 
– Centro de Sorocaba, atendimento de segunda à sexta-
feira até às 19h e aos sábados até às 13h, telefone (15) 
3211-2020; no Shopping Iguatemi Esplanada, 
atendimento de segunda-feira à sábado até às 22h e aos 
domingos das 12h às 20h; e na av. Itavuvu, 303 - Vila 
Olímpia, atendimento de segunda à sexta-feira até às 18h 
e aos sábados até às 13h.

No próximo dia 15 de novembro, das 7h às 10h, idosos 
de todo o Brasil terão horário preferencial para 
escolherem seus representantes nas eleições municipais 
2020. Em Votorantim, há  14.530 eleitores acima de 60 
anos. Ao todo 86.783 pessoas devem ir às urnas e a 
cidade terá apenas um turno.
Sete pessoas disputam a Prefeitura de Votorantim e isso 
representa 42,9% candidatos a mais do que na eleição de 
2016. São eles: Fabíola Alves (PSDB); Fernando de 
Oliveira Souza (Democratas); Luiz Carlos (PSL); Marcão 
Papeleiro (PT); Rodrigo Chizolini (PSOL); Siléa Benedetti 
(Solidariedade) e Silvano Donizete Mendes (PTB). No dia 
15, também serão conhecidos os onze vereadores que 
comandarão a Câmara Municipal. Para o cargo, estão 
concorrendo 192 candidatos.

Outro novo nome na eleição municipal é o de Siléa 
Benedetti, candidata pelo Solidariedade ao cargo de 
prefeita. Ao seu lado, como vice-prefeito, está o pastor 
Adriano Pereira de Oliveira. Siléa ocupou o cargo de 
presidente da Conseg – Conselho Municipal de 
Segurança e do partido Solidariedade.

Votorantim é a 220ª zona eleitoral do estado e possui 40 
locais de votação. O maior colégio eleitoral é a Escola 
Estadual Daniel Verano que, na última eleição municipal 
(2016), recebeu mais de 7 mil votantes.

O advogado Rodrigo Chizolini concorre pela segunda vez 
para prefeito de Votorantim. Foi candidato a deputado 
federal em 2010 e 2018. Ele tem como candidato a vice o 
professor Mário Niéri.

É a primeira vez que duas mulheres estão na disputa pela 
Prefeitura de Votorantim e, entre todos os candidatos, 
35,9% são mulheres e 64,1% homens.  Os partidos com 
maior número de candidatos são o PSDB, PSL, PT e PTB, 
com 19 nomes cada; seguidos por Dem e PP (18); 

Cidadania, Pros e PMN (17); Podemos (16); PSOL (15); 
Solidariedade (7) e PDT (5).

 

 

É a primeira vez que Fabíola concorre. Ela é lha do ex-
prefeito Erinaldo Alves da Silva e está em seu terceiro 
mandato consecutivo como vereadora (de 2008 a 2020), 
sendo a única mulher na Câmara. Tem como vice o 
advogado Rodrigo Kriguer, ex-presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) de Votorantim e atual 
conselheiro estadual da entidade.
O atual prefeito, Fernando de Oliveira Souza 
(Democratas), concorre à reeleição junto com o vice-
prefeito Lê Baeza (Progressistas). Eles fazem parte da 
coligação “Ainda mais para Votorantim”, que reúne os 
partidos Democratas, Cidadania, Progressistas, Prol, 
PL, PSD, PV, Republicanos, MDB e Patriota.

Candidatos à Prefeitura

O pastor Luiz Carlos também concorre pela primeira 
vez. Atualmente, ocupa o cargo de vereador do 
município e tem como vice-prefeito o radialista 
Carlinhos Caju.

Fabíola  Alves (PSDB);  Fernando de Ol iveira 
(Democratas); Luiz Carlos (PSL); Marcão Papeleiro (PT); 
Ro d r i g o  C h i z o l i n i  ( P S O L ) ;  S i l é a  B e n e d e t t i 
(Solidariedade) e Silvano Donizete Mendes (PTB) 
concorrem ao maior cargo da cidade: o de prefeito. 
Durante quatro anos, um deles comandará o município 
junto com seus vice-prefeitos e vereadores.

Outro candidato a prefeito é Marcão Papeleiro, 
presidente licenciado do Sindicato dos Papeleiros de 

Sorocaba e Região. Foi vereador na cidade por dois 
mandatos (2007 a 2016). Sua candidata a vice é 
consultora ambiental e professora Lucélia Ferrari, 
conhecida como (Lu Ferrari).

O empresário Silvano Donizete Mendes também 
concorre à Prefeitura de Votorantim. Atuou como vice-
prefeito da cidade por um período durante a gestão de 
Erinaldo Alves da Silva. Seu vice é o pastor Joselito da Silva 
Filho.

Cidade em Foco 5
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Eleições: idosos terão horário especial para escolherem seus representantes 

Idosos terão prioridade no horário da votação nas eleições municipais 
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Parcerias 

O pagamento pode ser parcelado via cartão de crédito, 
de acordo com as necessidades do cliente. Informações e 
agendamentos pelo telefone (15) 98170-8170.

Na clínica podem ser feitos exames de: sangue, urina, 
fezes e outras secreções para os mais diversos ns, como 
exames toxicológicos, de biologia molecular, avaliação 
genética e de Covid-19. Os prossionais também 
promovem a coleta em domicílio e nas empresas.

 
De Finis

A De Finis Arquitetura é comandada pelos sócios Fabiana 
De Finis e Lucio Nagami, que concedem 20% de 
desconto no valor total dos serviços para associados e 
dependentes da associação. São oferecidas soluções para 
imóveis, com serviços como: projetos residenciais e 
comerciais, construção e reforma, legalização e 
regularização de imóveis, regularização fundiária, 
desmembramento e unicação, acessibilidade e auto de 
vistoria do corpo de bombeiros (AVCB).

Ao longo de seus 28 anos, a Apevo vem buscando 
oferecer parcerias de qualidade e com preços acessíveis 
para seus associados e dependentes. A lista de empresas 
e prossionais que se encaixam nessa descrição é grande 
e soma mais de 100 parceiros; entre elas estão a De Finis 
Arquitetura,  Pró- Ouvir  Aparelhos Audit ivos, 
Odontoclinic e Labormed – que também fazem parte dos 
anunciantes do Jornal da Apevo.

 

A Labormed é um laboratório de análises clínicas com 
unidades nas cidades de Sorocaba, Piedade e Araçoiaba 
da Serra. Os descontos para associados e dependentes 
variam de acordo com os procedimentos a serem 
realizados.

Os agendamentos podem ser feitos diretamente no site 
https://labormedsorocaba.com.br/ ou pelo WhatsApp 
(15) 97402-0808. Em Sorocaba, a clínica ca na rua 
Conego Januário Barbosa, 350 – Jardim Vergueiro, 
telefone (15) 3031-3761.

Palestras sobre zumbidos no ouvido e perda auditiva são 
gratuitas para os associados e dependentes; os aparelhos 
auditivos da marca Siemens têm desconto de 25%; e 
terapias e exames de audiometria, 50% de desconto. 
Baterias auditivas da marca Siemens, ofertadas pela Pró-
Ouvir, podem ser adquiridas na Unidade de Saúde Apevo 
(rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim).

Para usufruir dos benefícios, é necessário que o associado 
esteja em dia com as mensalidades e apresente a 
carteirinha da Apevo no ato do serviço.

 

 

Labormed
 

 Pró-Ouvir

 

A Pró-Ouvir ca na rua Doutor Arthur Gomes, 552, no 
Centro de Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 
3231-6776.

Odontoclinic

A parceria rmada com a Odontoclinic Votorantim 
oferece até 20% desconto nos serviços odontológicos 
para associados e dependentes da Apevo. A clínica conta 

com prossionais nas áreas de: clínico geral, endodontia, 
ortodontia, implantodontia, odontopediatria e 
protesista. Os preços são acessíveis e o pagamento dos 
serviços pode ser parcelado.

Para proporcionar uma melhora na qualidade de vida dos 
associados e dependentes que utilizam aparelhos 
auditivos, a Apevo rmou uma parceria com a Pró-Ouvir. 
A empresa oferece descontos de 25% e 50% em 
serviços como: exames de audiometria, imitânciometria, 
terapias fonoaudiológicas, venda e manutenção de 
aparelhos auditivos e acessórios para surdez, além de 
tratamentos exclusivos para zumbido.

O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 
9h às 19h e aos sábados, das 8h às 13h. A Odontoclinic 
Votorantim está na rua João Walter, 34 - Centro. 
Telefones (15) 3023-4420 ou 988161-0070.

Parceiros da Apevo oferecem descontos para associados e dependentes

 Idair Modesto, Daniel Sentelhas, Eliseu Sentelhas e Paulo Delis

Diretoria recebe representante da farmácia Phito Fórmulas na associação

A Apevo disponibilizou álcool em gel para higienização 
das mãos pelos alunos e reforçou a limpeza da sala de aula 

e equipamentos utilizados. O uso de máscaras de 
proteção é obrigatório.
Os associados e dependentes interessados em participar 
das aulas podem se inscrever na Apevo, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, telefones (15) 
3243-2410 e (15) 3353-8080 ou diretamente com a 
professora Ivete, pelo WhatsApp (15) 99727-2405.

Também estão abertas as inscrições para os módulos Pré 
Intermediário II e Intermediário II. As atividades já 
tiveram início e são realizadas às sextas-feiras, das 15h às 
17h e das 17h às 19h, respectivamente.

O curso de Inglês da Apevo segue com inscrições abertas 
para aulas presenciais. A atividade também foi retomada 
na associação com o avanço da cidade no Plano São Paulo 
de exibilização.
De acordo com a professora Ivete dos Santos Carvalho, 
as novas turmas são para o módulo Básico 1 e as aulas 
terão início entre novembro e janeiro do próximo ano, 
sem data conrmada. A atividade segue as normas de 

proteção para evitar o contágio pelo novo coronavírus 
(Covid-19).

Curso de Inglês está com inscrições abertas para novas turmas



Ana Flávia e Murilo são auriculoterapeutas, um ramo da 

acupuntura, com origem na medicina tradicional chinesa 
e ocializada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como uma terapia de microssistema. A auriculoterapia é 
um método que consiste na estimulação mecânica de 
pontos especícos do pavilhão auricular para aliviar 
dores e tratar problemas físicos e psíquicos. Além disso, 
também pode ajudar a diagnosticar doenças através da 
observação de alterações nestes pontos.

Na Apevo, associados e dependentes possuem 
descontos nas sessões com os prossionais. Murilo 

atende às segundas-feiras, das 13h às 17h; Ana Flávia às 
sextas-feiras, das 8h às 12h; e Luciana às segundas e 
quintas-feiras, das 8h às 12h. É necessário agendar com 
antecedência na Unidade de Saúde, na rua Sebastião 
Lopes, 97 – Centro de Votorantim ou pelo telefone (15) 
3353-9800.

Ana Flávia Tuvani Renger, Murilo Torres Machado e 
Luciana Regina da Luz Oliveira são os novos prossionais 
com atendimento na Unidade de Saúde Apevo. Eles 
fazem parte da equipe da sioterapeuta Thaís Mansur 
Peres.

J á  L u c i a n a  é  e s p e c i a l i z a d a  e m   s i o t e r a p i a 
cardiorrespiratória e neurofuncional (adulto e infantil), 
além de atuar na área da geriatria (Saúde dos Idosos) e 
Saúde da Mulher (incontinência urinária e drenagem 
linfática manual). A sioterapia cardiorrespiratória é uma 
especialidade que abrange desde a prevenção e 
tratamento dos distúrbios cardiopulmonares agudos e 
crônicos, buscando melhorar a eciência ventilatória, 
condicionamento físico e a redução das sintomatologias, 
promovendo a máxima funcionalidade e qualidade de 
vida aos pacientes.

O valor pode ser parcelado via cartão de crédito ou 
boleto bancário – nesse caso, o último vencimento é 20 
dias antes do evento.

As reservas devem ser feitas diretamente na associação, 
rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15) 
3353-8080.

A Apevo reabriu a agenda para os interessados em 
reservar o Salão de Eventos em 2021. Devido a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), a entidade irá manter os 
mesmos valores praticados este ano no próximo.
Há 12 anos a associação inaugurou o espaço, um 
moderno salão social que é palco de exposições, desles, 
formaturas, casamentos, aniversários e demais eventos. 
O Salão de Eventos da Apevo tem capacidade para 
aproximadamente 250 pessoas e sua infraestrutura inclui: 
ar-condicionado, camarim, som ambiente, pista de dança 
com sistema completo de iluminação, caixas de retorno 
no palco, microfone, telão com controle remoto, bar e 
cozinha.
O aluguel custa R$ 2.400,00 para não associados e 

associados e dependentes possuem desconto de 50% no 
valor (R$ 1.200,00). O espaço também pode ser locado 
para reuniões, sendo cobrado o valor por hora (R$ 
120,00) e entidades benecentes (R$ 650,00).

De acordo com o diretor administrativo, Eliseu 
Sentelhas, quanto antes o espaço for locado, mais tempo 
o associado ou dependente terá para pagar o aluguel.

Apevo irá inaugurar a sua primeira academia, a Apevo 
Vida, em data a ser conrmada. A associação segue com a 
montagem do espaço, com a distribuição dos 
equipamentos, móveis e contratação de prossionais, a 

m de oferecer comodidade e serviço de qualidade aos 
frequentadores.
De acordo com o 2º tesoureiro, diretor Idair Carlos 
Modesto, a ideia é que a academia seja inaugurada em 
janeiro de 2021. “Estamos fazendo os últimos ajustes 
para que a Apevo Vida receba os alunos, provavelmente 
em janeiro. Já instalamos os equipamentos de 
musculação, criamos uma recepção, colocamos 
espelhos, armários e pisos de borracha no local. Em 
breve iremos promover um teste com nossos 
colaboradores para que tudo esteja em perfeita ordem 
no dia da inauguração”, ressalta.

 

Mais novidades serão divulgadas nas próximas edições 
do jornal mensal da associação e nas redes sociais 
(www.apevo.com.br ou 
www.facebook.com/ApevoOcial).

A diretoria ainda não deniu o valor das mensalidades, 
mas Idair explica que será acessível e que o objetivo da 
associação não é concorrer com as demais academias. 
“Queremos oferecer atividade física com saúde. Por 
isso, pretendemos unir a Unidade de Saúde e a Apevo 
Vida, promovendo acompanhamento médico para que 

os frequentadores – principalmente os idosos – façam 
suas atividades com recomendação e supervisão 
adequadas”, explica Idair.

Aquisições

O novo espaço está composto por equipamentos como 
esteiras, pesos, estação de musculação, cadeira 
extensora, cadeira abdutora, supino inclinado, 
desenvolvimento de ombro, entre outros.

A Apevo Vida está instalada no mesmo espaço onde são 
realizadas as aulas de ginástica da associação, no último 
pavimento do prédio localizado na rua Antônio 
Fernandes, 148 – Centro de Votorantim. 

Destaque Apevo6 
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Os apartamentos são equipados com cama de casal, 
treliche, cama de solteiro, fogão, geladeira, pia, mesa 
com cadeiras, armário, utensílios de cozinha, material de 
limpeza (rodo, vassoura, pá, panos de chão e lixeiras), 
varal móvel, televisão, ventilador de teto e travesseiros. 
A colônia ainda possui tanques de lavar roupa, 
churrasqueira, varal comunitário e estacionamento – 
com uma vaga por apartamento. É necessário levar 
roupas de cama e banho.

As obras de ampliação tiveram início em 2017, sendo 
construídos cinco apartamentos com capacidades para 
5, 6 ou até 10 pessoas. A colônia de férias ca na principal 
avenida da cidade (Beira Mar, no Boqueirão Norte), em 
frente ao mar e próximo a restaurantes, mercados, 
sorveterias e a cinco minutos do centro, da feirinha do 
Boqueirão e do Corpo de Bombeiros.

 
Feriados de novembro

As reservas devem ser feitas pessoalmente com 
Elisabete Arruda, mediante pagamento de 30% do 
valor total das diárias. A Apevo está na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Informações 
pelos 
telefones 
(15) 3243-
2410, (15) 
3353-8080 
ou pelo 
WhatsApp 
(15) 99173-
3316.

Os interessados nas diárias para as festas de nal de ano 
devem reservar com antecedência. A agenda abre no dia 
3 de novembro, sendo que para o Natal as reservas serão 
cobradas por dia e no réveillon serão feitos pacotes de 
cinco dias com valores a partir de 1 mil reais. Não 
associados também podem reservar - caso haja 
disponibilidade - mas apenas associados e dependentes 
Apevo possuem descontos especiais.

A Apevo inaugura, no mês de novembro, os novos 
apartamentos na colônia de férias em Ilha Comprida. A 
associação também está com a agenda aberta para 
reservas para os feriados de Natal e Ano Novo.

Há poucas datas disponíveis para a locação dos 
apartamentos em novembro. Para o feriado prolongado, 
até o dia 2 de novembro (Finados), todos os 
apartamentos foram locados e há alguns disponíveis para 
o feriado da Consciência Negra (20 de novembro).

 

Novos apartamentos na Ilha Comprida são inaugurados em novembro 

Apevo Vida: academia ganha nome e projeto continua em andamento

Unidade de Saúde tem novos profissionais e especialidades à disposição 

Associação reabre agenda de locação de seu Salão de Eventos para 2021 

Legenda

Fachada do prédio dos novos apartamentos da colônia de férias

Recepção da academia começa a ser montada

Fisioterapeuta Luciana Regina da Luz Oliveira

Auriculoterapeutas Murilo Torres Machado e Ana Flávia Tuvani Ranger

Salão de Eventos já foi palco de diversos casamentos e aniversários

Sacada do apartamento com vista para o mar



Faça você mesmo

Faltam poucas semanas para o Natal e, apesar da 
pandemia, muitas pessoas irão preparar suas casas para 
receber os familiares no dia 25 de dezembro. Por isso, a 
Apevo traz o passo a passo de uma árvore natalina feita 
com pompom – uma ótima opção para decorar a casa e 
ganhar um dinheiro extra.

 
Materiais:

- Um cone de isopor

Mãos a obra:

- Um garfo
- Lãs de cores diversas
- Alnetes
- Tesoura

 

(Fonte: Blog Artex)

Tire a lã do garfo e corte as pontas. Use a tesoura para 
arredondar o pompom.

Para fazer os pompons, enrole a lã no garfo 30 vezes.

Use os alnetes para prendê-los no cone de isopor e faça 
isso repetidamente até o cone estar coberto pelos 
pompons.

Com um pedaço de lã de aproximadamente 10 cm, 
amarre-a pelos dentes do meio do garfo. Faça um nó 
apertado.

Passo a passo:

Finalize com um laço ou uma estrela.
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Consciência Negra ressalta a luta dos negros por seus direitos

 

 

Muitos recém-libertos permaneceram nas fazendas nas 
quais eram cativos por não terem para onde ir. A grande 
maioria dessa população era analfabeta e não sabia outro 
ofício, além do trabalho intenso e pesado das lavouras. 
No Rio de Janeiro, muitos escravos foram procurar as 
regiões difíceis de erguer construções na cidade (os 
morros) para construírem suas moradias, congurando 
as primeiras favelas do Brasil.

 
Dia Nacional da Consciência Negra

O Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de 
novembro, é uma data que faz referência à morte de 
Zumbi dos Palmares e ressalta a luta da comunidade 
negra durante o período da escravidão. Diversos eventos 
são realizados pelo país neste dia. Na região de Sorocaba, 
por exemplo,  o  Conselho de Part ic ipação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCNS) irá 
promover atividades virtuais – a programação será 
divulgada na página do conselho no Facebook.

A população negra no continuou enfrentando desaos. 
Eram discriminados socialmente, não tinham acesso aos 
mesmos direitos que os brancos e foram perseguidos. 
Diante dessa realidade, muitas comunidades negras e 
organizações sociais passaram a lutar pela igualdade racial 
e direitos do povo.

Por que o dia 20 de novembro?

A escolha do dia 20 de novembro não foi aleatória. Nesse 
mesmo dia, em 1695, faleceu Zumbi dos Palmares: o 
maior líder do Quilombo dos Palmares.
Os quilombos eram comunidades formadas por negros 
escravizados que fugiam da tirania de seus senhores e se 
escondiam em lugares de difícil acesso no meio das matas. 
O Quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro 
dos quilombos. Estima-se que a sua formação tenha 
durado cerca de 100 anos e abrigado entre 20 mil e 30 mil 
pessoas. O quilombo cava na região da Serra da Barriga, 
atual estado de Alagoas.

Assim, o dia 20 de novembro foi escolhido para 
representar a luta e resistência contra a escravidão dos 
povos de origem africana. (Fonte: Mundo Educação)

Na década de 1970, ativistas ligados a um grupo de 
quilombolas situado no Rio Grande do Sul passaram a 
reivindicar a celebração do Dia da Consciência Negra no 
Brasil na data de 20 de novembro. Em 1978, surgiu o 
Movimento Negro Unicado no País, que passou a 
promover uma série de ações para pensar a consciência 
negra e lutar contra o racismo no Brasil. 
Graças ao movimento, o Dia da Consciência Negra 

tornou-se uma data lembrada todo ano como 
representativa a luta da população negra. 

O Dia Nacional da Consciência Negra é uma data de 
celebração e de conscientização sobre a força, a 
resistência e o sofrimento que a população negra viveu no 
Brasil desde a colonização. Durante o período colonial 

(entre 1536 e 1888), aproximadamente 4,6 milhões de 
africanos foram trazidos para o país na condição de 
escravos.

Quando os escravos foram libertos, em 13 de maio de 
1888, por meio da promulgação da Lei Áurea, após 
intensa luta de ativistas abolicionistas do período imperial 
do Brasil, como o jornalista e advogado negro Luís Gama, 
a população negra permaneceu sem qualquer tipo de 
assistência.

 

A CPDCNS é responsável pela Feira Crespa e, devido a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), este ano o 
evento não será realizado a m de evitar aglomerações. 
Em Votorantim e cidades da região, no dia 20 de 
novembro é decreto feriado.

Embora pouco conhecida, outra gura importante 
dentro do Quilombo de Palmares foi Dandara. Apesar de 
poucas fontes historiográcas sobre sua gura, o que se 
sabe é que ela foi uma grande guerreira resistente, esposa 
de Zumbi, com o qual teve três lhos. A morte de 
Dandara ocorreu em 1694, quando foi capturada. Para 
fugir da escravidão, a guerreira de Palmares cometeu 
suicídio jogando-se de um desladeiro.

Suas condições de vida eram extremamente precárias. 
Além de serem submetidos ao trabalho forçado, também 
tinham um tratamento degradante e humilhante, não 
tendo direito a tratamento médico, à educação e a 
qualquer tipo de assistência social.

Zumbi foi um grande líder e representante da resistência 
negra em sua época. Pesquisas apontam que ele nasceu 
em Palmares, porém foi capturado e tomado como 
escravo aos sete anos de idade. Nessa época, ele teria 
cado sob os cuidados de um padre jesuíta, que o batizou 
na tradição católica e o alfabetizou em português e latim. 
Com 15 anos, Zumbi teria fugido para o Quilombo dos 
Palmares e, depois, se destacou como líder.

Prefeitura de Sorocaba promove eventos em prol da data 
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Aprenda a fazer uma divertida árvore natalina com pompom 

Árvore diferente para colorir o Natal
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Às vezes é bom variar na salada de fruta, que é uma ótima 
opção – e saudável – para os dias de calor. A coluna “Água 
na Boca” traz uma receita de salada de frutas gourmet na 
massinha de pastel. Um jeito bacana e charmoso de servir. 
Conra o passo a passo do site “Cozinha Travessa”:

Ingredientes:

- Manga

- Figos frescos
- Massinha de pastel redonda

- Barra de chocolate meio amargo
 
Modo de preparo:

Asse as massinhas de pastel na forma de cupcake ou 
utilize xícaras que possam ir ao forno.
Não deixe o forno quente demais e que de olho: quando 
as massinhas começaram a dourar, retire.

- Morango
Depois de assadas deixe esfriar. Pique as frutas e coloque 
nas massinhas, nalizando com um pedacinho de 
chocolate em barra meio amargo.

Água na Boca
Salada de fruta na massinha de pastel: diferente e gostoso 

Salada de fruta na massinha de pastel 
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Mensalmente, as prossionais do salão de beleza irão 
presentear os associados. Para concorrer, é necessário 
estar em dia com as mensalidades da associação e 
depositar o cupom recebido no ato na urna disposta na 
recepção da Apevo. Além dos prêmios, as prossionais 
concedem descontos aos associados e dependentes em 
serviços de corte, escova, hidratação, química em geral, 
coloração, drenagem linfática, massagem modeladora, 
design de sobrancelha, depilação, manicure e pedicure.

No mês de outubro, o Studio A – Salão de Beleza da 
Apevo e as esteticistas da Unidade de Saúde 
contemplaram cinco associados com serviços de beleza, 
como corte, pé e mão e massagem terapêutica. Os 

serviços são realizados pelas prossionais Silmara Dias, 
Adriana Lopes e Vera Lucia Gonsalves, respectivamente.

O Studio A funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 
17h. Aos sábados ou após o horário, os interessados 
devem agendar com antecedência, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – centro de Votorantim, pelos telefones 
(15) 3243-2410 ou 3353-8080 e também pelo 
WhatsApp do salão: (15) 99670-4359.Jair Estevam e Neiva Sichoski de Oliveira ganharam 

cortes de cabelo; Ondina Aparecida Vieira e Marcia 

Regina Lolata sessão de manicure + pedicure; e José 
Carlos Pereira foi contemplado com uma massagem 
terapêutica.
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Coral, dança e ginástica: aulas presenciais são retomadas

Marcio Antônio, professor de ginástica, realiza as 
atividades três vezes por semana, no período da manhã e 
noite. Atualmente, o professor conta com um grupo de 
mais de 30 alunas. As aulas de ginástica acontecem às 
segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h; e as 
segundas, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30.

Em outubro, as aulas de dança, ginástica e coral da Apevo 
foram retomadas na forma presencial, após um período 
de suspensão devido a pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). As atividades são gratuitas para associados e 
dependentes da associação e são rea l izadas 
semanalmente.
Há três anos, Wellington Machado promove aulas de 
dança de salão na Apevo. O professor, conhecido 
também como Wally, ensina passos de forró, samba rock 
e bolero, às terças-feiras, das 20h às 22h. 

A aula de dança com o Wally e a ginástica são realizadas 
no prédio da associação localizado na rua Antônio 
Fernandes, 147 – Centro de Votorantim (próximo a 
Ofebas de Votorantim).
No Salão de Eventos da Apevo são realizadas as aulas de 

dança de salão, com o professor Josué (Josuka) Araújo e o 
coral, com o regente Luís Gustavo Laureano. 
Josuka ensina passos de forró às quintas-feiras, das 20h às 
22h. Já as aulas do coral acontecem às segundas-feiras, 
das 15h às 17h. Não é necessário ter experiência para 
participar do grupo, no entanto, a atividade é voltada para 
pessoas com 18 anos ou mais. O Salão de Eventos da 
Apevo ca na sede da associação, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
Para participar das aulas e usufruir da gratuidade, é 
necessário que o associado esteja em dia com as 
mensalidades da associação. Não associados podem 
participar de uma aula experimental. 
As matrículas são feitas diretamente com os professores, 
no horário das aulas. 
Informações na Apevo ou pelos telefones (15) 3243-2410 
ou 3353-8080.

Marcia Regina Lolata foi uma das ganhadoras

Associação adquire novas cadeiras de rodas para programa de empréstimo   

Com os novos equipamentos, a associação conta com 
seis cadeiras de rodas, duas cadeiras de banho e dois 
andadores para dar início ao projeto. Também foi 
elaborado um contrato que oferece mais segurança aos 
associados e a associação. “O empréstimo tem o prazo 
de três meses, podendo ser prorrogado por mais três”, 
comentou Daniel Sentelhas, presidente da Apevo.
Os interessados em emprestar os equipamentos devem 

entrar em contato com a Apevo, que ca na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 
Telefones (15) 3243-2410, (15) 3353-8080 ou (15) 
99173-3316 – também WhatsApp.

A Apevo adquiriu mais três cadeiras de rodas para seu 
programa de empréstimos de aparelhos auxiliares na 
locomoção, que é voltado aos seus associados e 
dependentes, de acordo com as necessidades. O 
objetivo é oferecer mais um benefício àqueles estão 
impossibilitados de se locomover e precisam desse tipo 
de serviço.

 
Arrecadação

A Apevo quer ampliar o serviço de empréstimos de 
aparelhos auxiliares de locomoção e objetos que 
colaboram com a recuperação de pacientes. Para isso, 
recebe doações de equipamentos em bom estado de 
conservação. São aceitas cadeiras de rodas, de banho, 
bengalas, andadores e muletas. A entrega deve ser feita 
na sede da Apevo.

Aulas de dança são retomadas de forma presencial na associação

Associação empresta equipamentos de locomoção

Sorteio: associados são contemplados com serviços de beleza 

Jair Estevam, Ondina Vieira e José Pereira também foram sorteados


