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Novos Tempos

Apevo completa 29 anos com prêmios para os associados. Pág 5

O associado Fábio Pinho
entregou seus cupons na
Apevo e concorre aos
prêmios do sorteio que irá
acontecer no dia 25 de
fevereiro, com transmissão
ao vivo pelo Facebook

Foto: Prefeitura de Sorocaba

Coronavírus: vacinação em idosos acima de Idosos com até 65 anos passam a pagar pelo
90 anos começa dia 8 em Votorantim. Pág 3 transporte nas linhas intermunicipais. Pág 6

Em Sorocaba, vacinação em idosos teve início dia 4 de fevereiro
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Com a medida, mais de 14 mil idosos perdem a gratuidade em Votorantim

Geriatra da Unidade de Saúde fala sobre a importância da vacinação. Pág. 3
Advogado da Apevo, Fernando Camolesi, faz alerta sobre novos golpes. Pág. 2
Parcerias: Apevo retoma o “Show de Prêmios” mensal para os associados. Pág. 5
Entretenimento e informação: Jornal da Apevo ganha página “Apevo Mais”. Pág. 7
Apevo oferece atendimento de fisioterapia neuropediátrica e reflexologia podal. Págs. 2 e 3
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Palavra do Presidente

Apesar da pandemia, o mês é de festa para a Apevo

Nesta edição quero demonstrar minha satisfação de
estar presente nos 29 anos da Apevo. Como fundador
desta valorosa entidade, agradeço a todos os diretores
que passaram ao longo desses anos trabalhando pela
associação, principalmente aqueles que, infelizmente,
partiram para a vida eterna, deixando registradas suas
histórias, das quais nos orgulhamos.
A diretoria atual tem orgulho de fazer parte dessa
organização e de manter todos os benefícios oferecidos
com qualidade. Todos os colaboradores, associados e
dependentes são tratados com carinho, dedicação e
respeito, independentemente de idade ou crença
religiosa.
Com muitos esforços chegamos até aqui, conquistamos

diversos benefícios, sempre sonhando com novas
conquistas. Na nossa sede social, que ca na rua Antônio
Fernandes – número 50, temos atendimento jurídico,
salão social para diversas atividades, salão de beleza
completo, salas de aulas de inglês e informática, sala de
espera e recepção, além dos departamentos de turismo
e comunicação.
Na mesma rua, no número 148, temos um prédio com
três andares para diversas atividades, sendo que
atualmente oferecemos aulas de ginástica. A novidade
do espaço é que iremos inaugurar em breve nossa
própria academia de musculação, com atendimento
especializado.
Não posso deixar de destacar a nossa Unidade de Saúde
Apevo, que existe há 7 anos e ca na rua Sebastião Lopes,
numero 97. No prédio temos uma completa clínica de
saúde, com atendimento de diversas especialidades
médicas, além de podóloga, massagista, esteticista,
psicóloga, fonoaudióloga, acupunturista, sioterapeuta e
dentista.
Na área de lazer temos, em Ilha Comprida, dez
apartamentos na avenida Beira Mar, com vista
privilegiada. Temos parcerias com diversos sindicatos
que oferecem descontos para nossos associados em suas
colônias de férias em Ubatuba, Praia Grande, Mongaguá
e Peruíbe. Também merece destaque o trabalho do
Departamento de Turismo da associação que durante o
ano todo promove excursões e viagens.
Para encerrar esse artigo, quero dizer que lamento por
tantas mortes ocorridas em função da pandemia do
coronavírus e peço a Deus para que conforte as famílias

daqueles que perderam seus entes queridos. Estamos
passando um ano difícil, mas não podemos nos
desanimar. Estamos completando dois anos de nossa
gestão e só tenho a agradecer por todo o empenho de
nossos diretores e compreensão dos associados.
Compreendemos as ausências de diversos associados
em nossa sede pela preocupação de não sair de casa, mas
podem acessar nossas páginas que vocês terão todas as
informações. É importante para a Apevo que todos
vocês, leitores e associados, acompanhem nossos
trabalhos e ações que são registrados no jornal mensal e
também em nossas redes sociais.
Nossas pretensões são melhorias permanentes. Temos
feito diversas campanhas para melhorar o nosso quadro
associativo e contamos com cada um de vocês. Cada
associado que nos apresentar pessoalmente, um novo
sócio, ganha uma mensalidade. No início do ano, quem
pagar seis mensalidades ganha uma; e pagando o ano
todo, ganha duas. Tudo isso para beneciar os associados
e ajudar no crescimento da associação. Tenho certeza
que posso contar com vocês.
Quero desejar a todos nossos associados e
dependentes, nesse começo de ano, muita saúde e
felicidade. Que Deus nos proteja dessa terrível
epidemia. Vamos orar para que isso passe logo.
Abraços fraternos!
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigo

O perigo de novos golpes contra a população
Na terça feira, dia 19 de janeiro de 2021, foi detectado
pelo o DFNDR LAB – laboratório de segurança digital da
Psafe - um roubo gigantesco de dados por hacker’s.
Conforme divulgado pelo laboratório, foram roubados
dados (CPF, nome completo e data de nascimento) de
mais de 220 milhões de pessoas (ou seja, de quase todos
os brasileiros), informações detalhadas sobre mais de
104 milhões de veículos e dados sigilosos de mais de 40
milhões de empresas.
Duas matérias foram divulgadas tratando
detalhadamente do caso e podem ser acessadas pelos
links:
https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/01/vazam
ento-pode-ter-exposto-cpf-de-quase-todos-osbrasileiros.ghtml?fbclid=IwAR0Y9gSfBIOxcFwjDdmbn
mr-_JVRV8hcKd9NnB5T_He7M32t6tU5QOK6E68
https://tecnoblog.net/404838/exclusivo-vazamentoque-expos-220-milhoes-de-brasileiros-e-pior-do-quese-pensava/
Esses dados roubados podem ser utilizados para a
prática de vários golpes e, muito provavelmente, serão
vendidos aos golpistas por meio da deep web (internet
profunda), na qual a maioria das pessoas não consegue
acessar.
Mais do que nunca, é importante que toda a população,
especialmente os idosos, aposentados e pensionistas,
redobre ou triplique a atenção e os cuidados,
especialmente com ligações telefônicas.
Do outro lado da linha, muitas vezes, está uma pessoa
muito educada e prestativa, que lhe pede a conrmação
de dados pessoais ou até mesmo que sejam digitados
dados no teclado do próprio telefone, como, por
exemplo, senhas bancárias ou senhas de acesso a sites
importantes como o Meu INSS (onde se gerencia as
informações da aposentadoria ou pensão de um
cidadão). O importante aqui é aprender a dizer NÃO:
não passar dados pessoais, não dizer nomes de parentes,

não informar quais os bancos em que tem contas
bancárias e empresas com as quais negociam.
Se alguém te ligar e falar que houve um problema com o
seu cartão de crédito ou um problema na sua conta
bancária ou aposentadoria, jamais, em hipótese alguma,
tente resolver naquela mesma ligação. Simplesmente
diga “eu vou resolver isso pessoalmente” e desligue o
telefone, pois, certamente, é uma tentativa de golpe e, se
não for, nada melhor que sentar frente a frente com um
funcionário do banco ou da empresa onde possa estar
ocorrendo o problema e resolvê-lo pessoalmente.
Um golpe muito comum atualmente é a clonagem de
Whatsapp, onde o fraudador, após clonar o aplicativo de
mensagem, passa a pedir dinheiro emprestado a todos
os contatos como se fosse a própria vítima que estivesse
pedindo. Quem nunca ouviu falar?
Pois bem, este golpe é fácil de ser evitado com cuidados
muito simples, pois o fraudador, para ter sucesso, precisa
que lhe repassem um código de ativação do Whatsapp
que chega ao celular da vítima através de mensagem de
texto SMS. Basta não passar esse código para ninguém.
Além disso, é muito importante que o usuário do
aplicativo ative a função “Vericação em duas etapas” no
próprio aplicativo. A função exige, além do código de
ativação do Whatsapp, a senha pessoal do usuário. Com
esses dois cuidados básicos e fáceis de fazer, o usuário
ca totalmente protegido deste golpe.
Porém, voltando ao roubo de dados ocorrido no dia 19
de janeiro, outras cautelas serão essenciais para evitar
novos tipos de golpes que podem surgir, já que, com
dados pessoais, de veículos e de empresas, é provável
que os golpistas inventem novos golpes que, talvez, nem
passem pelo conhecimento das vítimas.
Então, de agora em diante, devemos manter um
monitoramento constante e frequente de nossos dados
pessoais como, por exemplo, efetuar consultas em
órgãos de proteção do crédito (SERASA, CDL, SCPC e

cartórios de protestos entre outros). Esses órgãos
realizam, mensalmente, uma conferência de extratos
emitidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
dos pagamentos das aposentadorias e pensões para
vericar se houve ou não a contratação de empréstimos
consignados sem a participação das vítimas, dentre
outras providências.
Para o aposentado e pensionista que não utilize de
empréstimos consignados ou cartões de crédito
consignados, uma boa alternativa é pedir ao próprio
INSS o bloqueio da aposentadoria para empréstimos,
uma ferramenta simples e muito útil que impede que
golpistas façam contratações sem a autorização do
aposentado.
É preciso, portanto, que todos os cuidados sejam muito
maiores para evitar constrangimentos futuros, como
descontos indevidos na aposentadoria, negativações e
protestos, multas de trânsito e responsabilidade por
acidentes e, até mesmo, ações judiciais.
Fique atento e cuide com todo o carinho que o seu nome
e patrimônio merecem, busquem ajuda prossional se
necessário, pois, os
golpistas não respeitam
nada e só visam o
próprio lucro.

Fernando Camolesi
Advogado na Apevo

Apevo oferece atendimento de fisioterapia neuropediátrica
Na Unidade de Saúde Apevo, os pacientes encontram
diversos serviços na área de sioterapia, entre eles a
neuropediátrica. A prossional Luciana Luz é a
responsável por esse tipo de atendimento.
“A sioterapia neuropediátrica é uma área que visa
oferecer tratamento para crianças com algum tipo de
lesão neurológica, congênita ou adquirida, a m de
desenvolver suas habilidades motoras, visto que essas
condições podem alterar o funcionando do sistema
nervoso central e periférico”, explica a prossional. De
acordo com Luciana, vários estudos demonstram que,
após uma lesão, o sistema nervoso é capaz de se

reorganizar através de um mecanismo denominado
neuroplasticidade.
“Sendo assim, a sioterapia tem como objetivo estimular
ao máximo o desenvolvimento neuropsicomotor da
criança. Toda a estimulação motora e cognitiva é realizada
dentro de um ambiente terapêutico lúdico, no qual o
sioterapeuta busca associar a brincadeira a uma
proposta terapêutica, traçando estratégias a m de tornar
o atendimento mais agradável, de acordo com o interesse
e faixa etária de cada criança”, conclui.
Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (15)
3353-9800.
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Idosos podem ser imunizados contra Covid-19 a partir de 8 de fevereiro
Idosos com mais de 90
anos poderão receber a
vacina contra o
coronavírus (Covid-19) a
partir do dia 8 de
fevereiro em Votorantim
e, a partir do dia 15, será a
vez das pessoas com
idades entre 85 a 89 anos.
A vacinação teve início no
município no dia 20 de
janeiro, com prossionais
da linha de frente de
combate ao vírus.
Desde o início da
campanha até o dia 5 de
fevereiro, a cidade
Antônio de Oliveira Visconti, 90 anos,
recebeu
3.790 doses da
recebeu a dose em Sorocaba
C o r o n a v a c e
Oxford/Astrazeneca. A estimativa do município é
imunizar cerca de 20 mil idosos – com idades a partir de
60 anos – durante a primeira etapa da campanha de
vacinação contra o coronavírus.
Para receber a vacina é necessário realizar um cadastro
na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Depois
disso, a Secretaria de Saúde (Sesa) entrará em contato
para informar o dia e o local da vacinação. O idoso deverá
apresentar comprovante de residência em Votorantim
(com o próprio nome) e CPF. Esse processo de cadastro
poderá ser feito por algum parente ou representante
legal e a exigência é que a documentação seja da pessoa a

ser vacinada.
O site “Vacina Já” também é outro canal para précadastramento do público alvo. De acordo com o
governo estadual, o preenchimento dos dados não é
obrigatório, mas economiza 90% do tempo de
atendimento na hora da vacinação.
Prossionais da saúde
A Prefeitura de Votorantim segue imunizando os
prossionais da saúde que moram ou trabalham na
cidade. Assim como no caso dos idosos, também é
necessário realizar um cadastramento.
Para os prossionais que trabalham em Votorantim, a
Secretaria Municipal da Saúde (Sesa) iniciará o contato
com todas as empresas de saúde da cidade com o
objetivo de realizar um levantamento da quantidade de
prossionais já vacinados e que ainda não receberam a
dose.
Após esse cadastro, a Sesa fará o agendamento do dia, do
horário e do local de vacinação para cada prossional. O
objetivo é organizar o processo de aplicação das doses e
evitar aglomeração de pessoas.
Já os prossionais de saúde residentes em Votorantim
ainda não vacinados deverão ir às UBSs da cidade para a
realização de um pré-cadastro. É necessário apresentar
um comprovante de endereço original no nome do
prossional, CPF, registro prossional ou carteira de
trabalho.
Plano São Paulo

No dia 5 de fevereiro, o governo do estado de São Paulo
realizou uma coletiva de imprensa com a 21ª atualização
do “Plano São Paulo” de exibilização. A região de
Sorocaba – incluindo Votorantim – permanece na fase
laranja, na qual é permitida a abertura do comércio não
essencial, de acordo com uma série de regras, como o
funcionamento até às 20h, por exemplo.
De acordo com o governador João Dória, a medida está
de acordo com o número de ocupações de leitos de UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) e número de casos
por mil habitantes. Na região de Sorocaba, a taxa de
ocupação na UTI é de 69,5%.
Além da região, Marília, Taubaté, Barretos, Ribeiro Preto,
Piracicaba e São José do Rio Preto também estão na fase
laranja. Avançaram para a fase amarela as regiões de
Presidente Prudente, Campinas, Araçatuba, Baixada
Santista, Registro e Grande São Paulo. Araraquara
regrediu da fase laranja para a vermelha e está junto com
Bauru e Franca.

Médica Eliane Ruzzante recebeu 1ª dose da Coronavac

Vacinação: a importância de se imunizar em qualquer idade
Primeiro é bom falar sobre a denição de imunização e
qual o seu objetivo. A imunização é denida como a
aquisição de proteção imunológica contra uma doença
infecciosa, que aumenta a resistência dos indivíduos
contra infecção e produzi anticorpos especícos para
cada agente agressor.
Ela é administrada por meio de vacinas, imunoglobulinas
ou soro de anticorpos. A imunidade é induzida contra as
futuras infecções pelo mesmo organismo.
As vacinas são as mais utilizadas e podem ser vivas
atenuadas ou vacinas inativadas. Exemplo das vivas
atenuadas: Sarampo, Caxumba, Pólio-Sabin, Febre
amarela, Varicela (produzem imunidade prolongada com
uma única dose). Exemplo das vacinas inativadas:
Hepatite A, Hepatite B, Inuenza, Pneumococo, Raiva,
Meningococo (necessitam na maioria de outras doses).
As reações adversas mais comuns que podem ocorrer no
primeiros dias, são: dor, edema e eritema no local da
vacina, febre, mal estar, mialgias, cefaleias e fadiga.
Reações alérgicas graves são muito raras.
Por isso, é importante sempre se ater as reações e para

quais grupos a vacina é contra indicada. Algumas
situações que impedem uma pessoa de ser imunizada
são: gravidez, transfusão de órgãos recente,
imunodepressão alergia a ovo etc. E cuidado com as fakes
News postadas indicando contra indicações que não
procedem.
As vacinas são muito importantes nas crianças, adultos e,
principalmente, para os idosos. Atualmente, a rede
pública disponibiliza 28 imunizantes, 13 soros
heterólogos e 4 homólogos (imunoglobulinas).
Devido a pandemia do coronavírus (Covid-19), a
população deverá estar atenta para serem vacinados.
Várias vacinas estão sendo aprovadas, tanto vivas
atenuadas como inativadas. As pessoas não devem ter
medo de tomar qualquer uma delas, pois são aprovadas
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e Anvisa
(Agência de Vigilância Sanitária), órgãos sérios e de total
conança que aprovam e liberam essas vacinas.
Portanto nunca se esqueça: vacinas são seguras! Nunca
percam a chance de se imunizarem. Aproveite para
revisar a caderneta de vacinação e ver se estão em dia.

Se você já teve Covid, deverá ser vacinado, mas aguarde
30 dias após a conrmação da doença. No caso de estar
com febre ou estado gripal, procure seu médico para ser
orientado e se atenha as contraindicações das vacinas.
Vacinar é se proteger!

Eliane Ambrósio Ruzzante
Geriatra na Unidade de Saúde Apevo
CRM. 53.485

Reflexologia podal: você sabe do que se trata essa técnica?
A reexologia podal é a ciência que estuda os efeitos
reexos no organismo humano. Seu desenvolvimento
demonstrou que há regiões do corpo (plexos nervosos)
que têm ligação claramente determinada a órgãos,
sistemas e estados emocionais. Plexos nervosos são
concentrações de terminações nervosas interligadas
numa área especica. Quando estimulados
corretamente, eles enviam e recebem informações dos
órgãos a que são ligados, restabelecendo o seu
funcionamento ideal e, por consequência, a saúde global
do organismo.
Os pés são uma região com alta concentração destes
plexos. Neles há uma representação el de todo o
organismo, havendo no mínimo um plexo capaz de
estimular cada órgão ou víscera.
Sendo uma técnica terapêutica não invasiva e não
medicamentosa, que visa restabelecer o equilíbrio das
funções orgânicas do ser humano através de estímulos
em terminais nervosos livres nos pés. Sendo assim, vem

sendo aplicada ao longo dos anos por terapeutas em todo
o mundo. Tem por base a siopatologia (mecanismo das
doenças) que identica. Previne e trata dos distúrbios
orgânicos e dos desequilíbrios emocionais através de
estímulos por pressão nas terminações nervosas em
pontos especícos nos pés. Tais estímulos percorrem o
corpo até a sede do Sistema Nervoso, o cérebro. Este
passa a corrigir as enfermidades já instaladas por meio
deste mesmo sistema. A terapia dá sequência aos
estímulos propiciando um melhor funcionamento
orgânico e desta forma restabelecendo a saúde por tratar
suas causas, eliminando, assim, os sintomas, além de
potencializar o resultado de vários tipos de tratamento,
principalmente os alopáticos.
Reexoterapia é a aplicação da reexologia. Embora seja
erroneamente confundida com massagem nos pés, a
reexoterapia é a técnica capaz de avaliar e tratar
distúrbios físicos e emocionais por meio de estímulos em
plexos nervosos relacionados ao órgão ou a característica
emocional em tratamento.
Benefícios da
reexoterapia
A reexoterapia traz
diversos benefícios, tanto
aplicada isoladamente
como na potencialização
de outros métodos. E tem
se mostrado também uma
forma muito eciente de
d e s e n v o l v e r o
autoconhecimento.
É importante enfatizar
t a m b é m q u e a
reexoterapia tem uma
fortíssima ação prolática,
isso quer dizer que, na

prática, doenças que alguém teria no futuro são
interrompidas ou desaceleradas a partir do momento em
que esta pessoa se benecia da técnica.
Exemplos de alguns distúrbios que são beneciados com
a reexoterapia: insônia, ansiedade, dor nas costas e nos
ombros, prisão de ventre, hipertensão arterial, diabetes,
depressão, gastrite, cólica menstrual, cistite e enxaqueca.
Enm, são inúmeros os distúrbios que são beneciados.
Não há contraindicação da técnica, somente há manuseio
diferenciado em pés diabéticos, e em gestantes, só a
partir do 3° mês de gestação.
Como é realizada uma sessão de reexoterapia?
Normalmente, o reexoterapeuta pressiona com o
polegar várias regiões do pé, procurando desequilíbrios
que podem manifestar por sensibilidade no ponto ou
grânulos (sensação de areia por baixo da pele). Depois de
encontrados os pontos de desequilíbrio, o terapeuta faz
pressões que estimula os processos curativos naturais do
local afetado. Em média uma sessão dura 50 minutos.
Marque uma sessão na Unidade de Saúde Apevo, pelo
telefone (15) 3353-9800 ou pessoalmente, na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim e conheça
todos os benefícios
dessa técnica.

Dra. Jéssica Souza
Fisioterapeuta e
Reexoterapeuta
podal
CREFITO/3:
203936-F
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Turismo

Turismo da Apevo promove viagens há mais de 20 anos

Águas de Lindoia é um dos destinos mais procurados pelos turistas

Desde sua fundação, em 1992, a Apevo busca oferecer
momentos de lazer e descanso para seus associados e
dependentes. Foi pensando nisso que, há mais de 20
anos, a associação conta com um Departamento de
Turismo.
Anualmente são realizadas mais de dez viagens, para
destinos variados, podendo ser de passeios de um dia ou
excursões aos nais de semana. Os grupos são
acompanhados pela coordenadora do setor, Viviane
Marteletto Padilha – que é responsável pelo Turismo há
quase dois anos, desde a reformulação do setor em julho
de 2019.
“Desde que me tornei responsável pelo Turismo,
acompanho de perto a necessidade dos turistas. Procuro
ouvir sempre quais são suas opções de destinos, em quais
lugares gostariam de ir novamente, no que a Apevo pode
melhorar, entre outros tópicos que levam até mim”, diz.
De acordo com Viviane, os destinos mais pedidos e que
não podem faltar na programação do Turismo são: Maria
Fumaça, Holambra e Águas de Lindoia.
Além dos passeios tradicionais, a associação também
procura oferecer destinos inéditos. Em 2020, apesar da
pandemia do coronavírus (Covid-19), a Apevo levou os
turistas para o Thermas Water Park, em São Pedro e
Poços de Caldas, em Minas Gerais, destinos nunca
visitados pela associação.
Destinos mais procurados
Maria Fumaça, Holambra e Águas de Lindoia são passeios
que estão na programação da Apevo todos os anos. Os
destinos se tornaram tradicionais e procurados pelos
turistas.
A Maria Fumaça tem saída da Estação Anhumas, em
Campinas, com destino à Jaguariúna. O trajeto, de pouco
mais de 1h, conta com diversas atrações, como as

ferromoças, o sorveteiro “seu” Salvador e o Trio das
Onze, que canta músicas clássicas brasileiras.
Após o passeio, os turistas visitam a feirinha da estação,
em Jaguariúna e seguem para a cidade de Pedreira, para
um almoço na Churrascaria Pampas, compras na galeria
Center Louças e no centro da cidade.
Em Holambra, o destino é a tradicional Expoora. A
exposição é considerada o maior evento de ores e
plantas ornamentais da América Latina. No estilo dos
parques temáticos, a Expoora também tem sua
“parada”, mas, no lugar de personagens de contos de
fadas, os carros alegóricos carregam muitas ores. O
grande momento é a chuva de pétalas, com cerca de 150
quilos de rosa, que são despetalados um a um e lançados
sob os turistas.
Em Águas de Lindoia, os turistas usufruem de um
divertido nal de semana. Entre as atrações da excursão,
estão: visita às cidades de Monte Sião (MG) e Serra Negra
(SP), a Fazenda do Café e um city tour de trenzinho pela
cidade. A praça Adhemar de Barros, o Balneário
Municipal e o Cristo Redentor são alguns dos pontos
turísticos que serão visitados. No Hotel Mantovani, onde
cam hospedados, os turistas também curtem duas
noites de festas temáticas.

segurança que devem ser aplicados durante a pandemia,
como aferição de temperatura dos turistas, higienização
do ônibus durante as paradas e disponibilização de álcoolgel 70% para assepsia das mãos. Com isso, a Betina
garantiu o selo “Turismo Responsável”.

Pandemia e segurança

Viagens do primeiro trimestre são
adiadas devido à pandemia

A pandemia do coronavírus (Covid-19), que assola o
mundo desde o ano passado, fez com que algumas
viagens da Apevo fossem remarcadas ou canceladas. Em
2021, a coordenadora do Departamento de Turismo,
Viviane Marteletto Padilha, programou diversos passeios,
mas a incerteza causada pela pandemia fez com que as
viagens do primeiro trimestre fossem adiadas.
“Assim como no ano passado, tivemos que adiar alguns
passeios que já estavam programados para este ano.
Esperamos que os turistas compreendam e entendam a
atual situação. Pedimos também que continuem
conando no nosso trabalho, pois o objetivo da Apevo é
oferecer o melhor e com segurança para os associados e
dependentes”, ressalta Viviane.
E é por pensar no melhor que a associação conta com o
seguro da Unidas. Com o cartão de segurado, os turistas
podem ser atendidos em qualquer hospital que seja
coberto pela seguradora no destino em que estiverem
com a Apevo.
Outra medida de segurança adotada pela associação e a
Betina Turismo – empresa responsável pelo transporte
do grupo – é evitar o contágio e propagação do
coronavírus (Covid-19). Os colaboradores da empresa
passaram por um treinamento sobre os protocolos de

Diferenciais do departamento
Entre os diferenciais do Turismo da Apevo estão os
preços acessíveis, facilidade no pagamento e refeições
inclusas. A associação oferece atendimento diferenciado
em prol dos seus associados e dependentes.
Em muitas agências de viagem, a alimentação é por conta
dos turistas. Sendo assim, os pacotes da concorrência
podem parecer mais baratos, mas na prática não é. Com
um preço justo e acessível, a Apevo consegue incluir café
da manhã e almoço nos pacotes de viagem para que os
turistas só pensem em se divertir e gastar com
lembrancinhas.
Os pagamentos dos pacotes podem ser parcelados via
cartão de crédito (com taxa) ou boleto bancário, sendo o
último vencimento 15 dias antes da data da excursão. Em
casos de cancelamento com antecedência, a associação
ressarce os turistas.

O Departamento de Turismo da Apevo informa que as
viagens programadas para o primeiro trimestre de 2021
(janeiro, fevereiro e março) serão adiadas devido a
pandemia do coronavírus (Covid-19). As excursões para
os destinos – Catamarã, em Ibiúna; Thermas Water Park,
em São Pedro e Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida
– devem ser remarcadas, mas a associação ainda não
deniu data nem valores.

Passeio de um dia para a Maria Fumaça é realizado todos os anos
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Apevo completa 29 anos e promove sorteio especial
de companheirismo e conança que os associados têm
em nosso trabalho, decidimos promover um sorteio
especial. Queremos que, com esse gesto, todos os
associados se sintam abraçados, principalmente em uma
época tão difícil para todos”, comentou.

cozinha, material de limpeza (rodo, vassoura, pá, panos
de chão e lixeiras), varal móvel, televisão, ventilador de
teto e travesseiros. A colônia ainda possui tanques de
lavar roupa e estacionamento – com uma vaga por
apartamento. É necessário levar roupas de cama e banho.
Como participar

Associados concorrem a prêmios especiais em sorteio

A Apevo está promovendo um sorteio especial para
comemorar seus 29 anos de fundação (7 de fevereiro).
Três associados serão premiados: o primeiro ganhará
uma televisão de 32 polegadas e o segundo e terceiro
contemplados ganharão diárias para um nal de semana
na colônia de férias da associação, em Ilha Comprida,
com direito a acompanhante.
Elisabete Arruda (foto), colaboradora da Apevo, explica
que “devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), não
podemos realizar o tradicional café da manhã, que reunia
dezenas de associados para comemorar a data conosco.
Ao mesmo tempo, não queríamos deixar de presentear
quem sempre nos acompanha. Sendo assim, a Apevo
decidiu promover um sorteio especial, com prêmios
inéditos”, destaca.
Até o fechamento dessa edição do Jornal da Apevo (5 de
fevereiro), cerca de 500 associados haviam depositado
seus cupons da sorte na urna da Apevo. A expectativa é
que cerca de mil associados participem. O sorteio será
transmitido de forma virtual, em uma live ao vivo na
página ocial da Apevo no Facebook
(www.facebook.com/ApevoOcial), no dia 25 de
fevereiro, às 11h.
Daniel Sentelhas, presidente da Apevo, disse que a ação é
uma forma de presentear os associados por tantos anos
de conança no trabalho da Apevo. “Pensando nos anos

Entre os prêmios, uma televisão de 32 polegadas

Prêmios
Três associados serão contemplados com os prêmios do
sorteio especial. O primeiro levará uma televisão LED,
de 32”, da marca LG. O segundo e terceiro
contemplados ganharão diárias na colônia de férias em
Ilha Comprida, com direito a acompanhante (transporte
e alimentação não inclusos).
Os contemplados com as diárias poderão levar mais
convidados, desde que estes paguem as estadias. As
reservas devem ser feitas no mês de março. Caso Ilha
Comprida regrida para a fase vermelha do “Plano São
Paulo” de exibilização econômica, a reserva poderá ser
adiada.
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. Os apartamentos são equipados com
cama de casal, treliche, cama de solteiro, fogão,
geladeira, pia, mesa com cadeiras, armário, utensílios de

Na página 8 da edição de janeiro e fevereiro do Jornal da
Apevo há um cupom que deverá ser preenchido,
recortado e entregue na sede da associação, mediante
apresentação da carteirinha de associado.
Será aceito apenas um cupom por mês (jornal de janeiro
e fevereiro) por associado. “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 de três meses (R$ 64) para participarem”,
explica Daniel Sentelhas, presidente da entidade.
O jornal pode ser retirado nos seguintes pontos: na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim (Apevo);
na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim
(Unidade de Saúde); av. 31 de Março, 299 (Revistaria
Central) e av. Matheus Conegero, 65 – Parque Bela Vista
(Banca Nascimento). Informações pelo telefone (15)
3353-8080.

Associados também concorrem a diárias na Ilha Comprida

Uma história de credibilidade e amizade com os aposentados
Era 5 de fevereiro de 1992,
quando Raimundo Nonato
dos Santos se reuniu com
aposentados votorantinenses
para discutirem a criação de
uma associação da categoria
na cidade. Dois dias depois,
em uma nova reunião, foi
aprovado
o primeiro estatuto
Selo Apevo 29 anos
da entidade e, assim nascia,
em 7 de fevereiro de 1992, a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região –
Apevo.
A primeira diretoria – eleita por aclamação no dia 3 de
abril do mesmo ano – era formada por Raimundo
Nonato dos Santos e Ianquel Alarcon, presidente e vicepresidente, respectivamente; Osvaldo Ildefonso e João
Pinto Sobrinho, como 1º e 2º secretários e os
tesoureiros Ivo Galli e Izidoro do Amaral. O Conselho
Fiscal era composto por Aroldo Francisco Parri, Plácido
da Silva Cesar e Bento Caldeira Pedroso e os suplentes
Raul dos Santos, Brasil Cardoso e Lázaro Nadyr Fogaça.
Com o objetivo de representar os aposentados nas lutas
por seus direitos e oferecer benefícios para melhorar sua
qualidade de vida, a Apevo precisou de um espaço maior.
Foi então que a associação comprou, em dezembro de
1995, uma propriedade na rua Jaime de Campos, nº 33.
Após alguns meses de reforma, a casa deu espaço para a
primeira sede da Apevo.
Mais benefícios e parcerias
A primeira passagem de Daniel Sentelhas na Apevo foi
em 1999, quando assumiu a presidência da associação.
Em sua gestão, a entidade passou a oferecer mais
benefícios e rmar novas parcerias. Na época, a
associação criou seu salão de beleza, Departamento de

Turismo e Jurídico.
Conforme a Apevo ia crescendo, surgiu novamente a
necessidade de adquirir um espaço maior. Foi comprada
a propriedade na rua Antônio Fernandes, nº 50, Centro.
Espaço foi reformado, melhorado e passou a ser a nova
sede da associação. Daniel descreve a época como “o
início de uma nova história para a entidade”.
Alguns anos mais tarde, foi adquirida a propriedade
vizinha, de número 60 e um novo prédio foi construído
em três etapas, sendo a primeira conclusão em janeiro
de 2006. O atendimento passou a ser naquele local, com
mobílias novas, modernas e aconchegantes. A segunda
etapa foi a demolição da residência do número 50. A
nova construção deu continuidade ao prédio, que,
nalizado, ampliou os atendimentos internos.
A terceira fase foi à construção do Salão Social.
Inaugurado em fevereiro de 2008, o espaço é locado
para festas de casamentos, aniversários, palestras,
confraternizações e eventos em geral. O salão é um dos
inúmeros benefícios à disposição dos associados.
Em 2009, a presidência passava para Aristides Vieira
Fernandes, que, com sua diretoria, prossionalizou os
atendimentos e buscou novas fontes de renda para a
associação. Um dos exemplos foi a compra do prédio da
Casa do Aposentado, localizado na rua Brigadeiro
Tobias, nº 44, no Centro de Sorocaba. Atualmente o
local está alugado para ns comerciais.
Na área do lazer, a Apevo adquiriu, em 2011, um imóvel
na avenida Beira Mar, na praia de Ilha Comprida. Na
época, o prédio passou por uma reforma e
disponibilizava cinco apartamentos para os associados e
dependentes usufruírem momentos de diversão. Em
2020, a atual diretoria nalizou a obra de ampliação e,
atualmente, o espaço conta com dez apartamentos
mobiliados e estacionamento coberto, que oferecem
conforto e segurança para os visitantes.
Outra grande aquisição da associação foi na área da

saúde, com a construção da sua própria Unidade de
Saúde. O prédio está em funcionamento desde 20 de
setembro de 2013, na rua Sebastião Lopes, nº 97, no
Centro da cidade. Com mais de 300 m², a moderna
estrutura conta com recepção, sala de espera,
banheiros, sala de esterilização e consultórios com
atendimentos de: nutricionista, psicólogo,
sioterapeuta, fonoaudiólogo, podóloga,
dermatologista, dentista, ortopedista, sioterapeuta,
clínico geral, vascular, geriatra, ginecologista,
cardiologista e esteticista. Todas as áreas com consultas
com valores abaixo do mercado.
O imóvel localizado na rua Carmen Veiga Lopes, nº 133,
também faz parte da Apevo. A casa foi demolida e sua
reestruturação está em projeto.
Ainda na rua Antônio Fernandes, a Apevo também
adquiriu o imóvel do número 148, o que foi demolido em
2014, tornando-se uma estrutura com três pavimentos e
elevador. No local, atualmente são realizadas aulas de
ginástica e, em breve, dará espaço para a Apevo Vida –
primeira academia da associação.
Daniel Sentelhas retomou como presidente da
associação em 2018. A atual diretoria deu continuidade
nos projetos que visam o crescimento da associação –
como a obra de ampliação da colônia de férias. E, entre
os novos projetos, está a inauguração da Apevo Vida. No
espaço há aparelhos de ginástica e musculação, como:
bicicletas ergométricas, esteiras, pesos, estação de
musculação, cadeira extensora sentada, cadeira
abdutora, supino inclinado, desenvolvimento de ombro,
entre outros, somando mais de 30 novos equipamentos.
A associação também colocou ármarios de aço, espelhos
e catraca.
“A Apevo quer continuar crescendo para oferecer o que
há de melhor para vocês. Obrigado pelos anos de
companheirismo e por acreditarem em nós. Que
possamos caminhar juntos”, ressalta Daniel Sentelhas.

“Show de Prêmios” mensal será retomado na associação

Silmara Dias Garrido Laureano e Jussara de Campos (Óticas Único)

A partir de fevereiro, a Apevo retoma o “Show de
Prêmios” mensal realizado com empresas parceiras. Os
associados que estiverem com as mensalidades em dia
concorrem a prêmios como: limpeza dentária da Gou
Odonto; óculos de sol das Óticas Único; uma massagem
terapêutica com a prossional Vera Lucia Gonsalves; uma
sessão de podologia com prossionais da Unidade de
Saúde Apevo; e um designer de sobrancelha do Studio A.
Ao pagar a mensalidade da Apevo, o associado ganha um
cupom – que deve ser depositado na urna que ca na
recepção da entidade – e assim estará concorrendo aos

prêmios.
O sorteio é realizado no primeiro dia útil do mês e os
sorteados serão contatados por uma colaboradora da
Apevo, via ligação telefônica ou via mensagem pelo
aplicativo WhatsApp.
Além da importância de manter o pagamento das
mensalidades em dia, a associação ressalta que o
associado deve atualizar seu cadastro sempre que houver
alguma alteração no telefone ou endereço, pois isso
favorece a comunicação entre as partes.
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Cidade em Foco

Foto: Jornal Cruzeiro do Sul

Aulas são retomadas de forma remota em Votorantim

Escolas se preparam para retorno das aulas

Alunos da rede municipal de ensino de Votorantim
voltaram às aulas de forma remota, no dia 1º de fevereiro.
De acordo com a Secretaria de Educação (Seed), durante
todo o mês de fevereiro a interação entre alunos e

professores se dará de forma virtual, em tempo real. Para
esclarecer essa condição, as escolas estão entrando em
contato com os pais.
Também está previsto para o dia 8 de fevereiro o retorno
dos alunos de escolas estaduais. A presença deles alunos
nas salas de aula não é obrigatória e os pais podem optar
pelo ensino remoto. A decisão foi anunciada pelo
governo estadual no nal de janeiro.
“As escolas estão autorizadas a funcionar, mesmo que
estivessem na fase vermelha. O que nós tiramos foi a
obrigatoriedade de enviar as crianças para as escolas, seja
na fase vermelha ou laranja. Quando chegar na fase
amarela, a situação é outra”, disse o secretário estadual
da Educação, Rossieli Soares.
De acordo com as premissas do governo do estado de
São Paulo, as escolas estarão abertas para receberem os
alunos que mais precisam e também para apoiar o
aprendizado do uso da tecnologia. Soares armou que o
ano letivo será de forma híbrida, com aulas tanto em

formato presencial quanto à distância. A primeira semana
letiva será voltada ao acolhimento dos pais e alunos, com
práticas dos protocolos de segurança para evitar o
contágio e propagação do coronavírus (Covid-19).
Comissão Médica da Educação
A m de nortear as decisões sobre a volta às aulas
presenciais em todo o estado de São Paulo, o governo irá
criar uma Comissão Médica da Educação. Formada por
especialistas com destaque nas áreas de pediatra,
infectologia e epidemiologia, a comissão contribuirá para
garantir suporte técnico e cientíco para que o retorno às
salas de aulas seja realizado de forma responsável e
segura.
As atribuições da comissão serão monitorar e orientar as
ações de prevenção, vigilância e controle referentes à
Covid-19 nas unidades escolares das redes municipal,
estadual e particular.

Fim da gratuidade para idosos no transporte começa a valer
Começou a valer, no dia 1º de fevereiro, o m da
gratuidade do transporte público para idosos com até 65
anos nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU
(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Em
Votorantim, estima-se que mais de 14 mil pessoas
deixarão de ser atendidas. Entidades como a Apevo e a
Amaso são contrárias a essa medida e pretendem
ingressar na justiça contra essa decisão.
A decisão foi anunciada pelo governador do estado, João
Doria, no nal de 2020 e vale para a capital e regiões
metropolitanas. A gratuidade em ônibus, trens e metrô
só valerá para quem tiver acima de 65 anos, conforme já
garantido pelo Estatuto do Idoso.
Segundo o governo estadual, a mudança “acompanha a
revisão gradual das políticas voltadas a essa população”.
“A recente reforma previdenciária que, além de ampliar o
tempo de contribuição, xou idade mínima de 65 anos
para aposentadoria para homens e 62 para mulheres”,
justicou.
A lei que permitia a gratuidade para idosos com idades

entre 60 a 65 anos foi sancionada pelo então governador
do estado, Geraldo Alckmin, em 2013. De acordo com o
pesquisador do Idec (Instituto de Defesa do
Consumidor), Rafael Calabria, a decisão limitará o acesso
ao transporte e trará uma economia irrisória aos cofres
públicos.

Vereador Newton Vieira Soares, 70 – Centro); no
Terminal Rodoviário de Sorocaba (av. Comendador
Pereira Inácio, 100 – Jd. Vergueiro); pelo site
www.gruposaojoao.com.br ou pelo telefone (15) 33538522.

Situação em Votorantim
O Grupo São João é responsável pelas linhas municipais e
intermunicipais que saem de Votorantim. A empresa
estima que 14.596 usuários sejam afetados com a medida
do governo estadual.
O m da gratuidade atinge passageiros nas linhas que
saem de Sorocaba para as cidades de Votorantim, Salto
de Pirapora, Boituva, Porto Feliz, Araçoiaba (bairro
Cercado), São Miguel Arcanjo, Piedade e vice-versa; além
da linha Tapiraí e Piedade.
Informações podem ser obtidas no guichê do Grupo São
João no Terminal João Souto, em Votorantim (av.

Fim da gratuidade vale para linhas intermunicipais que saem de Votorantim

Foto: Secom Votorantim

Casos de dengue aumentaram em 2020 em comparação a 2019

Prefeitura segue com ações de combate a dengue

A cidade de Votorantim registrou, em 2020, 178 casos de
dengue. O número é 6% maior que o registrado em todo
o ano de 2019. Até o fechamento dessa edição do Jornal

da Apevo (5 de fevereiro), a Secretaria de Saúde – Sesa
informou que recebeu três noticações sobre a doença
em 2021.
Em nota, a Sesa ressaltou que segue com ações de
combate ao mosquito Aedes aegypti com nebulização e
bloqueios de criadouros, além de realizar visitas diárias
nas casas do município e também nas escolas e órgãos
municipais.
A secretaria orienta que, ao apresentar os sintomas da
doença, como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos
olhos e dores no corpo, a pessoa deve procurar de
imediato pela Unidade de Saúde (UBS) mais próxima de
sua residência.
Aedes aedypti
Doenças como dengue, zika e chikungunya são

transmitidas pela fêmea do mosquito Aedes aegypti.
Com menos de um centímetro de comprimento, o
mosquito tem listras brancas no corpo e nas patas, sendo
essa a principal diferença em relação aos pernilongos
comuns. Circula durante todo o dia, mas costuma ser
mais ativo nos horários com temperaturas mais amenas,
como das 7h às 10h e das 16h às 19h. Além disso, voa
baixo picando geralmente entre os joelhos e pés.
O Aedes aegypti leva, em média, 10 dias para se
desenvolver e vive durante 30 dias. Uma única fêmea
produz de 60 a 120 ovos em cada ciclo reprodutivo e
pode ter mais de três ciclos durante sua vida.
A proliferação do mosquito é intensicada no verão,
período mais quente do ano, mas os cuidados para
eliminar os criadouros devem ser mantidos durante todas
as estações, evitando, assim, o aumento alarmante de
casos.

Núcleo de Atenção ao Idoso de Votorantim deve ser reativado
Entre os projetos que estão na pauta da atual gestão
municipal, a reativação do Núcleo de Atenção ao Idoso é
prioridade, porém, não há data para seu início, em função
da pandemia.
Com o intuito de oferecer atendimento de saúde
especíco aos idosos, a Prefeitura de Votorantim
inaugurou, em 2015, o Núcleo de Atenção ao Idoso, no
Parque Bela Vista, em parceria com a Universidade de
Sorocaba – Uniso. Atualmente, os serviços no local estão
suspensos, mas sua reativação é um dos projetos que
deve ser desenvolvido pela atual gestão.
Em entrevista ao Jornal da Apevo, a prefeita Fabíola Alves

destacou que seu plano de governo conta com ações para
facilitar a acessibilidade e a inclusão de pessoas com
deciência e idosos. “É preciso olhar para os idosos,
oferecer a eles um atendimento diferenciado. Vamos
criar programas também para que possam ser
reinseridos no mercado de trabalho”, destacou.
O Núcleo de Atenção ao Idoso era referência para
geriatria e atendia pacientes encaminhados pela rede
municipal de saúde. No local, os idosos tinham o apoio de
uma equipe multiprossional que atua na Uniso, como
sioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais,
farmacologistas – para orientação de prescrição de

medicamentos, nutricionistas, dentistas e ginecologistas
para a terceira idade.
Procurada pela equipe de comunicação da Apevo, a
Secretaria de Comunicação informou que a reativação do
programa é um de seus objetivos, mas não há previsão de
retorno do espaço. “Existe uma portaria do Ministério da
Cidadania, em Brasília e da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Governo do Estado que
impede qualquer trabalho com reunião com pessoas nos
equipamentos da Assistência Social na pandemia”, diz a
nota divulgada pela Prefeitura de Votorantim.
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trás o passo a passo de uma tora de limão no copo, do site
Informe Brasil.
O cheesecake (espécie de torta doce de queijo) é uma
sobremesa que muita gente conhece e pode ser servida
em diversos formatos.
O verão é uma época em que as pessoas buscam por
sobremesas frescas em tamanhos pequenos. A receita
abaixo é para seis porções (copos pequenos). Mãos na
massa!

Torta de limão no copo

Que tal aproveitar os dias de verão e fazer uma deliciosa
receita refrescante? A coluna “Água na Boca” desse mês

O GAMBITO DA RAINHA
Tipo: minissérie com 7
episódios
Sinopse: O gambito da
Rainha conta a história da
Beth (Anya Taylor-Joy), uma
garota que, ao perder os
pais, acaba indo para um
orfanato no estado de
Kentucky (EUA). Lá ela se
torna amiga de Jolene (Moses Ingram), uma garota negra
que está no orfanato há um bom tempo.
No entanto, a amizade com o zelador Shaibel (Bill Camp)
é o que desperta a paixão de Beth pelo xadrez. Tudo
começa quando ela desce até o porão do orfanato para
limpar os apagadores e encontra o zelador, que joga
sozinho. Passam dias e a menina continua indo até o
porão para ver o senhor, mas sem nenhum tipo de
contato entre eles, até que, num certo dia, pede para que
lhe ensine a jogar xadrez. Beth torna-se invencível e
Shaibel a inscreve em times de xadrez.
A paixão pelo jogo e a gana por ser uma grande campeã
impactam na saúde mental de Beth e ela passa a tomar
remédios para conseguir se concentrar. O vicio – tanto
no jogo, quanto nos remédios – geram consequências
graves, que a perseguem durante a maior parte de sua
vida e impactam suas conquistas e pessoas próximas a ela.

Ingredientes:
- 12 a 14 biscoitos tipo Maria
- 50g. de manteiga derretida
- 300g de cream cheese
- 300g de leite condensado
- suco de um limão médio
- 200ml de chantilly

Alguns anos mais tarde, Beth é adotada por Alma
(Marielle Heller), uma viciada em bebida. Ao ver os
ganhos da lha adotiva, a mulher começa a gostar da ideia
de Beth ser uma campeã, incentivando que a garota
participe de campeonatos fora do país.
Ela ganha notoriedade por vencer seus oponentes sem
nenhuma diculdade. Seu grande rival é campeão russo
Borgov (Marcin Dorocinski). Será que Beth também o
vence?
Onde assistir: Netix
MEUS CAMINHOS
Tipo: livro
Sinopse: Lucinéia Albergoni Baccaro faz,
nesse livro, uma linha do tempo contando sua história de luta e superação,
a partir do diagnóstico de seu lho.
A escritora é de Votorantim e lançou esse
primeiro trabalho em dezembro de 2020.
“Meus Caminhos” retrata a trajetória vivida pela
protagonista e tem como propósito ajudar a outras
famílias que passam por situações semelhantes.
Uma história recheada de fé, gratidão e amor.
Valor: R$ 49,90
Onde encontrar: na Apevo
OSCAR
Tipo: premiação
O Oscar é uma cerimônia de premiação do cinema,
reconhecida como a principal premiação da categoria

Em fevereiro: Carnaval e início da Quaresma
O Carnaval é um período de festas populares realizadas durante o dia e a noite. As
comemorações ocorrem nos meses de fevereiro ou março, começando no sábado e
estendendo-se até a terça-feira (em 2021, seria de 13 a 16 de fevereiro).
As celebrações carnavalescas terminam na Quarta-feira de Cinzas (17), com o início
da Quaresma – período de 40 dias que segue até o Domingo de Ramos (28 de
março), uma semana antes da Páscoa.
Devido a pandemia do coronavírus (Covid-19), as festas carnavalescas foram
canceladas ou adiadas em grande parte do Brasil. O que pouca gente sabe é que a
data não é um feriado nacional, mesmo constando nos calendários. Cada estado e
prefeitura tem autonomia para decidir se tem ou não carnaval. O governo de São
Paulo recomendou que os municípios suspendam o feriado e a Prefeitura de
Votorantim seguirá a orientação.
Você sabia?
O Carnaval começou a ser comemorado há muitos anos, em especial na região Sul da
Europa, entre membros do Catolicismo, como festa pagã, ou seja, que contrariava os
preceitos propagados pela religião. Estudos indicam que a palavra Carnaval tem
como origem os termos latinos carne levare ou “para retirar a carne”. Esse
signicado tem relação com o período da Quaresma, no qual os católicos abrem mão
de algumas comidas e bebidas e de parte de prazeres tidos como mundanos.
Um dia antes da Quarta-feira de Cinzas, alguns católicos realizavam festas e
aproveitavam para comer bastante carne, pois sabiam que, a partir do dia seguinte,
não poderiam degusta-la até o nal do período da Quaresma.
Nos anos seguintes, as comemorações e festas continuaram acontecendo com a
mesma proposta dos exageros. Então, a partir do século VIII, quando foi criada a
Quaresma, a Igreja Católica decidiu que as festas de Carnaval seriam realizadas antes
dessa data, justamente para que, nesses dias que a antecedem, pudessem ser
cometidos os excessos.
A Quaresma é comemorada desde o século IV e é considerada uma época de jejum,
orações e penitências. O real signicado da festividade é um tempo de renovação,
devido a ressureição de Jesus Cristo após a crucicação.
Segundo o catolicismo, esses 40 dias de reexão e penitência relembram os 40 dias
que Jesus passou no deserto. Conforme a Bíblia, neste período ele foi tentado por
Satanás a renunciar a missão de salvar a humanidade do pecado.

- 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro
- raspas ou rodelas de limão
Modo de preparo:
Primeiro, esmague os biscoitos e misture com a manteiga
derretida. Este será o fundo dos copos.
Coloque o queijo numa tigela e bata um pouco. Aos
poucos, vá incorporando o leite condensado. Depois,
junte o suco de limão e continue batendo, até que tenha
uma massa lisa e brilhante.
Coloque a massa em cima da base do biscoito sem
terminar de encher o copo.
Bata as natas com o açúcar de confeiteiro até carem
consistentes. Coloque-a num saco de confeiteiro e encha
os copos com ele. Por último, decore com as raspas ou
rodelas de limão. Leva a geladeira até a hora de servir.
Bom apetite!

existente no mundo. O evento é realizado pela Academia
de Artes e Ciências Cinematográcas, anualmente, desde
1929.
Este ano, devido a pandemia do coronavírus (Covid-19),
o evento sofreu uma série de mudanças, entre elas, a
data. Nos anos anteriores, o Oscar era realizado na
segundo quinzena de fevereiro, mas, em 2021, a
cerimônia está marcada para 25 de abril, no Dolby
Theater, em Los Angeles e, muito provável, seja apenas
de forma online, sem a presença dos atores e diretores
deslando pelo grande tapete vermelho.
Outra mudança foi no ano de lançamento dos lmes.
Tradicionalmente, o Oscar aceita título lançados no ano
anterior à cerimônia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro,
mas para 2021 as regras serão diferentes: lmes de dois
anos diferentes poderão concorrer, com o período de
elegibilidade se estendendo de 1º de janeiro de 2020 a 28
de fevereiro de 2021.
O que mudou também foi que, com o fechamento dos
cinemas de Los Angeles (onde os lmes precisavam ser
exibidos para se tornaram elegíveis ao Oscar), lmes que
estrearam em drive-ins e longas que pretendiam ser
lançados nos cinemas mas foram disponibilizados em
formato digital também poderão concorrer. As
mudanças são temporárias.
Com isso, o anúncio dos
indicados será no dia 15
de março.
Dia: 25 de abril
Onde assistir: canal
TNT, Globoplay e G1
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Apevo Acontece

Apevo fará campanha em outdoors por Votorantim

Diretoria da Apevo e representantes do Grupo Imagem Outdoor

A Apevo dará início, em março, a uma campanha
publicitária que tem como foco apresentar seus inúmeros
benefícios ao público que ainda não conhece a associação.
Por meio de publicidade em outdoors espalhados em
pontos estratégicos de Votorantim, a campanha irá
informar as pessoas sobre os diversos serviços oferecidos
pela associação, por um baixo custo.
A campanha foi aprovada pela diretoria da Apevo em
fevereiro, quando os diretores Daniel Sentelhas, Eliseu
Sentelhas, Idair Modesto e Itagiba Tadeu de Moraes se
reuniram com o departamento de comunicação da
associação e os prossionais Edson Mário, gerente
comercial do Grupo Imagem Outdoor e Alberto
Cassone, consultor de negócios.
De março a maio a campanha irá apresentar todas as

vantagens de se tornar um associado da Apevo. “Somos
uma associação como poucas. Nesses 29 anos de
existência criamos uma história muito bonita e temos
muito a oferecer para a nossa cidade e região”, comentou
o presidente Daniel Sentelhas.
Os painéis estarão espalhados em 7 pontos da cidade e
cada um apresentará um departamento ou benefício para
quem queira se associar. A ideia é mostrar ao público que
trafega pelas principais entradas e avenidas da cidade
como a associação funciona, além de destacar que não é
preciso ser aposentado para se associar à Apevo.
“Esperamos com essa campanha tornar nossa entidade
mais atraente e despertar o interesse entre as pessoas
para quem venham conhecer a Apevo e ver tudo o que
ela oferece a um baixo custo”, completou Daniel.

Associação contrata personal trainer para sua primeira academia
A Apevo está dando sequência ao projeto de instalação da
Apevo Vida – primeira academia da associação. Em
janeiro, a entidade contratou o personal trainer Edenilson
Bueno, o Edinho, e providenciou melhorias no local.
Edinho é um prossional com experiência em academias
de Votorantim e região e também já foi personal trainner
do apresentador Augusto Liberato, em meados dos anos
2000. Ele irá acompanhar os alunos durante a prática das
atividades físicas do espaço.
A academia está instalada no mesmo espaço onde são
realizadas as aulas de ginástica da associação, no último
pavimento do prédio localizado na rua Antônio
Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.
O novo espaço possui diversos equipamentos, como
esteiras, pesos, estação de musculação, cadeira
extensora, cadeira abdutora, supino inclinado,
desenvolvimento de ombro, entre outros. Também
foram instalados os armários, catraca de entrada, som,
espelhos e criada uma recepção para realização de

matrículas e esclarecimentos de dúvidas dos
frequentadores.
De acordo com o presidente da Apevo, Daniel Sentelhas,
a entidade agora aguarda a chegada dos acessórios que
auxiliarão na prática da atividade física.
A Apevo Vida ainda não tem data para ser inaugurada. O
projeto teve início em fevereiro do ano passado, quando
a entidade adquiriu os equipamentos de musculação e
ginástica, mas devido a pandemia do coronavírus (Covid19), a inauguração foi adiada.
De acordo com o diretor 2º tesoureiro, Idair Carlos
Modesto, o valor das mensalidades será acessível e o
objetivo da associação não é concorrer com as demais
academia, mas sim oferecer um diferencial no
atendimento. “Queremos oferecer atividade física com
saúde. Por isso, pretendemos unir a Unidade de Saúde e a
Apevo Vida, promovendo acompanhamento médico
para que os frequentadores – principalmente os idosos –
façam suas atividades com recomendação e supervisão

adequadas”, explica.
Informações sobre valores e data da inauguração serão
divulgadas no site da Apevo (www.apevo.com.br) e nas
redes sociais da entidade.

Edenilson Bueno (Édinho) é personal trainner da Apevo Vida

Salão de beleza Studio A conta com serviços de nova manicure
O Studio A – Salão de Beleza Apevo conta com os
serviços de uma nova manicure, Elda Pereira de Amaral.
A prossional se junta a Silmara Dias para atender os
associados e dependentes da associação.
Além dos tradicionais serviços de manicure e pedicure,
Elda também realiza alongamento de unhas em gel. O
atendimento é feito mediante agendamento prévio e as
prossionais seguem todos os protocolos de segurança
para evitar o contágio pelo coronavírus (Covid-19) e
demais doenças.
Serviços no salão
Elda Pereira do Amaral é nova manicure da Apevo

Além do atendimento voltado para embelezar pés e

Novas turmas de Inglês e Informática terão início em março

Professora de Inglês, Ivete dos Santos Carvalho

Em março, a Apevo iniciará novas turmas nos curso de
Inglês e Informática. As inscrições para os interessados em
participar das aulas continuam abertas na sede da
associação.
O curso de Informática terá início no dia 1º de março, com
o professor Igor Felipe, em parceria com a Universidade
Unitau (Sorocaba). 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. Informações pelo
WhatsApp (15) 99198-4188.
Já as novas turmas do curso de Inglês da Apevo,
ministrado pela professora Ivete dos Santos Carvalho,
estão previstas para iniciarem em 10 de março. As
inscrições são para os módulos Básico I e II e aulas
voltadas para idosos. Cada módulo tem duração de oito
meses.
A matrícula custa R$ 80, as mensalidades são R$ 110 para
associados e R$ 130 para não associados, também será
necessário adquirir uma apostila, no valor de R$ 150.
Aulas particulares e dúvidas podem ser esclarecidas pelo
WhatsApp da professora: (15) 99727-2405.
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.
Os associados e dependentes interessados em participar
das aulas podem se inscrever na Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, telefone (15)
3353-8080.

mãos, o Studio A também oferecer serviços como: corte,
escova, hidratação, química em geral, coloração,
drenagem linfática, massagem modeladora, design de
sobrancelha e depilação.
Não associados também podem frequentar o espaço,
mas apenas associados e dependentes terão descontos
nos serviços. O salão também realiza promoções e
sorteios para contemplar aqueles que fazem parte do
quadro associativo da Apevo.
O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
Sábados e após o horário deve ser agendado com
antecedência no próprio salão, na rua Antônio
Fernandes, 50 – centro de Votorantim, pelo telefone (15)
3353-8080 ou pelo WhatsApp (15) 99670-4359.

Aulas de ginástica, dança e
coral são retomadas
Com o retorno de Votorantim para a fase laranja do
“Plano São Paulo” de exibilização, as aulas de ginástica,
dança e coral serão retomadas na Apevo. As atividades
são gratuitas para associados e dependentes da entidade.
A aula de ginástica, com o professor Márcio Antônio
Oliveira, acontece às terças e quintas-feiras, das 18h às
19h; e às quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h. A atividade
é realizada no prédio da Apevo localizado na rua Antônio
Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.
Já os encontros do coral, com o regente Luís Gustavo
Laureano, são às segundas-feiras, das 15h às 17h. As aulas
de dança com o professor Josué (Josuka) Araújo acontece
toda quinta-feira, a partir das 20h. As atividades são
realizadas no Salão de Eventos da Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
Para evitar o contágio e propagação do coronavírus
(Covid-19), as atividades seguem os protocolos de
segurança denidos pelo Ministério da Saúde. É
obrigatório respeitar o distanciamento mínimo entre os
alunos, fazer o uso de máscara de proteção durante as
aulas e utilizar o álcool em gel disponível nos espaços
onde são realizadas as atividades.
Como participar
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 ou pagar uma taxa de R$ 15 por aula.
Informações na Apevo, localizada na rua Antônio
Fernandes, 50, no Centro de Votorantim; pelos telefones
(15) 3353-8080 ou (15) 3243-2410; pelo WhatsApp (15)
99173-3316 ou nas redes sociais da associação
(www.facebook.com.br/ApevoOcial | Instagram
@ApevoOcial).

