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Novos Tempos

As principais notícias divulgadas pelo Jornal da Apevo em 2020 estão na “Retrospectiva”. Conra nas páginas 5, 6 e 7
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externa da Santa Casa de Sorocaba Pág 8

Grupo da Apevo partiu da estação Anhumas, em Campinas
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Para comemorar seus 29 anos, Apevo irá presentear associados em fevereiro. Pág 8
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Convênio Fenix Medical anuncia reajuste de 12% a partir do mês de janeiro. Pág. 4

Janeiro de 2021

2

Artigo

Pomba branca é símbolo da paz - data celebrada dia 1º de janeiro

Em sua tradicional mensagem pelo “Dia Mundial da Paz” –
celebrado em 1º de janeiro – o papa Francisco lembrou as
vítimas da pandemia e os que se dedicaram ao cuidado
dos doentes. Na mensagem, ele também pede que as
vacinas cheguem aos países mais pobres e diz que a
pandemia agravou outras crises. Conra trechos da
mensagem, que pode ser lida na integra no site
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/p
eace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio54giornatamondiale-pace2021.html:
“O ano de 2020 cou marcado pela grande crise sanitária
da Covid-19, que se transformou num fenômeno
plurissetorial e global, agravando fortemente outras
crises inter-relacionadas como a climática, alimentar,
econômica e migratória, e provocando grandes
sofrimentos e incômodos. Penso, em primeiro lugar,
naqueles que perderam um familiar ou uma pessoa
querida, mas também em quem cou sem trabalho.
Lembro-me de modo especial os médicos, enfermeiras e
enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, voluntários,
capelães e funcionários dos hospitais e centros de saúde,
que se prodigalizaram – e continuam a fazê-lo – com
grande fadiga e sacrifício, a ponto de alguns deles
morrerem quando procuravam estar perto dos doentes a
m de aliviar os seus sofrimentos ou salvar-lhes a vida. Ao
mesmo tempo em que presto homenagem a essas
pessoas, renovo o apelo aos responsáveis políticos e ao
setor privado para que tomem as medidas adequadas a
garantir o acesso às vacinas contra a Covid-19 e às
tecnologias essenciais necessárias para dar assistência aos
doentes e a todos aqueles que são mais pobres e mais
frágeis.
É doloroso constatar que, ao lado de numerosos
testemunhos de caridade e solidariedade, infelizmente
ganham novo impulso várias formas de nacionalismo,
racismo, xenofobia e também guerras e conitos que
semeiam morte e destruição.
Estes e outros acontecimentos, que marcaram o caminho
da humanidade no ano de 2020, ensinam-nos a
importância de cuidarmos uns dos outros e da criação a
m de se construir uma sociedade alicerçada em relações
de fraternidade. Por isso, escolhi como tema desta
mensagem (a cultura do cuidado como percurso de paz)
para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do
conito, que hoje muitas vezes parece prevalecer.
Deus Criador, origem da vocação
humana ao cuidado
Em muitas tradições religiosas, existem narrativas que se
referem à origem do homem, à sua relação com o
Criador, com a natureza e com os seus semelhantes. Na
Bíblia, o livro do Genesis revela, desde o início, a
importância do cuidado ou da custódia no projeto de
Deus para a humanidade, destacando a relação entre o
homem e a terra e entre os irmãos. Na narração bíblica da
criação, Deus cona o jardim do Éden às mãos de Adão
com o encargo de cultivá-lo e guarda-lo. Isto signica, por
um lado, tornar a terra produtiva e, por outro, protegê-la
e fazê-la manter a sua capacidade de sustentar a vida. Os
verbos cultivar e guardar descrevem a relação de Adão
com a sua casa-jardim e indicam também a conança que
Deus deposita nele fazendo-o senhor e guardião de toda
a criação.
O nascimento de Caim e Abel gera uma história de
irmãos, cuja relação em termos de tutela ou custódia será

vivida negativamente por Caim. Depois de ter
assassinado o seu irmão Abel, a Deus que lhe pergunta
por ele, Caim responde: “Sou, porventura, guarda do
meu irmão?” Com certeza! Caim é o guarda de seu
irmão. Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo
simbolismo, já estava contida a convicção atual de que
tudo está inter-relacionado e o cuidado autêntico da
nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é
inseparável da fraternidade, da justiça e da delidade aos
outros.
Deus Criador, modelo de cuidado
A Sagrada Escritura apresenta Deus, além de Criador,
como aquele que cuida das suas criaturas, em particular
de Adão, Eva e seus lhos. O próprio Caim, embora caia
sobre ele a maldição por causa do crime que cometera,
recebe como dom do Criador um sinal de proteção, para
que a sua vida seja salvaguardada. Este fato, ao mesmo
tempo em que conrma a dignidade inviolável da pessoa,
criada à imagem e semelhança de Deus, manifesta
também o plano divino para preservar a harmonia da
criação, porque a paz e a violência não podem habitar na
mesma morada.
É precisamente o cuidado da criação que está na base da
instituição do Shabbat que, além de regular o culto divino,
visava restabelecer a ordem social e a solicitude pelos
pobres. A celebração do Jubileu, quando se completava o
sétimo ano sabático, consentia uma trégua a terra, aos
escravos e aos endividados. Neste ano de graça, cuidavase dos mais vulneráveis, oferecendo-lhes uma nova
perspectiva de vida, para que não houvesse qualquer
necessitado entre o povo.
Digna de nota é também a tradição profética, onde o auge
da compreensão bíblica da justiça se manifesta na forma
como uma comunidade trata os mais frágeis no seu seio. É
por isso que particularmente Amós e Isaías erguem
continuamente a voz em prol de justiça para os pobres,
que, pela sua vulnerabilidade e falta de poder, são ouvidos
só por Deus, que cuida deles.
O cuidado no ministério de Jesus
A vida e o ministério de Jesus encarnam o ápice da
revelação do amor do Pai pela humanidade. Na sinagoga
de Nazaré, Jesus manifestou-se como aquele que o
Senhor consagrou e enviou para anunciar a boa-nova aos
pobres, a proclamar a libertação aos cativos e, aos cegos,
a recuperação da vista; libertar os oprimidos. Estas ações
messiânicas, típicas dos jubileus, constituem o
testemunho mais eloquente da missão que o Pai lhe
conou. Na sua compaixão, Cristo aproxima-se dos
doentes no corpo e no espírito e cura-os; perdoa os
pecadores e dá-lhes uma nova vida. Jesus é o Bom Pastor
que cuida das ovelhas; é o Bom Samaritano que se inclina
sobre o ferido, trata das suas feridas e cuida dele.
No ponto culminante da sua missão, Jesus sela o seu
cuidado por nós, oferecendo-se na cruz e libertando-nos
assim da escravidão do pecado e da morte. Deste modo,
com o dom da sua vida e o seu sacrifício, abriu-nos o
caminho do amor e disse a cada um: “Segue-Me! Faz tu
também o mesmo”.
A cultura do cuidado, na vida
dos seguidores de Jesus
As obras de misericórdia espiritual e corporal constituem
o núcleo do serviço de caridade da Igreja primitiva. Os
cristãos da primeira geração praticavam a partilha para
não haver entre eles alguém necessitado e esforçavam-se
por tornar a comunidade uma casa acolhedora, aberta a
todas as situações humanas, disposta a ocupar-se dos
mais frágeis. Assim, tornou-se habitual fazer ofertas
voluntárias para alimentar os pobres, enterrar os mortos
e nutrir os órfãos, os idosos e as vítimas de desastres,
como os náufragos. E em períodos sucessivos, quando a
generosidade dos cristãos perdeu um pouco do seu
ímpeto, alguns Padres da Igreja insistiram que a
propriedade é pensada por Deus para o bem comum.
Santo Ambrósio armava que a natureza concedeu todas
as coisas aos homens para uso comum. (…) Portanto, a
natureza produziu um direito comum para todos, mas a

ganância tornou-o um direito de poucos. Superadas as
perseguições dos primeiros séculos, a Igreja aproveitou a
liberdade para inspirar a sociedade e a sua cultura. As
necessidades da época exigiam novas energias ao serviço
da caridade cristã. As crônicas históricas relatam
inúmeros exemplos de obras de misericórdia. De tais
esforços conjuntos, resultaram numerosas instituições
para alívio das várias necessidades humanas: hospitais,
albergues para os pobres, orfanatos, lares para crianças,
abrigos para forasteiros, e assim por diante.
[...]
As religiões em geral, e os líderes religiosos em particular,
podem desempenhar um papel insubstituível na
transmissão aos éis e à sociedade dos valores da
solidariedade, do respeito pelas diferenças, do
acolhimento e do cuidado dos irmãos mais frágeis.
Recordo, a propósito, as palavras que o Papa Paulo VI
proferiu no Parlamento do Uganda em 1969: “Não
temais a Igreja; esta honra-vos, educa-vos cidadãos
honestos e leais, não fomenta rivalidades nem divisões,
procura promover a liberdade sadia, a justiça social, a paz;
se tem alguma preferência é pelos pobres, a educação
dos pequeninos e do povo, o cuidado dos atribulados e
desvalidos”.
A todas as pessoas empenhadas no serviço das
populações, nas organizações internacionais,
governamentais e não governamentais, com uma missão
educativa, e a quantos trabalham, pelos mais variados
títulos, no campo da educação e da pesquisa, renovo o
meu encorajamento para que se possa chegar à meta
duma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta
paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão.
Espero que este convite, dirigido no contexto do Pacto
Educativo Global, encontre ampla e variegada adesão.
Não a paz sem a cultura do cuidado
A cultura do cuidado, enquanto compromisso comum,
solidário e participativo para proteger e promover a
dignidade e o bem de todos, enquanto disposição a
interessar-se, a prestar atenção, disposição à compaixão,
à reconciliação e à cura, ao respeito mútuo e ao
acolhimento recíproco, constitui uma via privilegiada para
a construção da paz. Em muitas partes do mundo, fazem
falta percursos de paz que levem a cicatrizar as feridas, há
necessidade de artesãos de paz prontos a gerar, com
criatividade e ousadia, processos de cura e de um novo
encontro.
Neste tempo, em que a barca da humanidade, sacudida
pela tempestade da crise, avança com diculdade à
procura de um horizonte mais calmo e sereno, o leme da
dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios
sociais fundamentais podem consentir-nos de navegar
com um rumo seguro e comum. Como cristãos,
mantemos o olhar xo na Virgem Maria, Estrela do Mar e
Mãe da Esperança. Colaboremos, todos juntos, a m de
avançar para um novo horizonte de amor e paz, de
fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e
acolhimento recíproco. Não cedamos à tentação de nos
desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais
frágeis, não nos habituemos a desviar o olhar, mas
empenhemo-nos cada dia concretamente por formar
uma comunidade feita de irmãos que se acolhem
mutuamente e cuidam uns dos outros”.
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A cultura do cuidado como percurso da paz

Papa Francisco
54ª Dia Mundial da Paz

Jornal da Apevo ganha nova coluna a partir de fevereiro
Na próxima edição do Jornal da Apevo, os leitores irão
conferir uma nova página de entretenimento: a “Apevo
Mais”. Nela o leitor também terá participação, com
dicas e sugestões.
A nova coluna será um presente ao leitor no mês de
comemoração pelos 29 anos da Apevo. A página 7 terá

sugestões de lmes, livros e séries, dicas de atividades
para mexer com a memória. De acordo com a equipe
de comunicação da Apevo, na página será mantida a
coluna “Água na Boca”, com suas receitas deliciosas.
O Jornal da Apevo quer contar também com a
participação do público, com sugestões, fotos e dicas a
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para tornarmos nossas edições ainda mais completas”,
disse Luciane Fogaça, jornalista responsável pela
comunicação da Apevo. As fotos e sugestões devem ser
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Maria Fumaça encerra programação de Turismo em 2020
Para encerrar o ano do jeito que os associados gostam, o
Departamento de Turismo da Apevo levou os turistas
para um passeio na locomotiva a vapor Maria Fumaça. O
grupo de 43 pessoas foi acompanhado pela
coordenadora do departamento, Viviane Marteletto
Padilha.
Às 8h, os turistas embarcaram no ônibus da Betina
Turismo rumo a estação Anhumas, em Campinas.
Durante o trajeto – de pouco mais de 1h30m – as turistas
Maria Aparecida Barbosa Almeida, Ana Laura e Rosa
Maria Mendes foram contempladas com brindes
oferecidos por prossionais da associação (corte,
massagem e limpeza de pele, respectivamente). O
grupo também recebeu kits de guloseimas da empresa
de turismo e foi feito o sorteio para o “Amigo Secreto”.

Cronograma do passeio
Por volta das 10h, os turistas da Apevo partiram da
estação Anhumas, em Campinas, rumo à Jaguariúna. A
novidade no passeio foi o café da manhã servido pelas
ferromoças da locomotiva a vapor. Os turistas se
deliciaram com pãezinhos, bolos, sonhos, cafés e sucos.
Durante o trajeto, o monitor contou um pouco sobre a
história das fazendas de café que cercam o percurso e as
estações nas quais o trem passava (de Anhumas, Pedro
Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos
Gomes e Jaguariúna). A diversão cou por conta do Trio
Maria Fumaça, que agitou o público com clássicos da
música brasileira, como Moreninha Linda, Rumo à
Goiana e Galopeira. Ao desembarcar em Jaguariúna, o
grupo teve um tempo livre para conhecer a feirinha da

estação.
Depois, os turistas seguiram até a Pampas Churrascaria,
em Pedreira, onde almoçaram. A tarde foi livre para
compras e passeio no Center Louças e centro da cidade.
O retorno foi às 17h30 e, durante o percurso de volta
para Votorantim, foram revelados os nomes do “Amigo
Secreto”.
Maria Fumaça em 2021
De acordo com a coordenadora do departamento, para
2021 estão sendo programadas duas novas excursões
para a locomotiva, nos meses de junho e dezembro. O
passeio é um dos mais procurados pelos turistas e se
tornou tradicional na associação. Datas e valores serão
denidos em breve.

Trio Maria Fumaça animou o grupo durante o percurso

Vitalhano Gianola, Julia Marteletto e Sandra Aparecida Martins

Thaís Marques e Marisa Cardoso

Augusto, Alice e Filomena Guarini

Amigas posam para foto em frente à locomotiva na cidade de Jaguariúna

Miguel Pereira e Maria Aparecida Barbosa
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Especial Pandemia | Saúde

Foto: Estadão Conteúdo

Coronavac tem 78% de eficácia e vacinação terá início em 25 de janeiro

Butantan e Sinovac solicitam autorização para uso emergencial da vacina

O governo do estado de São Paulo divulgou, no dia 7 de
janeiro, que a vacina Coronavac apresentou 78% de
ecácia contra o coronavírus (Covid-19) e a imunização
terá início no dia 25 de janeiro em todo o estado. O
imunizante está sendo fabricado no Instituto Butantan em
parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.
Com o resultado, o Butantan entrou com pedido de
autorização à Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) para
uso emergencial e registro denitivo da vacina no país.
Segundo a agência, o prazo para análise do pedido de uso
emergencial é de dez dias; já a avaliação do pedido de
registro denitivo é feita em até 60 dias.
“Esse resultado signica que a vacina tem elevado grau de
eciência e ecácia para proteger a vida dos brasileiros
contra a Covid-19. As pessoas que forem imunizadas
terão entre 78% a 100% menos possibilidade de
desenvolverem a Covid-19”, armou o governador João
Doria.
No Brasil, a Coronavac foi aplicada em mais de 12 mil
voluntários, em 16 centros de pesquisas (em São Paulo,
Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). Os
voluntários atuam na linha de frente do combate ao
coronavírus e os testes tiverem início em julho e seguem

em andamento.
A vacina garantiu proteção total (100%) contra mortes,
casos graves e internações nos voluntários vacinados que
foram contaminados. De acordo com Dimas Covas,
diretor do Instituto Butantan, não foi identicado casos
graves nem moderados da Covid-19 nos voluntários,
também não houve internações, apenas uma baixa
procura nos atendimentos ambulatoriais e sintomas leves
causados pelo vírus.
O estudo clínico conclusivo mede a taxa de ecácia do
imunizante comparando quantos casos conrmados
ocorreram nos voluntários que receberam placebo e
quantos naqueles que tomaram a vacina. Isso signica que
78% das pessoas que tomaram a vacina caram
protegidas contra a doença. A taxa mínima recomendada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 50%.
Plano estadual de vacinação
O estado de São Paulo se prepara para iniciar a
imunização no dia 25 de janeiro – data em que é
comemorado o aniversário da capital paulista. O
governador João Doria esteve reunido, no dia 6 de
janeiro, com prefeitos para tratar o plano estadual de
imunização.
Na primeira fase, a estimativa é que sejam imunizadas
cerca de 9 milhões de pessoas dos grupos prioritários. A
vacinação deverá ocorrer de segunda à sexta-feira, das 7h
às 22h, e de 7h às 17h aos sábados, domingos e feriados.
De acordo com o cronograma, terão prioridades os
trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas (sendo a
primeira dose aplicada no dia 25 de janeiro e a segunda no
dia 15 de fevereiro). O segundo grupo será de pessoas
com 75 anos ou mais, que devem ser imunizadas nos dias
8 de fevereiro e 1º de março; seguido pelos idosos com
idade entre 70 a 74 anos, com previsão de imunização em
15 de fevereiro e 8 de março. O quarto grupo serão
pessoas entre 65 a 69 anos (doses aplicadas nos dias 22 de
fevereiro e 15 de março) e, o último grupo prioritário

será o de idosos com idade entre 60 a 64 anos (1º e 22 de
março). O governo de São Paulo espera ter, até o m de
março, 60 milhões de doses da Coronavac. De acordo
com o Instituto Butantan, o número é suciente para
vacinar todo o estado.
Impasse no Brasil
Mais de 50 países já começaram a vacinar seus habitantes
contra o coronavírus (Covid-19). No entanto, o Brasil
segue em um verdadeiro impasse sobre qual laboratório
irá priorizar, qual será o cronograma de imunização e, nos
últimos dias, até mesmo a compra das seringas – item
essencial na vacinação – entrou nessa briga.
No dia 6 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro informou
que suspendeu a compra de seringas para a vacina contra
o coronavírus (Covid-19). Em publicação em suas redes
sociais, ele armou que a licitação para compra dos
equipamentos está interrompida até que os preços
“voltem à normalidade”.
Mais tarde, durante pronunciamento em rede nacional
de televisão, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello
armou que a imunização terá início ainda este mês e o
país exportará a vacina para países da América Latina.
Após tentativa frustrada de comprar os itens (em
dezembro, o Ministério da Saúde havia adquirido apenas
7,9 milhões das 331 milhões agulhas e seringas
necessárias, ou seja, 2,4% do total desejado), Pazuello
informou que há cerca de 60 milhões desses produtos
nos estados e municípios, número suciente para iniciar a
vacinação.
Segundo o ministro da Saúde, "todos os estados e
municípios receberão a vacina de forma simultânea,
igualitária e proporcional à população. No que depender
do Ministério da Saúde e do presidente da República, a
vacina será gratuita e não obrigatória". Uma Medida
Provisória foi adotada para possibilitar a aquisição de
vacinas por parte do governo federal antes da obtenção
do registro de imunizantes na Anvisa.

Pandemia: mais de um ano do surgimento de uma “pneumonia misteriosa”
Há mais de um ano foi registrado o surgimento de uma
“pneumonia misteriosa” em Wuhan, na China. De
acordo com um artigo publicado na The Lancet – revista
cientíca de maior relevância no mundo, o primeiro
paciente a ter sintomas do vírus foi identicado no dia 1º
de dezembro de 2019. Trinta dias depois, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) recebeu o primeiro alerta sobre
a doença, que causa febre, tosse seca e graves problemas
respiratórios, bem parecidos com a pneumonia.
O vírus se espalhou pelo mundo. No Brasil, o primeiro
caso de coronavírus foi conrmado no dia 26 de fevereiro
e, até o dia 6 de janeiro, foram registrados 7.873.830
casos e 198.974 mortes no país.
Sem registrar nenhum caso na época, a prefeitura de
Votorantim (até então governada por Fernando de
Oliveira Souza) decretou estado de emergência no
município no dia 19 de março de 2020. A principal

medida do decreto nº 5.903 era evitar o corte no
fornecimento de água e energia elétrica na cidade pelo
prazo de 90 dias.
Dois dias depois (21 de março), o decreto foi alterado
seguindo a determinação do governador do estado de
São Paulo, João Dória. Começava, então, no dia 24 de
março, a quarentena. No mesmo dia, a prefeitura
também informou que investigava sete casos suspeitos
de infectados pelo coronavírus.
Em Votorantim, o primeiro caso foi conrmado no dia 31
de março e, no dia 2 de abril, a primeira morte pela
Covid-19. Em quase dez meses, a cidade somou 4.227
casos de infectados e 117 óbitos (os últimos dados foram
divulgados no dia 6 de janeiro). Atualmente, a cidade está
na fase amarela do “Plano São Paulo” de exibilização
econômica, elaborado pelo governo estadual.

Plano São Paulo
Diferente do noticiado, o governo do estado de São
Paulo adiou para o dia 8 de janeiro a nova atualização do
“Plano São Paulo” de exibilização econômica. O anúncio
do governador João Doria poderá colocar demais regiões
do estado na fase vermelha, junto com a região de
Presidente Prudente. A região de Sorocaba – incluindo
Votorantim – está na fase amarela desde o dia 7 de
agosto.
O aumento nas taxas da doença preocupa o governo,
especialmente após os registros de aglomerações e o
desrespeito as regras de isolamento social no período das
festas de m de ano. Segundo a Secretaria da Saúde, o
estado teve um aumento de 68% em números de casos e
de 57% em mortes pelo coronavírus (Covid-19) em
comparação ao mês de novembro.

Profissional da Apevo esclarece dúvidas sobre o reumastismo

Reumatologista Maria da Glória Azevedo

Muitos associados da Apevo procuram a associação se
queixando de dores nas juntas e são encaminhados para
uma consulta com a prossional especialista no assunto, a
reumatologista Maria da Glória Azevedo. A médica, que
atende na Unidade de Saúde, explica que o “reumatismo”
é, na verdade, um termo que o leigo usa ao observar uma
dor na articulação e que não é desencadeada por um
trauma.
O termo é dado a um grupo de mais de 100 doenças que
atinge os músculos, ossos e articulações. Algumas
doenças reumáticas afetam também o coração, os rins e o
sangue, sendo as principais: artrite, artrose, bursite, febre
reumática, dor nas costas, lúpus, bromialgia, entre
outras. “O reumatismo pode acometer pessoas em
qualquer idade, de crianças até idosos”, comenta Maria da
Glória. As chances de desenvolver a doença aumentam

com a idade.
Os sintomas do reumatismo variam de acordo com a
doença, mas os principais são: dor nas juntas, no membro,
diculdade em realizar movimentos e falta de força
muscular. “Os primeiros sintomas podem ter qualquer
origem, desde uma dor articular até uma simples febre”,
explica a reumatologista Maria da Glória Azevedo.
A médica explica que o tratamento depende do
diagnóstico de casa caso e orienta que, ao primeiro sinal
de dor articular, um reumatologista seja consultado para
que o paciente tenha um tratamento correto e adequado.
A prossional atende na Unidade de Saúde Apevo e
concede descontos para associados ou dependentes da
associação. Agendamentos e informações na clínica, que
ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim,
telefones (15) 3353-8080 ou 3353-9800.
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JANEIRO
Departamento de Turismo promove sorteio para Maria Fumaça

Em janeiro, Apevo deu início ao sorteio para Maria Fumaça

Na edição de janeiro de 2020, o Jornal da Apevo noticiou
uma novidade no Departamento de Turismo: um sorteio

com tudo pago e direito a acompanhante com destino à
Maria Fumaça. O associado Celso de Góes foi o
contemplado e viajou junto com sua esposa, Elisete, no
dia 20 de dezembro.
Mais de 4 mil cupons foram depositados na urna do
Departamento de Turismo da Apevo. Para concorrer, os
associados deviam estar em dia com as mensalidades e,
ao pagar a associação, ganhava um ou mais cupons de
acordo com o número de meses pagos. De acordo com a
coordenadora do departamento, Viviane Marteletto
Padilha, o sorteio foi realizado com os cupons
depositados até março, pois, em abril, a associação
suspendeu os serviços da sede de forma temporária.
Na ocasião, Celso disse ter cado surpreso ao saber que
havia ganhado. “Estava na ocina quando recebi a ligação
da Apevo. Na hora, não acreditei, mas quei muito feliz
por ser contemplado. É a primeira vez que ando na Maria

Fumaça e é a segunda vez que sou premiado pela Apevo,
agradeço muito pelo presente”, disse.

Coordenadora do Turismo Viviane Marteletto e sorteado Celso de Góes

FEVEREIRO
Café da manhã e baile marcaram aniversário de 28 anos da Apevo

Café reuniu dezenas de pessoas para celebrar aniversário da Apevo

Em comemoração ao aniversário de 28 anos de fundação
da Apevo, comemorado no dia 7 de fevereiro de 2020,
foram realizados dois eventos especiais: um café da
manhã e um baile. Mais de 150 pessoas prestigiaram o
evento, que foi aberto para associados e dependentes.
No café da manhã especial, foi servido um coquetel pelo

buffet Nirvana, ocorreram apresentações dos grupos de
coral e ginástica da Apevo e aferições de pressão com
prossionais da Farmamed.
A abertura do evento foi feita pelo Coral da Apevo, que
cantou o Hino Nacional, o Hino de Votorantim e o Hino
da Apevo. O presidente, Daniel Sentelhas, agradeceu
pela conança do público. “A Apevo é um sonho que
começou há 28 anos e hoje somamos mais de 3500
associados. Nosso objetivo é continuar crescendo para
oferecer o que há de melhor, nos diversos segmentos, a
todos que fazem parte do nosso quadro associativo”,
disse.
O público também concorreu a brindes, oferecidos
pelos parceiros da Apevo (Óticas Único, Amore
Cosméticos, Loja Del Ben, Belle Femme, restaurante
Aroma e Sabor, D'Lourdes Modas e Confecções, Jardim
Clarice Material de Construção e Farmamed) e
participou da aferição de pressão e teste de glicemia
realizadas pela Farmamed. O evento contou com o apoio
da faculdade Unopar, Denis Arquitetura e CredFácil.

Baile de aniversário
Também no dia 7 de fevereiro foi realizada a noite festiva
“Apevo 28 anos”, organizada pelo promoter Josué
Araújo. Cerca de 150 pessoas prestigiaram o baile, que
contou com show ao vivo da Banda Jotta E.

Baile agitou o público no dia festivo da Apevo

MARÇO
Thermas Water Park São Pedro recebe grupo de turistas da Apevo

Thermas Water Park foi novidade no Turismo 2020

No mês de março, a Apevo promoveu uma excursão
inédita: Thermas Water Park, em São Pedro. O objetivo
da associação era oferecer novas opções de passeio para

os turistas.
A excursão ocorre antes da pandemia do coronavírus
(Covid-19), em 15 de março. O parque foi visitado por
um grupo animado de 46 pessoas, acompanhados da
coordenadora do Turismo da Apevo, Viviane Marteletto
Padilha.
O Thermas Water Park é conhecido por ter a maior
piscina de ondas do estado: são mais de 1 mil² e 2,6
milhões de litros de água para que os turistas curtam o
clima tropical. O complexo aquático possui também
grutas, cavernas, cascatas e uma réplica do navio “Galeão
Pérola Negra” em tamanho real. O grupo de divertiu no
Parque da Baleia, Área do Disco – com águas quentes;
complexo de tobogãs; os museus Mundo Pré Histórico e
de Insetos Gigantes; a Fazendinha do Vô Bráulio e o
parque infantil.
De acordo com Viviane, o tempo bom favoreceu para
que o grupo aproveitasse cada minuto do passeio. “O

grupo aprovou a viagem. Sendo assim, no próximo ano
iremos programar mais um passeio para o Thermas. Foi
muito bom”, ressalta.

Marcelo, Rogéria, Alice e Mônica Messias na excursão

ABRIL
Coronavírus: especialista de Votorantim faz alerta para população

Sidney Hideki Matsuoka

Desde o nal de
março estamos
vivenciando um
período jamais
imaginado: a
pandemia causada
pelo coronavírus
( C o v i d - 1 9 ) . Ru a s
vazias, isolamento
social
e
distanciamento.
Além dos munícipes,
a Apevo também
precisou se adequar
ao novo normal e as
regras estipuladas
pelo governo
estadual para evitar o

contágio e propagação do vírus.
Em entrevista ao Jornal da Apevo – edição de abril de

2020 – o médico responsável pelo comitê de
gerenciamento da Covid-19 em Votorantim, o
infectologista Sidney Hideki Matsuoka, da Vigilância
Epidemiológica, falou sobre o estado de alerta que a
cidade estava enfrentando e, na época, informou que o
pico da epidemia seria no mês de abril.
De acordo com o infectologista, o mais importante é que
a conscientização por parte das pessoas sobre a
importância de carem em casa e cumprirem as medidas
de prevenção básicas de higiene recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde. “A contribuição da
população deve fazer diferença no índice de contenção
da epidemia. Colaborar com o isolamento social no
momento é imprescindível”, disse ele no início da
pandemia.
Em pouco mais de três meses (de janeiro a março), mais
de 745 mil pessoas haviam sido contaminadas pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2) e foram registradas mais de 35
mil mortes em todo o mundo, de acordo com dados da
universidade americana Johns Hopkins. Em

contrapartida, mais de 156 mil pessoas se recuperam da
doença nesse período.
Medidas adotadas pela Apevo
Em função da propagação do novo coronavírus (COVID19), logo em seu início a diretoria da Apevo decidiu
adotar medidas que visam a proteção de seus associados
e colaboradores e também diretores.
Entre as medidas adotadas, a Apevo e a Unidade de
Saúde suspenderam os atendimentos por determinado
período (a clínica retomou os atendimentos no nal de
abril, enquanto a sede da associação reabriu em agosto).
Os eventos, reservas na colônia de férias em Ilha
Comprida e consultas agendadas para o mês de abril
foram remarcados. As aulas de Informática, dança e
ginástica também foram suspensas e as de Inglês e canto
coral foram oferecidas de forma online, por meio de
aplicativo.
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MAIO
Isolamento desperta novos talentos entre associados da Apevo

Do coral para a
marcenaria

Foto: Arquivo pessoal

Antônio Rosa do
Nascimento faz
parte do Coral da
Apevo e, com o
decreto de
isolamento, a
associação
suspendeu as aulas
presenciais e o
professor Luís
Gustavo manteve
as aulas online.

Mesmo assim, Toninho – como é chamado – também
procurou por outras formas de ocupar a mente e se
manter ocupado nesse período.
“Ficar em casa nessa quarentena não está sendo fácil, mas
temos que inventar alguma coisa”, ressalta. Com vídeos
da internet, Toninho aprendeu a marcenaria – que
também é um trabalho manual e artesanal, que utiliza
peças de madeira. “Já aprendi a fazer bancos, caixas de
ferramentas, entre outros objetos. São coisas que me
distraem e faz o tempo passar mais rápido”, conta.
Novo talento:
teclado
Rita de Cássia
Belarmino, que
também faz parte
do Coral da Apevo,
resolveu aprender
um instrumento
que estava parado
em s u a c a s a : o
teclado. “O desejo
de aprender o
teclado é antigo,
mas me faltou
Rita de Cássia Belarmino
tempo suciente
para tal. Estou treinando há algum tempo, tenho minhas
diculdades, mas quem sabe um dia chego lá”, diz,
esperançosa. Para Rita “todo cuidado é pouco; a saúde é
primordial. Estou me cuidando e esperando em Deus
que tudo vai passar, pois a vida é preciosa”.

Foto: Arquivo pessoal

perto de casa. Somos bem ativos. Fora a atividade física,
também trabalho com patchowork (trabalhos manuais
feitos com tecidos)”, explica.
Hoje, sua rotina divide-se em: rotinas da casa,
treinamento funcional e confecção de máscaras de
tecido. A ideia de fazer as máscaras surgiu quando o
marido – técnico em informática – foi atender uma
farmácia e não encontrou o produto para venda. “A dona
da farmácia falou para um cliente procurar quem trabalha
com artesanato, pois seria mais fácil de encontrar a
máscara. Foi então que o Cícero me contou e surgiu a
ideia de confeccionar. Inicialmente divulguei em grupos
do WhatsApp e depois o boca a boca foi crescendo e
aumentaram as encomendas”, conta Adenise.
Interessados no trabalho de Adenise podem entrar em
contato pelo WhatsApp (15) 99708-8915.

Foto: Arquivo pessoal

Na época em que o
isolamento social
se faz necessário,
algumas pessoas
aproveitaram o
tempo livre para
a p r e n d e r
atividades novas.
Os associados da
Apevo, Adenise
Maria Furini,
Antônio Rosa do
Nascimento e Rita
d e
C á s s i a
Belarmino Escola
Adenise Maria Furini
estão se dedicando
a novos talentos enquanto cam em casa.
Adenise faz parte do grupo de turismo da associação, é
praticante de atividade física – junto com o marido Cícero
Sales – e já fazia artesanato para vender; agora, em
isolamento, investiu na confecção de máscaras de tecido.
“Tivemos que nos adaptar a uma nova rotina, pois
deixamos de fazer atividades físicas que estavam
contribuindo para a qualidade de vida. Mas conseguimos
reverter, fazendo exercícios em casa mesmo, assim
driblamos o estresse de estarmos connados”, ressalta.
Antes do período de isolamento, Adenise praticava
exercícios ao ar livre pela manhã, de três a quatro vezes
na semana. “Corria aproximadamente 5 a 6 km, com um
treino de 10 km aos sábados, alternando com treinos de
natação, com uma hora de duração e três vezes na
semana. Também fazia o treino funcional em uma praça

Antônio Rosa do Nascimento

JUNHO
Associados e dependentes possuem desconto em baterias auditivas
aquisição dos produtos da marca Siemens.
De acordo com Idair Carlos Modesto, diretor 2º
tesoureiro da Apevo, a empresa parceira possui um bom
estoque de produtos, evitando a falta para os associados
interessados.
As baterias custam R$ 20 para associados e dependentes
e R$ 25 não associados. Para usufruir do benefício é
necessário estar em dia com as mensalidades da
associação. A venda do produto é realizada na Unidade
de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim.
Baterias auditivas começaram a ser comercializadas na Apevo

Em junho, a Unidade de Saúde Apevo passou a
comercializar baterias auditivas da empresa Pró Ouvir.
Associados e dependentes passaram a ter descontos na

Parceria com a Pró Ouvir
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,
em 2019. A empresa oferece descontos de 25% e 50%
em seus serviços.
A Pró Ouvir Aparelhos Auditivos presta serviços como:
exames de audiometria, imitânciometria, terapias
fonoaudiológicas, venda e manutenção de aparelhos
auditivos e acessórios para surdez, além de tratamentos
exclusivos para zumbido. 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.
A Pró Ouvir ca na rua Doutor Arthur Gomes, 552, no
Centro de Sorocaba. Informações pelo telefone (15)
3231-6776.

JULHO
Associação inicia projeto para criação de sua primeira academia
A Apevo iniciou, em julho, um projeto para a criação de
sua primeira academia de ginástica: a Apevo Vida. No
início do ano a associação adquiriu equipamentos de
musculação, que, além das esteiras já existentes na sala
de ginástica, somam mais de 30 novos equipamentos.
De acordo com o presidente da associação, Daniel
Sentelhas, a ideia é proporcionar uma melhora na
qualidade de vida dos frequentadores do local. “A Apevo
não tem a intenção de abrir uma academia para
concorrer com as demais, mas sim colocar à disposição
dos associados e dependentes equipamentos de
qualidade, para que pratiquem os exercícios com
orientação médica e auxilio de prossional capacitado”,
ressalta Sentelhas.

O diretor e tesoureiro, Idair Carlos Modesto, explica que
o local – mesmo onde são realizadas as aulas de ginástica
– passou por reformas. “Foram colocados pisos de
borracha, catracas para entrada e saída dos associados e
dependentes, espelhos e outros itens de academia. Em
breve serão contratados prossionais para atenderem as
necessidades do público. O espaço foi adequado para
proporcionar comodidade e conforto aos praticantes da
atividade física”, comenta. De acordo com o diretor, por
haver rotação de pessoas, a associação espera receber,
no mínimo, 150 alunos por dia durante o horário de
funcionamento da academia.
Em breve serão divulgados os valores das mensalidades,
data de inauguração e horário de funcionamento do

espaço. Fiquem ligados nas redes sociais da Apevo.

Equipamentos foram montados e espaço ganhou forma nos últimos meses

AGOSTO
Apevo realiza empréstimos de aparelhos auxiliares em locomoção

Programa é um dos projetos da diretoria de Daniel Sentelhas

A Apevo deu início ao programa de empréstimos de

aparelhos auxiliares na locomoção de seus associados. O
objetivo é oferecer mais um benefício àqueles estão
impossibilitados de se locomoverem e precisam desse
tipo de atendimento.
Atualmente a associação conta com dez cadeiras de
rodas, cinco cadeiras de banho e dois andadores. De
acordo com Daniel Sentelhas, presidente da associação,
foi elaborado um contrato que oferece mais segurança
aos associados e a associação. “O empréstimo será
apenas para associados ou dependentes, com prazo de
três meses, podendo ser prorrogado por mais três”,
comentou.
Sentelhas ressalta ainda a importância em se associar à
Apevo para emprestar os equipamentos. “De imediato,

os empréstimos serão apenas para quem faz parte do
quadro associativo e está com as mensalidades em dia.
Não associados devem se associar para usufruir desse e
demais benefícios da associação e seus parceiros”.
Para ampliar o serviço de empréstimos de aparelhos
auxiliares de locomoção, a Apevo está recebendo
doações de equipamentos em bom estado de
conservação. São aceitas cadeiras de rodas, de banho,
bengalas, andadores e muletas.
Doações ou empréstimos são feitos diretamente na
associação, 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.
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Unidade de Saúde completa 7 anos com mais de 37 mil atendimentos

Atendimento na Unidade de Saúde antes da pandemia

No dia 20 de setembro, a Unidade de Saúde Apevo
completou 7 anos de fundação e, no decorrer dos anos,
mais de 37 mil pessoas já passaram com algum
prossional nas mais de 20 especialidades disponíveis. O
objetivo da associação é oferecer qualidade de vida com
custo abaixo do mercado.
A Unidade de Saúde também promoveu diversas
campanhas na área, entre elas: a densitometria óssea,
realizada duas vezes e que reuniu mais de 300 pacientes;

e a campanha “Novembro Azul”, em 2019, que atingiu
cerca de 100 associados.
Atualmente, a clínica conta com 23 prossionais, entre
psiquiatra, psicóloga, acupunturista, geriatra, urologista,
sioterapeuta, dentista, reumatologista, dermatologista,
podóloga, cardiologista, vascular, ortopedista,
ginecologista, esteticista, massagista, clínico geral,
endocrinologista e fonoaudióloga. Os valores das
consultas médicas podem ser até cinco vezes menores
que o valor do mercado.
Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os
prossionais suspenderam os atendimentos presenciais e
o retorno foi gradual. Sendo assim, em 2020, foram
1.294 atendimentos. Para evitar a propagação do vírus,
os agendamentos passaram a ser feitos com intervalo
entre um paciente e outro; a unidade oferece álcool em
gel para higienização das mãos; deve ser respeitada uma
distância entre os pacientes na sala de espera e é
obrigatório o uso de máscaras de proteção.
O prédio da Unidade de Saúde, localizado na rua
Sebastião Lopes, 97 - Centro de Votorantim, tem 300 m²
e oferece: recepção, sala de espera, consultórios
médicos, sala para esterilização de materiais e banheiros
amplos e adaptados para decientes.

Médicos e parceiros externos
Desde sua fundação, a Apevo vem rmando parcerias
com diversas entidades e prossionais para oferecer o
melhor para seus associados e dependentes. O maior
investimento da associação está na área da saúde que
hoje conta com mais de 80 parceiros.
Além da Unidade de Saúde, há também diversas
parcerias com médicos, clínicas, laboratórios, farmácias e
óticas que concedem descontos especiais para as pessoas
que fazem parte do quadro associativo. Alguns parceiros
também praticam os mesmos valores da Unidade de
Saúde, porém atendem em seus próprios consultórios e
é necessário retirar uma guia de atendimento na unidade,
mediante apresentação da carteirinha Apevo.
A Apevo também possui parceria com o convênio
médico Fênix Medical, que passou por uma reformulação
em 2016. Mais de 1.500 vidas de associados e
dependentes da associação são cuidadas pelos médicos
da empresa.
Em parceria com a associação, o convênio possui valores
abaixo do mercado, sendo o mais barato e atendendo
Votorantim e região.

OUTUBRO
Site da Apevo é lançado com layout mais moderno e de fácil acesso
Desde o dia 1º de outubro, os internautas podem
conferir o novo site da Apevo (www.apevo.com.br). A
reformulação comemorou também os três anos de
criação (em outubro de 2017) do primeiro site, que
ganhou uma linguagem mais moderna, com layout
rotativo e design compatível para visualizações por meio
de computadores, notebooks, tablets e celulares.
A empresa Play Comunica foi responsável pela
repaginada no endereço eletrônico da associação. O
novo modelo de rolagem permite que todo o conteúdo
seja visualizado na página inicial, sem a necessidade de
abrir novos links para acessá-los. Além das abas de
Notícias, Parceiros, Viagens, Unidade de Saúde, Galeria
de Fotos, Jornal da Apevo, Eventos, História e Diretoria,
foram incluídas páginas para Colônia de Férias, Aulas e
Cursos, Salão de Festas e Eventos.
Para facilitar o acesso dos internautas, as abas ganharam
destaque na página inicial, com imagens e letras grandes,
que chamam a atenção dos usuários.
Em Colônia de Férias, o internauta confere todas as

praias nas quais a Apevo possui parceiros (Ubatuba, Praia
Grande, Peruíbe e Mongaguá). Na aba Viagens, é possível
conhecer todos os destinos programados pelo
Departamento de Turismo. As excursões são separadas
por mês, com fotos e descrições dos passeios, bem como
valores e como reservar.
Em Unidade de Saúde estão todas as especialidades
médicas e fotos dos prossionais que prestam serviços no
local, o que facilita o agendamento por parte dos
pacientes. Na aba Aulas e Cursos estão informações –
como horários e professores – das aulas de ginástica,
coral, dança e dos cursos de Inglês e Informática
realizados na Apevo.
Em Salão de Eventos e de Beleza, além das informações
sobre os espaços, há também fotos dos locais. Na aba
Assessoria Jurídica, os internautas têm informações
referentes aos atendimentos dos advogados da Apevo e
matérias relacionadas ao meio jurídico.
Na lateral esquerda, os usuários conferem os títulos das
últimas notícias e próximos eventos promovidos pela

associação. Na lateral direita, as duas últimas edições do
Jornal da Apevo e, ao clicar no link, o internauta será
direcionado a uma página com as edições anteriores.
Também é possível conferir as últimas galerias de fotos,
lista de parceiros e banners de anúncios.

Novo site está no ar desde o dia 1º de outubro de 2020

NOVEMBRO
Apevo inaugura novos apartamentos na colônia em Ilha Comprida

Colônia de férias ca na avenida principal da praia, com vista para o mar

Com o objetivo de oferecer mais opções de lazer para
seus associados e dependentes, a Apevo inaugurou, em
novembro, quatro 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.
As obras de ampliação tiveram início em 2017 e foram
concluídas em novembro de 2020. 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.
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.
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.

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.
“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.

DEZEMBRO
Turistas passam final de semana divertido em Águas de Lindoia
No jornal de dezembro, o destaque da Apevo foi o nal de
semana em Águas de Lindoia – viagem realizada pelo
Departamento de Turismo da associação de 20 a 22 de
novembro. “Foi um passeio maravilhoso”, descreveram
os turistas que curtiram a excursão. Com hospedagem no
Hotel Mantovani, o grupo de 42 pessoas descansou e
aproveitou momentos de lazer no hotel e nas visitas aos
pontos turísticos.
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,
Grupo da Apevo no Hotel Mantovani

responsável pelo transporte do grupo, também se
preparou para colocar em prática todas as normas de
segurança contra o contágio do novo coronavírus (Covid19) e ganhou o selo de “Turismo Responsável”.
Próxima viagem para Águas de Lindoia
De acordo com a coordenadora do Departamento de
Turismo – Viviane Marteletto, a próxima excursão para a
cidade será realizada em junho de 2021, com direito a
Festa Junina. Informações sobre valores e datas serão
divulgadas em breve.
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Apevo Acontece

Apevo comemora aniversário com sorteio para seus associados
Para comemorar seus 29 anos de fundação (7 de
fevereiro), a Apevo irá promover um sorteio especial
para os associados. Serão três contemplados: o primeiro
sorteado ganhará uma televisão de 32 polegadas e o
segundo e terceiro sorteados ganharão diárias para um
nal de semana na colônia de férias da associação, em Ilha
Comprida, com direito a acompanhante.
Daniel Sentelhas, presidente da Apevo, disse que o
sorteio é uma forma de presentear os associados por
tantos anos de conança no trabalho da Apevo.
“Pensando nos anos de companheirismo e conança que
os associados têm em nosso trabalho, decidimos
promover um sorteio especial. Infelizmente, devido à

Agenda aberta para
o Carnaval no litoral
A Apevo abre a agenda de reservas dos apartamentos em
sua colônia de férias para o feriado de Carnaval. Não
associados também podem reservar – caso aja
disponibilidade de apartamentos, mas apenas associados
e dependentes Apevo possuem descontos especiais.
Os pacotes são para o período de 12 a 18 de fevereiro,
com entrada a partir das 18h e saída até às 20h,
respectivamente.
A associação ressalta que, caso aja retrocesso na
classicação da cidade de Ilha Comprida no “Plano São
Paulo” de exibilização, estipulado pelo governo do
estado, as reservas serão canceladas e os associados
ressarcidos.
A colônia possui tanque de lavar roupa e estacionamento
– com uma vaga por apartamento. É necessário levar
roupas de cama e banho.
As diárias e os pacotes sofrerão reajustes a partir de
fevereiro. Informações e reservas na associação, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim,
telefones (15) 3353-8080 ou 3243-2410.

pandemia da Covid-19 não será possível realizar o
tradicional café da manhã, mas não queríamos deixar essa
data tão importante para a Apevo passar em branco.
Sendo assim, a diretoria quer com esse gesto que todos
os associados se sintam abraçados”, comenta.
Como participar
Na página 8 do Jornal da Apevo há um cupom que deverá
ser preenchido, recortado e entregue na sede da
associação. É necessário que o associado apresente a
carteirinha e as mensalidades estejam pagas na hora de
depositar o cupom.

Será aceito apenas um cupom por associado e o sorteio
acontece no dia 25 de fevereiro, às 11h, na sede da Apevo
- sendo transmitido via live no Facebook da associação
(www.facebook.com.br).
“Os interessados em concorrer aos prêmios devem
pagar as mensalidades até o dia 24 de fevereiro. É
importante destacar também que o sorteio é apenas para
associados; não associados podem devem se inscrever e
pagar as taxas de inscrição e carência (R$ 64) para
participarem”, explica Daniel Sentelhas, presidente da
entidade.
A Apevo ca na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Associação faz parceria com a rádio Nova Tropical

Associação recebeu visita de radialistas da Nova Tropical FM

A Apevo rearmou a antiga parceria com a rádio Nova
Tropical (105,9 FM) e ganhou quatro novos associados.
No dia 2 de dezembro, os diretores Daniel Sentelhas e
Eliseu Sentelhas e a colaboradora Elisabete Arruda se
reuniram com os representantes da rádio, Alexandre
Moreto, Carlos Alberto (Carlinhos Now), Esmar Santos

e Rudnei Vieira – que se tornaram membros do quadro
associativo da Apevo.
Na ocasião, também foi feita uma entrevista com
transmissão ao vivo na rádio e no Facebook da emissora.
Com a parceria, a Nova Tropical passou a noticiar os
assuntos mais relevantes da associação, bem com spots
(comerciais) da Apevo.
Durante a entrevista, o presidente da associação, Daniel
Sentelhas, falou sobre a assembleia de previsão
orçamentária – realizada no dia 30 de novembro, dos
planos da atual gestão e do futuro da Apevo, dos
benefícios oferecidos pela entidade e como se tornar
associado, entre outros.
A rádio Nova Tropical tem sede em Votorantim e é
transmitida pelo canal 105,9 FM.
No Facebook Portal Nova Tropical FM são realizadas
lives com os radialistas e também eventos importantes
para a cidade e região. Durante o programa “Tropical
News”, a partir das 10h, transmitido de segunda à sextafeira, os ouvintes cam por dentro das novidades da
Apevo.

Alunos do coral e da dança comemoram o fim de mais um ano
Durante a pandemia, tanto as aulas quanto a
confraternização foram realizadas seguindo as normas de
segurança estipuladas pelo Ministério da Saúde e
Governo Estadual para evitar o contágio e propagação
pelo coronavírus (Covid-19) e o uso de máscaras foi
obrigatório, além do distanciamento mínimo entre os
alunos.

visitantes", explicou o regente Luís Gustavo Laureano. Na
ocasião, eles cantaram as músicas “Em tuas mãos” e “Que
a luz de Cristo brilhe”. O grupo também se apresentou na
Clínica Geriátrica Lar Doce Lar, em Sorocaba.

Apresentações natalinas

Alunos e professor de dança durante confraternização

O mês de dezembro foi marcado por confraternizações
nos grupos do Coral e dança da Apevo. Os professores e
os alunos organizaram pequenas reuniões para marcar o
m de mais um ano, nos dias 21 e 23 de dezembro,
respectivamente.

O mês também foi especial para o grupo do Coral: os
alunos se apresentaram em uma live natalina, com mais
de 2,4 mil espectadores, realizada no dia 17 de
dezembro, na área externa da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia.
Apesar do distanciamento e de não haver contato com os
pacientes, a apresentação foi cheia de emoção e
momentos de fé. "Diferente dos outros anos, gravamos a
apresentação em um espaço aberto e o vídeo será
transmitido nas tevês dos quartos para os pacientes e

Grupo e regente do Coral comemoram o m de mais um ano

Mensalidade da Apevo
tem reajuste em janeiro
Desde o dia 4 de janeiro, as mensalidades da Apevo
tiveram um reajuste, passando de R$ 15 para R$ 16 por
mês. Para os interessados em se associarem a inscrição
passa a custar R$ 32 (taxa de inscrição + uma
mensalidade) ou R$ 64 caso queiram utilizar os serviços
da Apevo de forma imediata (taxa de inscrição + três
mensalidades).
Durante o mês, a Apevo também oferece aos associados
a opção de efetuarem o pagamento semestral ou anual,
ganhando uma ou duas mensalidades, respectivamente.
Ou seja, pagando 5 meses, um é de graça ou pagando 10
meses, dois são grátis.

