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Luís Gustavo Laureano
Neste ano tivemos que nos reinventar, então estamos 
preparando o primeiro Coral Virtual da Apevo, para ser 

lançado ainda este mês.

Professor e Regente do Coral da Apevo 
 

Chegamos em dezembro, um mês especial, que traz 
consigo a magia e encanto do Natal, celebrando a vida 
com sentimentos de paz, alegria, esperança, felicidade e 
amor.

Fomos convidados também pela Clínica Geriátrica “Lar 
Doce Lar”, para fazermos uma breve apresentação aos 
idosos na área externa, atendendo a todos os protocolos 
de saúde. Cantar com máscara é um desao, mas o 
desejo de contagiar os idosos internos faz com que valha 
a pena.
A cada novo ano precisamos construir um mundo 
melhor e nunca desistir do sonho de viver em paz, e a 
cada novo dia ser feliz e encontrar a alegria que traz a 
mensagem de Natal.

Nos últimos anos, este mês foi intenso para o Coral da 
Apevo, levando essa mensagem em Teatros, Igrejas e 
Shoppings, mas destaco a intensa ação social dentro de 
Casas de Repouso e em muitos setores de Hospitais da 
nossa região.

Natal é um tempo de renovação e a luz de Cristo ilumina 
a escuridão, trazendo consigo esperança para os novos 
dias.

Recebemos também um convite especial da Santa Casa 
de Misericórdia de Sorocaba, para que façamos uma 
apresentação em uma área externa do hospital, a qual 
será gravada pela equipe técnica e será televisionada aos 
pacientes.

Novos dias! Novos sons! Novo encanto! Essa é essência 
da mensagem de Natal anualmente cantada pelo Coral 
da Apevo, onde quer esteja.

Reflexões sobre 2020: um ano desafiador para a Apevo 
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Artigos
Novo normal: o Natal sem brilho e suas compras on-line 

Dezembro de 2020

Daniel Sentelhas

No entanto, fomos surpreendidos pelo Coronavírus 
(Covid-19) e a pandemia que parou o mundo. A Apevo 
então teve suas atividades suspensas e projetos adiados. 
Como fazemos parte do grupo de risco, procuramos nos 
cuidar para que o vírus se mantivesse longe e assim 
conseguimos chegar até este mês de dezembro, quando 
um novo balanço me foi proposto para o artigo da coluna 
“Palavra do Presidente”.
Fiquei pensando sobre tudo o que passamos, sobre as 
limitações e os medos enfrentados até aqui. E mesmo 
em meio a tantas diculdades, armo com toda certeza 
que a Apevo progrediu em 2020, pois conseguiu colocar 
em prática vários projetos, como a entrega dos 
apartamentos da colônia de férias de Ilha Comprida, a 
compra e instalação dos aparelhos da nova academia de 
musculação e também a retomada das viagens do 
departamento de Turismo. 
Mesmo com todas as limitações que tivemos e ainda 

estamos tendo em função da pandemia, nossa diretoria 
não parou, mantendo seu quadro de prossionais e 
colaboradores, além de dar sequência à várias ações 
como a instalação do novo salão de beleza e 
contratações de novos prossionais para a Unidade de 
Saúde.
Sendo assim, posso armar que nosso saldo ao nal de 
mais um ano é positivo. Também vejo com positividade o 
ano que está chegando e vejo com entusiasmo a chegada 
da vacina para a imunização contra a Covid e que, graças 
a ela, poderemos voltar à rotina normal. 
Para você, amigo associado e querido leitor desse 
veículo, quero desejar profundos votos de um Natal 
abençoado e um ano novo cheio de esperança e fé em 
um futuro melhor. O ano de 2020 foi uma oportunidade 
para compreendermos uma série de coisas, mas acima 
de tudo, que a fé é imprescindível para caminhamos em 
paz. Feliz 2021, com o principal: muita saúde!!

Caros amigos, associados da Apevo e público em geral, 
espero que todos estejam bem e com saúde. Há 
exatamente um ano publicamos em nosso jornal a 
“Palavra do Presidente”. Na época, z um balanço do 
primeiro ano da associação sob o comando da nova 

diretoria. Além do balanço, o artigo falava dos novos 
projetos e ações que seriam desenvolvidas ao longo de 
2020. 

Presidente da Apevo

Novos dias! 

Estamos no mês de dezembro: o mais vibrante da 
humanidade. O mês das confraternizações, compras, 
festas, reuniões de amigos e familiares, luzes, árvores de 
natal e do Papai Noel.
Mas toda essa realidade só seria possível caso 
estivéssemos vivenciando um período normal. Pelo 
contrário, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) – 
que afeta toda a humidade – certamente nos levará a um 
Natal sem cor e sem brilho. Natal jamais enfrentado até 
agora.
Neste cenário que estamos vivenciando, as compras on-
line tornaram-se uma coqueluche do momento e, nesse 
ponto, precisamos ter muito cuidado. Transcrevo abaixo 
uma série de recomendações importantes e 
fundamentais para uma compra segura, fornecida pelo 
IDEC – Instituto Brasileiro da Defesa do Consumidor.

Pesquise muito bem a idoneidade da loja on-line. Conra 
se o site disponibiliza informações, como o CNPJ 
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), endereço físico, 
telefone, canais de contato direto com o consumidor 
(chat, e-mail ou SAC). Se nenhum dado estiver 
disponível, descone.
Cheque se a loja possui muitas reclamações nos órgãos 
de proteção ao consumidor de seu estado, com o 
Procon, ou no site consumidor.gov.br, do Ministério da 

Justiça.

Antes da compra

Descone de ofertas muito abaixo da média.

Recebeu um e-mail com promoções inacreditáveis de 
uma loja desconhecida? Não clique! Eles podem fazer 
parte de um esquema de fraude. 

Você tem o direito de exigir que os produtos lhe sejam 
vendidos exatamente pelos preços e condições 
anunciados na mídia, cartazes ou outros meios. 

Na entrega

Leia as especicações do produto. Caso o item seja mais 
barato devido a um defeito, a descrição deve informar 
sobre essa particularidade previamente e de forma clara.

Na hora da compra 

Não realize compras em computadores de uso público, 
como os de bibliotecas, por exemplo.

Ao perceber um atraso, você pode entrar em contato 
com o fornecedor e vericar se a demora é justicada ou 
se é decorrente de negligência da empresa. 

Anote o prazo prometido no site e o emitido na nota 
scal da compra. Esses documentos ajudam a 
comprovar eventuais falhas da empresa. 

O atraso na entrega caracteriza descumprimento de 
oferta. Assim, você pode escolher entre o cumprimento 
forçado do serviço, outro produto equivalente ou até 

mesmo desistir da compra e restituir integralmente o 
dinheiro já pago, incluindo o frete, além de eventuais 
perdas e danos decorrentes da demora.

Tomando os cuidados acima, certamente você poderá 
não ter o brilho das compras, mas uma segurança maior 
– tanto da compra, quanto da entrega.

Consultor jurídico da Apevo

Compras realizadas fora do estabelecimento comercial 
te dão o direito de desistência em até sete dias após o 
recebimento do produto, sem custo e sem necessidade 
de justicativa – desde que o mesmo não tenha sido 
utilizado. É o chamado “direito de arrependimento”. 

Boas compras e um feliz Natal a todos!!

Gentil Pereira Garcia

No dia 8 de dezembro, Votorantim celebra 57 anos de 
emancipação político-administrativa de Sorocaba. Para 
comemorar, a Prefeitura de Votorantim preparou uma 
programação de eventos, como inauguração da creche 
do Jardim Clarice, que terá capacidade para 150 crianças, 
bem como a entrega da revitalização urbana da Estrada 
do Lageado “Vereador José Baeza Urchiza”.  
A programação se inicia no dia 1º de dezembro com um 
ato cívico em frente ao Paço Municipal, às 14h30. Já no 
dia 2, às 14h, será entregue a obra de revitalização da 
infraestrutura urbana da Estrada do Lageado, agora 

denominada “Vereador José Baeza Urchiza”, que 
recebeu ciclovia, novo pavimento asfáltico e lâmpadas de 
LED.

Por m, no dia 15, encerrando a programação de 
celebração, será inaugurada a nova creche do Jardim 
Clarice, às 14h. A unidade terá capacidade para 150 
crianças e foi construída por meio de um convênio com o 
Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE). 

No dia 4, às 14h, será feita a entrega da revitalização geral 
do Centro Esportivo Recreativo Municipal "Aldovir Gori" 
(Cermag), no Rio Acima. O espaço recebeu troca do 
gramado de futebol, melhorias e reparos no ginásio, 
vestiário, cozinha, quadras, bem como pinturas, trocas 
de pisos, reparos elétricos e de alambrados. Já no dia 11, 
às 14h, haverá a entrega da revitalização do Centro 
Municipal de Educação Infantil “Olímpia Pozza Beber”, 

no Promorar.

A origem de Votorantim começou com a chegada de 
Paschoal Moreira Cabral a região, em meados do século 
XVII. Ele foi o primeiro habitante e quem deu início ao 
povoamento da cidade. Seu nome tem origem tupi-
guarani e signica “cascata branca”.

Votorantim completa 57 anos no próximo dia 8 de dezembro 



Fabiola disse que enquanto esteve no Legislativo, sua 
função como vereadora foi de scalizar as verbas e 
acompanhar as ações em prol do município. A partir da 
nova função, terá três principais frentes de trabalho a 
serem colocadas em prática: ações para promover a 
melhoria da tecnologia no município, acolhimento com 
programas habitacionais que de fato atendam as pessoas 
que precisam e geração de emprego e renda. “Conheço 
de perto os problemas da nossa cidade e o meu  plano de 
governo foi elaborado por munícipes e por pessoas 

técnicas, de acordo com as expectativas da população. 
Por isso temos todas as ferramentas para fazermos um 
bom governo”, comentou. 

Atenção aos idosos

Na oportunidade, também agradeceu o carinho e o 
apoio recebido pela população que a elegeu. 

 

Eles também serão beneciados com um Centro de 
Geriatria, que já existiu no município, mas foi desativado 
pelas últimas gestões. “É preciso olhar para os idosos, 
oferecer a ele um atendimento diferenciado. Vamos 
criar programas também para que eles possam ser 
reinseridos no mercado de trabalho”.

Durante a visita, Fabiola falou sobre a importância da 
Apevo para a cidade de Votorantim e reconheceu os 
trabalhos relevantes desenvolvidos pela associação há 28 
anos. “A Apevo é motivo de orgulho para a cidade, pois 
desempenha um papel muito importante junto aos 
aposentados”, disse.

Recebida pelos diretores da associação e pela equipe de 
comunicação, Fabiola contou um pouco sobre sua 
trajetória e o que espera do futuro próximo. Explicou 
que a política faz parte da sua vida desde muito jovem, 
pois é lha do ex-prefeito Erinaldo Alves e em sua família 
assuntos ligados às questões da cidade sempre estiveram 
presentes. “Entrei para a política meio sem pretensão, 
pois na realidade o partido (PSDB) estava precisando de 
representatividade feminina. Nessa época eu tinha 23 
anos e foi a partir daí que surgiu o meu real interesse pela 
vida pública”, disse.

A partir do próximo mês de janeiro, a cidade de 
Votorantim será comandada por Fabiola Alves (PSDB), a 
primeira mulher no comando do município. Romper 
barreiras e aceitar desaos nunca foi problema para ela 
que tratou desses e outros assuntos durante entrevista 
exclusiva à Apevo, no nal de novembro.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, Fabíola foi a 
vereadora por três mandatos no município e, em sua 
última gestão no Legislativo, candidatou-se à Prefeitura - 
sendo aprovada com 14.719 votos, representando 
28,35% dos eleitores. 

Questionada sobre como imagina que será o cotidiano 
no comando da cidade, tendo em vista que o ambiente 
costuma ser ocupado por mais homens do que 
mulheres, ela respondeu que está acostumada a 
enfrentar essa situação e não se intimida com essa 
realidade. “Meu desejo sempre foi ver as mulheres 
ocupando espaços e isso vem aos poucos acontecendo. 
Podemos conviver com respeito sempre, independente 
de gênero”, comentou. 
Fabiola não quis adiantar sobre seu secretariado, pois 
embora ele já estivesse denido, ainda estava nalizando 
os contatos e aguardando decisões. 

Daqui pra frente 

Elogios à Apevo 
No mesmo dia de sua visita à Apevo, tinha uma reunião 
com a atual gestão para iniciarem o processo de 
transição e sobre outros assuntos relativos à 
administração da cidade.

A prefeita eleita está ciente de que terá muito trabalho 
pela frente e que a pandemia torna o período ainda mais 
desaador. 
Disse que pretende iniciar os trabalhos pelos serviços 
essenciais, especialmente nas áreas da saúde e educação, 
as mais afetadas com a pandemia. 

Ela adiantou que sua equipe é composta por prossionais 
técnicos e experientes em cada área. “Prezo pela 
qualidade e convidei prossionais capacitados para 
exercerem suas funções”.  Rodrigo Kriguer, o vice-
prefeito estará na equipe, mas Fabíola não informou se 
ele ocupará alguma pasta. 

A prefeita destacou que seu plano de governo conta com 
ações para facilitar a acessibilidade e a inclusão e os 
idosos serão especialmente atendidos nessas ações.

Em tempos de pandemia 

Aos 37 anos, a prefeita eleita é casada e tem um lho. 
Tem especial ização em sustentabi l idade pela 
Universidade Belas Artes, Gestão Pública Municipal pela 
Universidade Federal de São Paulo Unifesp e MBA em 
Cidades Inteligentes pela Facens. 

Durante seu mandato espera que os munícipes se sintam 
atendidos em seus anseios e que tenham um canal aberto 
com a Prefeitura. “A coligação fé no futuro vai fazer valer 
o que os eleitores estão querendo e o que a cidade 
precisa”, nalizou.

3Destaque Apevo
Dezembro de 2020

Prefeita eleita visitou a Apevo

Fabíola Alves fala sobre as expectativas de sua nova gestão 

Nos últimos meses, a Apevo preparou o prédio da rua 
Antônio Fernandes, 148 - no centro de Votorantim (local 
onde também são realizadas as aulas de ginástica), para 
oferecer segurança,  comodidade e serviços de qualidade 
aos interessados na prática de atividades físicas. A 
academia será no último pavimento do prédio, onde 
foram instalados pisos de borracha, catraca de acesso, 
espelhos, ventiladores, bebedouros, armário de aço, 
recepção, além a distribuição dos equipamentos de 
musculação, como esteiras, pesos, estação de 
musculação, cadeira extensora, cadeira abdutora, supino 

inclinado, desenvolvimento de ombro, entre outros. O 
andar ainda possui banheiro feminino, masculino e 
adaptado para pessoas com deciência.
Entre os diferenciais da Apevo está a acessibilidade. 
“Pessoas com deciências terão acesso ao prédio por 
meio de uma rampa, que permite que o cadeirante – por 
exemplo – suba a calçada. Apesar de ser no último 
pavimento, o prédio também possui um elevador, o que 
facilita a locomoção dos alunos”, ressalta o 2º tesoureiro 
da Apevo, diretor Idair Carlos Modesto.

Na segunda quinzena de janeiro – em data a ser denida – 
a Apevo irá inaugurar sua primeira academia, a “Apevo 
V i d a ” .  A s  a t i v i d a d e s  s e r ã o  r e a l i z a d a s  c o m 
acompanhamento de prossionais especializados.

Os valores das mensalidades e horário de funcionamento 
da academia serão denidos nas próximas semanas, bem 
como a data de inauguração. As informações serão 
divulgadas na próxima edição do Jornal da Apevo e nas 
redes sociais da entidade.

Apevo Vida deve ser inaugurada na segunda quinzena de janeiro

Apevo Vida será inaugurada na segunda quinzena de janeiro 

As aulas de dança, coral e ginástica da Apevo entrarão em 
recesso durante as festas de nal de ano. Para marcar o 
m da etapa, os professores estão organizando 
confraternizações que serão promovidas no último dia 
das aulas.

Já as aulas de dança, com o professor Josué (Josuka) 
Araújo, serão realizadas até o dia 23 de dezembro e 
retornam no dia 7 de janeiro, a partir das 20h. Na da 
confraternização, os alunos deverão levar um prato de 
doce ou salgado e bebidas.

As aulas são gratuitas para associados e dependentes da 
Apevo. Para usufruir do benefício, é necessário estar em 
dia com as mensalidades da associação e a inscrição é feita 
diretamente com os professores, durante as aulas. Não 
associados podem participar de uma aula experimental, 
sendo necessário se associarem para darem sequência.

As aulas de ginástica com o professor Márcio Antônio, 
seguem até o dia 18 de dezembro e serão retomadas no 
dia 12 de janeiro. Além do recesso, a atividade também 
sofreu alteração nos horários, passando a ser às terças e 
quintas-feiras, das 18h às 19h; e às quartas e sextas-feiras, 
das 8h às 9h.

Os encontros do coral, ministrados pelo regente Luís 

Gustavo Laureano, seguem até o dia 21 de dezembro, 
data em que também será realizada uma confraternização 
entre os alunos que retornam no dia 18 de janeiro. 

As aulas de ginástica são realizadas no prédio da Apevo 
localizado na rua Antônio Fernandes, 148 – Centro de 
Votorantim. Já as atividades realizada por Josué (Josuka) 
Araújo e Luís Gustavo Laureano acontecem no Salão de 
Eventos da associação, na rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro. Informações pelos telefones (15) 3353-8080 ou 
3243-2410.

Horários das aulas de ginástica sofreram alterações 

Aulas especiais de final de ano: turmas entram em recesso 

O quadro de prossionais com atendimento na Unidade de Saúde aumentou. Desde 
novembro, a clínica conta com os atendimentos de mais duas podólogas: Cristiane de 
Camargo e Jayne Santos. Elas integram a equipe da prossional Regina Prado, junto com 
Joelma Rodrigues.

Na Unidade de Saúde Apevo, associados e dependentes possuem descontos especiais 
no atendimento com as prossionais. Cristiane atende às segundas e quartas-feiras, das 
8h às 16h; e Jayne às terças-feiras, das 8h às 16h. Agendamento e informações na rua 
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim, telefones (15) 3353-8080 ou 3353-9800.

Muitas pessoas ainda confundem o trabalho do podólogo com o de manicure. Apesar de 
ambos cuidarem dos pés, eles atuam de formas diferentes. O podólogo tem uma visão 
mais geral dos pés, voltada para a promoção da saúde. Já a pedicure tem uma função mais 
estética, para o embelezamento de pés e unhas.

O podólogo é um prossional que previne e trata problemas dos pés, bem como: unhas 
encravadas, calosidades, joanetes, micose, dores, mau odor, excesso de transpiração, 
entre outros. Durante o tratamento, são utilizadas técnicas e instrumentos especícos 
com o objetivo de minimizar ou eliminar o problema, causando o mínimo de dor possível 
no paciente.

Unidade de Saúde conta com atendimento de novas podólogas 



Turismo4

Turistas da Apevo passam final de semana divertido em Águas de Lindoia 

Dezembro de 2020

Amigos Geni, Maria Seram, Juraci e Ana Amigas Marta, Dinorah e Carminha Carlos Fogaça e Ana Carla

“Os turistas já podem ir se programando, pois ano que 
vem teremos mais Águas de Lindoia. Na festa, quem 
quitar pode usar traje junino. Em breve divulgaremos 
mais informações”, ressaltou Viviane.

O grupo saiu da Apevo por volta de 7h, do dia 20 de 
novembro, rumo à Águas de Lindoia. Na chegada, foram 
recepcionados pelos prossionais do hotel Mantovani e 
degustaram de um delicioso almoço.

Programação“Foi um passeio maravilhoso”. Assim descreveram os 
turistas que curtiram um nal de semana – de 20 a 22 de 
novembro – em Águas de Lindoia. Com hospedagem no 
Hotel Mantovani, o grupo de 42 pessoas descansou e 
aproveitou momentos de lazer no hotel e nas visitas aos 
pontos turísticos.

No segundo dia de viagem (21), a manhã começou cedo, 
com um café da manhã e passeio por Monte Sião, em 
Minas Gerais. Após o almoço, a tarde foi livre para 
atividades individuais e, a noite, foi realizado o “Baile dos 
Anos Dourados” no hotel. 

À tarde visitaram Serra Negra, em São Paulo. A cidade é 
considerada a capital das malhas. E, à noite, o jantar teve 
como tema “Noite das Massas, Queijos e Vinho”.

No último dia (22), após o café da manhã, os turistas 
zeram uma city tour de trenzinho com passeios pelos 

pontos turísticos de Águas de Lindoia: Cristo Redentor, 
Balneário Municipal, Feirinhas de Malhas e Artesanatos 
no bosque Zequinha de Abreu e conjunto comercial. 

 

Próxima viagem para Águas de Lindoia
 
Águas de Lindoia é um dos destinos muito procurados 
pelos turistas da Apevo. De acordo com a coordenadora 
do Departamento de Turismo – Viviane Marteletto 
Padilha, a próxima excursão para a cidade será realizada 
entre os meses de junho e julho de 2021, com direito a 
Festa Junina.

Para oferecer maior segurança ao grupo, a Apevo rmou 
uma parceria com a Plena – Assessoria em Viagem. Com 
o seguro da empresa, os turistas tiveram toda a 
assistência na área da saúde. A empresa de ônibus Betina 
Turismo, responsável pelo transporte do grupo, 
também se preparou para colocar em prática todas as 
normas de segurança contra o contágio do novo 
coronavírus (Covid-19) e ganhou o selo de “Turismo 
Responsável”.

Grupo da Apevo no Hotel Mantovani Associada Tatiane Fontolan com sua família durante almoço Família Santos e amigos



Reservas

Com o objetivo de oferecer mais opções de lazer para 
seus associados e dependentes, a Apevo inaugurou cinco 
novos apartamentos na colônia de férias em Ilha 
Comprida – litoral Sul do estado de São Paulo. Entre as 
novidades, está o apartamento nº 7: com capacidade para 
até 10 pessoas, dois quartos com TV's e sala.
De acordo com Daniel Sentelhas, presidente da 
associação, o apartamento foi construído pensando nos 
associados que visitam a cidade com um grande grupo de 
pessoas. “Neste apartamento, equipamos os dois 
dormitórios com televisores, além de uma sala com sofá 
e mais uma tv e cozinha equipada. Tudo pensando na 
comodidade e lazer dos nossos visitantes”, ressalta.

O prédio da colônia de férias foi adquirido em 2011 e, 
após a obra de ampliação, passou por uma reforma geral. 
Os apartamentos ganharam nova pintura e mobílias. Ao 
todo, dez apartamentos - com capacidades entre 5 e 10 
pessoas - estão a disposição para locação; eles são 
equipados com: cama de casal, treliche (ou beliche – 
dependendo do apartamento) e cama de solteiro, fogão, 
geladeira, pia, mesa com seis 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 
estacionamento, sendo disponibilizada uma vaga por 
apartamento. É necessário levar roupas de cama e banho.

Outra novidade foi a construção de uma lavanderia 
comunitária. A associação disponibiliza tanque, máquina 
de lavar e um varal para facilitar a limpeza das roupas dos 
turistas.

Localizada na avenida principal da cidade (Beira Mar, no 
Boqueirão Norte), o prédio ca 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.
 

 
A Apevo abre a agenda de reservas para a colônia de 
férias com 30 dias de antecedência. Por exemplo, os 
interessados em alugar o apartamento para o mês de 
janeiro deve procurar a associação a partir de 1º de 
dezembro. É necessário pagar o equivalente a 30% do 
valor total para segurar a reserva e o restante, na retira 
das chaves.
A colônia de férias da Apevo ca na av. Beira Mar, 12.310, 
no Balneário São Martinho - Ilha Comprida. Já a 
associação, em Votorantim, ca na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro. Informações pelos telefones 
(15) 3353-8080 ou 3243-2410, além do WhatsApp (15) 
99173-3316.

“A diretoria está muito feliz com a inauguração dos 
apartamentos. Convidamos a todos – associados, 
dependentes e visitantes em geral – a conhecerem a 
colônia. As diárias possuem preços atrativos e abaixo do 

mercado; e o local oferece toda comodidade para que a 
única preocupação dos turistas seja a diversão e o lazer”, 
ressaltou Daniel.
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Apevo inaugura novos apartamentos na colônia em Ilha Comprida 

Fachada da colônia de férias Apevo em Ilha Comprida

Parcerias 

Ilha Comprida é um destino para todos os gostos e 
épocas do ano. Dada a sua extensão, existem praias com 
pouco ou mesmo nenhum movimento, inclusive em alta 
temporada. É possível relaxar à beira mar ou aventurar-
se por trilhas em áreas desertas.

O Boqueirão Norte – ou só Boqueirão – oferece 
estrutura comercial com diversos quiosques e 
barraquinhas.

Dunas de Ilha Comprida

A 220 km de distância (trajeto via Juquiá), no litoral sul de 
São Paulo, encontra-se a praia de Ilha Comprida – muito 
frequentada por moradores de Votorantim e região. A 
cidade foi emancipada de Iguape e Cananeia em 1991 e 
seu nome se dá ao fato de a praia ter 74 km de extensão e 
possuir apenas 4 km de largura, ocupando o sétimo lugar 
entre as maiores ilhas do Brasil.
 

Para todos os gostos e épocas
 

As praias mais desertas – para quem curte sossego e 
natureza – cam na porção sul da Ilha, no ponto de 
desembarque das balsas que chegam de Cananéia, como 
a praia do Boqueirão Sul. No local, existem passarelas de 

madeira que dividem os pontos comerciais entre si e 
facilitam o acesso aos bancos de areias. Além de ser uma 
praia agradável, o mar tranquilo é também um convite 
aos praticantes de surf.

 

 
Uma das atrações mais conhecidas e visitadas em Ilha 
Comprida são as dunas. Por estar relativamente longe de 
todo o movimento, o local proporciona um cenário 
realmente diferenciado. Os enormes conjuntos de dunas 
formam composições visuais paradisíacas e as opções 
mais conhecidas são as de Araçá e Juruvaúva.
As dunas de Araçá estão a 7 km do centro, pelo norte da 
avenida Beira Mar. De um lado, é possível avistar o Mar 
Pequeno e, do outro, o mar aberto. Os turistas podem 
chegar ao local de bike, carro ou até mesmo em uma 
longa caminhada.
As dunas de Juruvaúva estão por toda a parte da Ilha, mas 
alguns trechos destacam-se por serem as mais altas. 
Algumas chegam a 10 metros de altura e se transformam 
em mirantes naturais para observar o mar e a paisagem 
típica da região.
 

Vilas Caiçaras
 
As Vilas Caiçaras constituem um importante patrimônio 
natural por manterem vivas as ricas culturas caiçaras. Em 
muitas vilas há fogões a lenha, é possível comprar peixes, 
alugar barcos e contratar piloteiros.

Ilha Comprida é reconhecida ocialmente como zona de 
conservação e preservação ecológica. Possui uma rica 
vegetação de restingas, mangues e uma vida marinha que 
é considerada o “berço do atlântico”. Também reúne 
dezenas de espécies raras de pássaros, incluindo o guará 
vermelho – que chegou a ter extinção declarada.

Uma das mais tradicionais é a Vila de Pedrinhas, 
conhecida também pela famosa cachaça com cataia. 
Outras são destaques pela produção sustentável de 
ostras, pimenta rosa, travesseiros de macela e outros 
produtos.

 

O roteiro do quadriciclo é o mesmo da Ponta da Praia e 
dura cerca de 1h30. Para dirigir o veículo, é necessário ter 
CNH e ser maior de idade.

 

O Catamarã Maratayama leva o visitante por uma 
navegação de quase 200 km, passando pelos principais 
cenários de Ilha Comprida, revelando as belezas naturais 
dessa fantástica reserva. O roteiro ainda conta com 
paradas para banho de mar e almoço nas vilas caiçaras.

Catamarã, safári e passeio de quadriciclo

O safári ecológico é feio em um veículo UTV (Utility Task 
Vehicle) e possui capacidade para 8 pessoas. É possível 
escolher dois tipos de roteiro: o das Pedrinhas – que 
percorre a ilha pelas estradas que margeiam o mar em 
direção à vila de Pedrinhas e o da Ponta da Praia – que 
foca nas paisagens ao longo do Mar Pequeno.

Para conhecer a natureza mais de perto, a Ilha Comprida 
possui passeios de catamarã, safári ecológico e 
quadriciclo. Os passeios devem ser agendados 
antecipadamente na Divisão Municipal de Turismo, que 
ca na av. Beira Mar, 11000.

Cidade do litoral sul é muito procurada por turistas da região de Votorantim 

Apartamento 7 tem dois quatros com TV's

Colônia possui lavanderia comunitária com máquina de lavar e tanque Turistas têm dez apartamentos disponíveis para locação

Para facilitar a comunicação entre os associados e a 
Apevo, a associação conta com mais um telefone: (15) 
3353-8080. Por meio dele é possível entrar em contato 
com o setor de interesse e na Unidade de Saúde. “Foram 
integrados todos os setores em um único número”, 
explica o presidente da Apevo, Daniel Sentelhas.
Após discar o número, o associado será atendido por uma 
secretária eletrônica que informará o número dos ramais 
de cada setor. Ao apertar o número 1, por exemplo, a 
pessoa será direcionada para a Unidade de Saúde; o 
número 2 é a recepção da Apevo; número 3, caixa; 
número 4, Salão de Beleza Apevo; número 5, academia; 
número 6, Departamento de Comunicação; número 7, 
sala do presidente Daniel Sentelhas; número 8, sala do 
diretor administrativo, Eliseu Sentelhas; e número 9, 
Tesouraria.

Associação disponibiliza 
novo telefone de contato

A Apevo rmou uma nova parceria para serviços 
mecânicos com a ocina RG4. O local oferece descontos 
para associados e dependentes e, para usufruir do 
benefício, é necessário estar em dia com as mensalidades 
da Apevo e retirar uma guia na associação.

As guias de atendimento devem ser retiradas na Apevo, 
na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim, de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

A Auto Mecânica RG4 é especializada em carros da marca 
Chevrolet, ASE, Fiat, Volkswagen e Ford – incluindo os 
modelos com injeção eletrônica. Eles trabalham com 
peças multimarcas, nacionais e importadas.
A ocina ca na rua Prof. José do Carmo Madureira, 92 – 
Monte Alegre, em Votorantim. Informações com Robson, 
pelo telefone (15) 3243-4937 e WhatsApp (15) 99786-
7112.

Oficina RG4 é nova 
parceria da associação

Cidade litorânea ca há 220 km de Votorantim



Especial Pandemia6 

Dezembro de 2020

Assim que for aprovada, a vacina contra a Covid-19 deve 
ser oferecida para os grupos de maior risco de exposição 
e complicações pela doença, arma o Ministério da 
Saúde. Segundo a coordenadora do Programa Nacional 
de Imunizações, Francieli Fantinato, durante entrevista 
concedida no nal de novembro, “não teremos como 
vacinar toda a população brasileira”.
A pasta trabalha na construção de um plano nacional de 
imunização e um documento preliminar deve ser 
compartilhado com especialistas e secretários de saúde 
no dia 1º de dezembro.
“Denimos objetivos para a vacinação, porque não 
temos uma vacina para imunizar toda a população 
brasileira. Além disso, os estudos não preveem trabalhar 
com todas as faixas etárias inicialmente”, ressalta 
Fantinato. Com os acordos assinados até agora, o Brasil 
pode esperar uma imunização de ao menos um terço da 
população até o m do primeiro semestre da população – 
a quantidade pode aumentar se novos acordos forem 

fechados.
A denição dos grupos deve levar em conta o cenário 
epidemiológico do país e as indicações das eventuais 
vacinas que estiverem disponíveis. Quatro laboratórios 
estão fazendo testes no Brasil: Sinovac, Oxford e 
AstraZeneca, Janssen e BioNTech/Pzer. O governo do 
Paraná assinou um acordo com a Sputnik V, da Rússia, 
para parceria no desenvolvimento.

Governo federal

O Ministério da Saúde já rmou acordos com a 
farmacêutica AstraZena, que desenvolve a vacina em 
parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido), e 
é signatário da Covax Facility, um consórcio de vacinas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Esses acordos, cujos investimentos foram de R$ 2 
bilhões, preveem a disponibilidade de quase 143 milhões 
de doses ainda no primeiro semestre de 2021 (100,4 
milhões da AstraZeneca e mais 42 milhões da Covax).
No entanto, nas últimas semanas, a AstraZeneca admitiu 
erro na administração da dose parcial nos testes e deverá 
conduzir novos estudos. O esquema de imunização e 
ecácia do fármaco seguem indenidos.
O Ministério da Saúde informou, ainda, que a Fiocruz, 
instituição parceira da vacina da Oxford no Brasil, poderá 
produzir mais de 110 milhões de doses ainda em 2021. Já 
a Covix Facility ainda não anunciou previsão de uma 
vacina com potencial para aprovação no primeiro 
semestre.

Governo do estado de São Paulo

Além do governo federal, o estado de São Paulo, por 

meio da parceria com o Instituto Butantan e a 
farmacêutica chinesa Sinovac, está produzindo a 
Coronavac. O acordo prevê 46 milhões de doses, cujas 
primeiras 120 mil desembarcaram no país no dia 19 de 
novembro. A expectativa do governo paulista é receber 6 
milhões de doses até o dia 30 de dezembro.
Em 2021, o Butantan espera receber matéria-prima para 
envasar e rotular as 40 milhões de doses restantes no 
próprio instituto, permitindo, assim, a imunização de 
mais de 23 milhões de brasileiros até a primeira metade 
do ano que vem.  O governo paulista ainda não divulgou 
detalhes sobre a produção ou o esquema de vacinação, 
que deverá começar a partir de janeiro.

 

Alemanha e Reino Unido

No Reino Unido, a imunização deve começar no dia 7 de 
dezembro. O país encomendou 40 milhões de doses da 
vacina da Pzer – que, em análises preliminares, mostrou 
95% de ecácia em prevenir a doença.

A Alemanha e Reino Unido são países que devem 
começar a vacinação contra o coronavírus em seus 
habitantes nas próximas semanas. Elas aguardam a 
aprovação da vacina criada pela Pzer em parceria com a 
empresa BioNTech.
A Alemanha deve preparar a vacinação de 450 mil 
habitantes da capital (Berlin) até a metade de dezembro. 
O objetivo, segundo Albrecht Broemme – especialista 
em missões humanitárias no exterior, é realizar 20 mil 
injeções por dia. Ele ressalta que a campanha deve durar 
dois meses e apenas idosos e pessoas que pertencem ao 
grupo de risco (diabéticos, obesos e hipertensos) serão 
imunizados.

Vacina contra o coronavírus: grupos de risco serão priorizados 

Mundo aguarda lançamento das vacinas contra Covid-19

Parcerias 
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Gráco apresenta aumento no número de casos em Votorantim até 30/11

“Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o 
governo do estado de São Paulo e o Centro de 
Contingência da Covid-19, decidiram que 100% do 
estado vai retornar para a fase amarela do Plano São 
Paulo”, declarou o governador João Doria, durante 
entrevista coletiva no dia 30 de novembro. A medida 
passa vale a partir de 1º de dezembro e segue até 4 de 
janeiro, quando uma nova classicação será divulgada.

De acordo com o governador, a fase amarela não fecha 
comércios, bares e restaurantes. “A fase amarela não 
fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva para 
evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-
19. Não altera a programação de volta às aulas e as 
escolas não serão fechadas”, explica. As análises sobre o 
número de casos e ocupação de leitos nos hospitais do 
estado serão feitas de 7 em 7 dias, como era no início, e a 
próxima atualização do “Plano São Paulo” de 
exibilização será no dia 4 de janeiro de 2021 – após as 
festas de nal do ano.

Apesar de a coletiva ter sido agendada para o dia 30 de 
novembro, após as eleições municipais, Doria explica que 
o retrocesso das regiões não está relacionado com a 
política, mas sim com a saúde da população.

Fase amarela e medidas de segurança

Durante a coletiva de imprensa, João Doria pediu o apoio 
da população, dos empresários e dos prossionais da 
saúde – os quais chamou de “heróis”. O governador 
ressaltou a importância de evitar aglomerações e manter 
os protocolos de saúde. “O vírus mata. Se não tomarmos 
medidas de cautela, teremos um aumento de numero de 
óbitos. E volto a repetir que não é uma gripezinha ou um 
resfriadozinho, é uma pandemia”, disse.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia 
Ellen, destacou que o estado não está em lockdown 
(quando todos os setores econômicos são fechados), 
mas sim em uma fase que merece atenção e colaboração 
dos munícipes. “Somente com a colaboração de todos 
poderemos ter classicações melhores”, comentou. 

Segundo ela, se a classicação tivesse sido realizada no dia 
16 de novembro (data programada anteriormente), 89% 
da população estaria na fase verde do “Plano São Paulo”. 

Doria ainda ressaltou a importância da apresentação de 
um plano de vacinação e informações sobre quais vacinas 
serão utilizadas no Brasil, por meio do governo federal e 
do Ministério da Saúde, para que as prefeituras e a 
população poderão se preparar para a imunização.

Desde o dia 9 de outubro, as regiões de Sorocaba – 
incluindo Votorantim, Região Metropolitana de São 

Paulo, Campinas, Piracicaba, Baixa Santista e Taubaté 
estavam na fase verde, a penúltima entre as etapas 
estipuladas pelo governo estadual no mês de junho. 

Na fase amarela do “Plano São Paulo” de exibilização, o 
comércio de serviços não essenciais podem abrir, desde 
que sigam as seguintes regras: capacidade limitada a 40% 
da ocupação, funcionamento máximo limitado a 10 horas 
por dia, estabelecimentos podem funcionar até às 22h e é 
proibido a realização de eventos com o público em pé.

Plano São Paulo: estado retrocede para a fase amarela 

Mapa mostra que todas as cidades do estado voltaram para a fase amarela
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Número de infectados e mortos no mundo, de acordo com a Universidade de Medicina Johns Hopkins
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Faça você mesmo

- Cola quente

- Argolas de acrílico, madeira ou metalizadas (de 5 a 7 cm 

de diâmetro)

Quem ensina como fazer é Ticinha Medeiros, do blog 
Esposas Online. A blogueira diz que gastou menos de R$ 
5,00 para confeccionar cada enfeite e, nas lojas, os 
valores variam de R$ 12 até R$ 21 por item. Conra:

- Corda sisal

Materiais:

A argola utilizada pela blogueira tem 5 cm de diâmetro e 
é bastante espessa. Para ela, foi utilizado 1,1m de corda.

É comum que as pessoas arrumem suas casas para 
receberem as visitas no jantar ou almoço de Natal. 
Pensando nisso – e para ajudar as donas ou donos de casa 
a deixarem a mesa ainda mais linda, aconchegante e para 
terem uma noite inesquecível – a Apevo apresenta o 
passo-a-passo de um belo porta-guardanapo. 

Com o auxílio da cola quente, pingue uma gotinha na 
argola e prenda a ponta da corda sisal. Enrole a corda em 
volta da argola. Deixe-a bem rme e apertada. Ao 
terminar, corte o excesso de corda e cole a ponta sua 
ponta com a cola quente.

Passo-a-passo:

Para cada porta-guardanapo, corte 1,5m de corda sisal e 
reserve. Obs.: A medida varia conforme a espessura da 
argola e o diâmetro. 

- Enfeite de Papai Noel para árvore de Natal (ou outro 
enfeito do seu gosto)

- Tesoura

Com a tesoura, faça um acabamento nos arrepiados da 
corda sisal. Tire apenas o excesso e deixe um pouco para 
dar charme à peça. Passe cola quente atrás do enfeite de 
Papai Noel e cole a argola, pressionando-a até secar. A 
argola tem a emenda da corda sisal, então este é o local 

escolhido para colar o enfeite.
Pronto! Agora você tem um lindo porta-guardanapo 
natalino. Boas festas!! 
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Natal: conheça algumas curiosidades sobre suas tradições 

Com o passar dos anos, a tradição de se presentear foi se 
difundindo pelo mundo, mas hoje em dia é muito maior, 
em razão do consumismo que a vida moderna oferece.

Assim, a ideia de colocar árvores com folhas 
permanentemente verdes dentro de casa passou a ser 

associada à ideia de garantia de fertilidade. Com o passar 
do tempo e à medida que a Europa era cristianizada, a 
árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos 
costumes cristãos.

A tradição presentear os entes queridos no Natal surgiu 
em razão dos presentes que os reis magos levaram para o 
menino Jesus. Baltazar, Belchior e Gaspar levaram ouro, 
mirra e incenso para Jesus.
O ouro simbolizava as riquezas da realeza e a proteção de 
Deus; a mirra em óleo foi ofertada para fazer a limpeza do 
corpo de Jesus e protegê-lo de doenças; o incenso foi 
levado para dar proteção através da crença, da fé e da 
oração.Não se sabe ao certo quando surgiu a tradição 
natalina, mas foi o Papa Libério que a ocializou, em 354 
d.C.

Apesar da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, 
sabe-se que esse símbolo foi herdado de religiões pagãs 
da antiguidade. Os romanos, por exemplo, durante a 
Saturnália (festival em homenagem ao deus Saturno), 
usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios 
usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Rá, o 
deus Sol.

O surgimento da árvore de Natal moderna é alvo de 
controvérsia. Existem aqueles que falam que ela surgiu 
em Talinn (atual Estônia) em 1441, enquanto outros falam 
que ela surgiu em Riga (atual Letônia) em 1510. Há ainda 
quem fale que ela surgiu em Bremen (atual Alemanha) em 
algum momento do século XVI. Apesar de haver debates 
a respeito do local exato ao qual a árvore de Natal 
moderna remonta, os historiadores sabem que suas 
origens estão ligadas com tradições medievais 
relacionadas às culturas pagãs.

Árvore de Natal
Presentes

As árvores de Natal modernas foram inseridas no interior 
das residências ao longo do século XVI e eram decoradas 
com maçãs e nozes. Tornaram-se popular somente no 
século XIX por conta da rainha Vitória e do Príncipe 
Albert, do Reino Unido. Como a mãe da rainha Vitória era 
alemã, a tradição de decorar árvores de Natal passou a 
ser realizada também na Inglaterra. Isso fez com que o 
símbolo se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse 
por outras partes do mundo.

Para muitas culturas antigas, as árvores que cavam 
verdes durante todo o ano, chamadas de perenifólias, 
eram símbolos de prosperidade. Nos povos que 
habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram 
marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o 
inverno.

O Papai Noel é uma das guras lendárias mais 
emblemáticas do Natal. O “bom velhinho” gordinho e 
simpático representa o altruísmo e os sentimentos de 
bondade e gratidão que invade os corações nessa altura 
festiva que celebra o nascimento do Menino Jesus.

O santo foi beaticado pela Igreja Católica por conta dos 
milagres que realizou. O mais conhecido foi o pagamento 
dos dotes de três lhas de um casal pobre. Os pais das 

moças não tinham dinheiro para pagar o dote e casá-las, o 
que as destinava a prostituição. Até que um dia apareceu 
na casa dessa família um saco contendo moedas de ouro 
e prata. 

O Dia de São Nicolau é comemorado em 06 de 
dezembro, data de sua morte. Em virtude disso, muitas 
pessoas costumam montar as árvores de Natal nessa 
data.
Hoje o Papai Noel tem uma longa barba branca e usa uma 
roupa vermelha com detalhes em branco, um gorro 
vermelho, cinto e botas pretas. Além disso, ele carrega 
um grande saco de presentes.
Mas nem sempre foi assim. As primeiras imagens do 
Papai Noel apresentavam um homem magro, outras se 
assemelhavam a um duende. E as suas roupas eram 
escuras, em tons de marrom e verde. Foi somente em 
1931, através de uma campanha publicitária da Coca-
Cola, que o Papai Noel ganhou o aspecto mais próximo 
do que conhecemos hoje.

A origem do Papai Noel está intimamente relacionada 
com a gura de São Nicolau de Mira, um bispo nascido na 
Turquia em 280 d.C (depois de Cristo) que ajudava as 
pessoas carentes. São Nicolau deixava moedas perto das 
chaminés dos menos favorecidos durante a noite.

Antes mesmo de São Nicolau, há uma lenda vinculada à 
origem do Papai Noel, a lenda do Velho Inverno. Segundo 
ela, havia um velhinho que andava de casa em casa 
pedindo comida durante o inverno. Quem ajudava o 
senhor garantia um inverno agradável para a sua família.

Papai Noel

Natal é uma comemoração muito tradicional e popular 
em todo o mundo, celebrada no dia 25 de dezembro. É 
uma data religiosa que comemora o nascimento de Jesus 
Cristo, o símbolo da religião de maior adepto no mundo: 
o cristianismo. 
São várias as formas de se comemorar a data, mas a 
tradicional apresenta várias curiosidades. Dentre elas, 
temos os símbolos natalinos – que possuem diferentes 
signicados.

Origem do Papai Noel está relacionada a São Nicolau
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Aprenda a fazer um porta-guardanapo natalino para decorar sua mesa  

Porta-guardanapo para enfeitar a mesa de Natal
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- 1 lombo suíno (2kg)
Ingredientes:

- 1 lata de goiabada em calda em metades escorrida
- 500g. de queijo minas meia cura
- 300ml de azeite de oliva
- 100g. de cenoura picada
- 100g. de salsão picado
- 100g. de alho-poró picado

Que tal arrasar na Ceia de Natal e preparar um prato 
delicioso para a família e amigos? A coluna “Água na 
Boca” traz uma receita tropical ideal tanto para o Natal 
quanto outras ocasiões especiais: lombo Romeu e 
Julieta.

O tempo de preparo é de, aproximadamente, 1h; o 
prato serve de 10 a 12 porções e a diculdade da sua 
execução é média. Mãos na massa:

- 200g. de geleia de jabuticaba

Enquanto isso, frite o bacon na própria gordura até 
dourar e deixe escorrer sobre papel absorvente.

- 500ml de vinho tinto seco

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- 500g. de couve em tiras nas

Aqueça bem o azeite e doure o lombo de todos os lados. 
Disponha em assadeira, acomode os legumes 
misturados com um pouco de manteiga e cubra com 
papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido 
(180ºC) por 30 minutos. Retire o papel e asse até dourar.

Retire o lombo e regue a assadeira com o vinho tinto. 
Leve ao fogo, raspando o fundo para retirar o agarrado, e 
cozinhe por 10 minutos.

- 100g. de manteiga

Abra o lombo em manta e tempere com sal e pimenta-

do-reino a gosto. Recheie com a goiaba e o queijo, 
enrole como rocambole e amarre com barbante 
culinário.

- 100ml de vinagre balsâmico
Coe e leve de volta ao fogo com a geleia e o vinagre 
balsâmico até reduzir à metade. Regue o lombo e sirva 
com os legumes, o bacon e a couve. (Fonte: 
www.anamariabraga.globo.com/receita/lombo-romeu-
e-julieta)

- 100g. de bacon em fatias

Retire a gordura da panela do bacon, derreta a manteiga 
restante e salteie a couve, mexendo sempre para que 
não solte líquido. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

Água na Boca
Lombo Romeu e Julieta: opção deliciosa para a Ceia Natalina

Lombo Romeu e Julieta é uma combinação perfeita para o Natal
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8 Apevo Acontece
Dezembro de 2020

Apevo adota horários especiais de atendimento em dezembro 

Os advogados Fernando Camolesi e Cristiane Bernardi, 
do Departamento Jurídico da Apevo, atendem até o dia 
17 de dezembro. O recesso segue até o dia 10 de janeiro, 
sendo o atendimento normalizado na segunda-feira, dia 
11 de janeiro – das 9h às 12h, na sede da associação.
Os horários das aulas de dança, coral, ginástica e Inglês o 
leitor confere na página 3. 

A dermatologista Telma Alvarez atenderá até o dia 9 de 
dezembro; a clínica geral Verônica Dieguez, até o dia 14; a 
psicológica Carolina Claudino e a geriatra Eliane de 
Ambrósio atendem até o dia 16. Carolina retoma o 
atendimento no dia 11 de janeiro. O ortopedista 
Raimundo Pasquale atende na unidade até o dia 17 de 
dezembro; Marcelo Scudeler (vascular) e Fábio de Sousa 
(uro log i s ta ) ,  a té  o  d ia  18 ;  e  F láv ia  Ca ld in i , 
otorrinolaringologista, até o dia 28 de dezembro.

As festas de nal de ano se aproximam e, com isso, a 
Apevo e seus prossionais organizam horários especiais 
de atendimento ao público. A associação, a Unidade de 

Saúde e o Studio A – Salão de Beleza Apevo não abrirão 
nos dias 24 e 31 de dezembro. O atendimento será 
retomado na segunda-feira seguinte, 28 de dezembro e 4 
de janeiro, a partir das 8h, exceto para o salão, que 
retorna no dia 11 de janeiro. 

Outras informações serão divulgadas no Facebook da 
Apevo (www.facebook.com.br/ApevoOcial) ou no site 
www.apevo.com.br. Dúvidas na associação, na rua 
Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim, 
telefones (15) 3353-8080. 3243-2410 e também pelo 
WhatsApp (15) 99173-3316. 

Os prossionais que atendem na Unidade de Saúde 
Apevo também irão atender em horário especial no mês 
de dezembro.

Dúvidas, informações e agendamentos de consultas e 
horários de outros prossionais podem ser esclarecidas 
na Unidade de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 – 
Centro de Votorantim, pelo telefone (15) 3353-9800 ou 
WhatsApp (15) 99788-0559. 

Associação adota horários especiais para o nal de ano

Educação: parceiros abrem matrículas para 2021

 

A Apevo conta com uma grande lista de parceiros, em 
diversas áreas, entre elas, a educação. Com a 
proximidade de um novo ano, as instituições 
educacionais se preparam para receberem novos alunos. 
Associados e dependentes da Apevo possuem descontos 
em alguns lugares, como: Unopar, faculdade Fael, Supera 
– Ginástica para o Cérebro, Colégio Dimensão, entre 
outros.
Para usufruir dos descontos, é necessário estar em dia 
com as mensalidades da Apevo e apresentar a carteirinha 
e o comprovante de pagamento da associação na hora da 
matrícula.

Parceria com a Unopar
 
Há mais de 40 anos no mercado, a Unopar está presente 
em mais de 450 municípios. A universidade tem parceria 
com a Apevo e concede 20% de desconto nas 
mensalidades para associados e dependentes.
A Unopar dispõe de dois métodos de ensino: o 
semipresencial e o 100% online. No semipresencial, o 
aluno participa de atividades em grupo e assiste aulas ao 
vivo uma vez por semana, com a presença de um tutor. 
Estão abertas as matrículas para o 1º semestre de 2021. A 
Unopar Votorantim ca na Av. Luiz do Patrocínio 
Fernandes, 890 – Rio Acima. O telefone da universidade é 
(15) 3035-8500 e WhatsApp (15) 99722-5101.

Faculdade Fael
 
A parceria com a faculdade Fael concede, aos associados 
e dependentes da Apevo, descontos de que variam de 5 a 
15%, dependendo do número de adesões. Atualmente, 
são mais de 150 polos distribuídos no país, com cursos de 
Ensino à Distância (EAD) autorizados e reconhecimentos 
pelo Ministério da Educação – MEC. 

A instituição está com matrículas abertas em mais de 40 
cursos de graduação e mais de 190 cursos de pós-
graduação; cursos de beleza em parceria com a 
NewWork, com aulas práticas 100% presenciais, vip 
(devido a pandemia) e com valores das aulas em grupo; e 
cursos prossionalizantes e industriais com uma nova 
plataforma EAD.
O polo da Faculdade Fael, em Votorantim, conta com 
diversos cursos de graduação e pós-graduação. A 
faculdade está na rua Albertina Nascimento, 139 – 
Centro. Informações pelo telefone (15) 3343-1100 ou 
pelo e-mail pl.votorantim.sp@fael.edu.br. 

  

 
Supera - Ginástica para o Cérebro

Colégio Dimensão

O Colégio Dimensão é um parceiro da Apevo com foco 
na educação dos ensinos infantis, fundamental e médio. A 
instituição oferece desconto de 10% nas mensalidades 
para associados e dependentes da associação;

A Supera – Ginástica para o Cérebro concede isenção da 
taxa de matrícula e desconto de 30% nas mensalidades e 
material didático para associados e dependentes.

 

 

Os interessados podem cursar uma aula experimental. A 
duração do programa é de 18 meses, mas cada aluno 
desenvolve as atividades no seu ritmo, fazendo com que o 
período varie para menos ou mais. As aulas acontecem na 
unidade da Supera que ca na av. Pereira da Silva, 867 - Jd. 
Santa Rosália. Informações pelos telefones (15) 3211-
1019 ou 99720-1019.
 

As matrículas estão abertas e seguem até fevereiro de 
2021 – quando as aulas devem ter início. O colégio ca na 
avenida Carmen Galan Burgos, 121 – Jardim Archila. 
Telefone (15) 3243-2200.

137 pessoas se associaram à Apevo em 2020 
De janeiro até o nal de novembro, 137 pessoas se associaram à Apevo. Apesar da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a associação tem registrado aumento no seu 
quadro associativo e segue com o objetivo de oferecer serviços de qualidade para seus 
associados e dependentes.

Mesmo que você não seja aposentado pode ser associado Apevo e usufruir de todos os 
benefícios. Basta comparecer à associação com o RG, CPF e comprovante de endereço 
(do titular e dependentes); aposentados devem apresentar também o número do 
benefício. São considerados dependentes cônjuges e lhos de até 18 anos.  

A Apevo oferece inúmeros benefícios para seus associados e dependentes, como: 
excursões para diversos destinos o ano todo; colônia de férias em Ilha Comprida; 
departamento jurídico; cursos de Inglês e Informática; aulas gratuitas de dança de salão, 
ginástica e coral; salão de beleza com manicure e estética; moderno salão de festas; 
parcerias com descontos em diversas áreas; plano de saúde Fênix Medical com valores 
acessíveis; Unidade de Saúde com mais de 20 especialidades, entre outros. 

Na matrícula é cobrada uma taxa de R$ 30 e as demais mensalidades custam apenas R$ 
15. A Apevo ca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Telefones (15) 
3353-8080, 3243-2410 ou WhatsApp (15) 99173-3316.

Os cursos de Inglês e Informática da Apevo estão com 
inscrições abertas para turmas com início em fevereiro de 
2021. Os interessados em participar dos cursos devem 
deixar os dados na associação.
As novas turmas do curso de Inglês da Apevo, ministrado 
pela professora Ivete dos Santos Carvalho, são para os 
módulos Básico I, Pré Intermediário II e Intermediário II. 
A matrícula custa R$ 80, as mensalidades são R$ 130 para 
associados e também será necessário adquirir um livro, 
no valor de R$ 150. Já o curso de Informática, realizado 
em parceria com a Universidade Unitau (Sorocaba), terá 
início em fevereiro. Serão ensinados passos básicos da 
internet, do computador e de aplicativos de celular. As 
mensalidades para associados e dependentes são R$ 70 e 
não associados pagam R$ 80 por mês. 

Os associados e dependentes interessados em participar 
das aulas podem se inscrever na Apevo, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, telefones (15) 
3353-8080 ou 3243-2410.

As aulas presenciais na Apevo seguem as normas de 
segurança contra o coronavírus (Covid-19). A associação 
disponibilizou álcool em gel para higienização dos alunos e 
reforçou a limpeza da sala de aula e equipamentos 
utilizados. O uso de máscaras de proteção é obrigatório.

Inglês e Informática estão
com matrículas abertas  

Ivete Carvalho ministra as aulas de Inglês na Apevo


