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Palavra do Presidente

Um brinde aos 29 anos de fundação da Apevo
contemplado e diárias para um nal de semana na colônia
de férias da Apevo, em Ilha Comprida, com direito a um
acompanhante, para o segundo e terceiro contemplados.
Este ano, apesar de todas as diculdades, estamos
lutando com muita garra e dedicação, mostrando nosso
trabalho em benefício dos associados. Conseguimos
entregar os novos apartamentos na Ilha Comprida,
devidamente mobiliados. Reformamos seis antigos
apartamentos e trocamos todos os colchões. Também
contratamos dois prossionais para cuidar da colônia.
De maio de 2020 a fevereiro de 2021, hospedamos em
nossos apartamentos mais de quatrocentas pessoas,
entre associados e convidados. Isso graças ao bom
trabalho da diretoria e colaboradores.
Seguimos trabalhando
Caros amigos associados, dependentes e colaboradores.
Infelizmente, por causa da pandemia, não podemos
comemorar os 29 anos desta conceituada associação
com uma confraternização, como nos anos anteriores.
Mas mesmo assim, não poderíamos deixar essa data
passar em branco e promovemos um sorteio para os
associados, no dia 25 de fevereiro.
Oferecemos uma tv 32” LD da LG para o primeiro

Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, a Apevo
ganhou 82 novos associados e queremos agradecê-los,
aos novos e antigos, por estarem satisfeitos e conarem
em nosso trabalho.
A diretoria da Apevo é preocupada com o que vem
acontecendo e com a terrível pandemia que nos assola.
Sabendo das necessidades dos associados – em especial,

os idosos – adquirimos cadeiras de rodas, de banho e
andadores para o nosso programa de empréstimos de
aparelhos auxiliares na locomação. Com isso, estimamos
que essas pessoas se recuperem e tenham dias melhores.
Pedimos a Deus que venham vacinas em maior
quantidade para que todos possam ser imunizados e
assim possam frequentar a Apevo e demais serviços
oferecidos pela entidade.
A luta continua e nossos objetivos são sempre oferecer
melhorias ao nosso querido público. Temos uma equipe
de pessoas que dão tudo de si para o bem de todos que
acreditam na Apevo.
Peço a Deus que continue nos dando saúde e sabedoria.
Nós estamos à disposição para tirar dúvidas e
esclarecimentos. Aceitamos as críticas construtivas e
sugestões. Trabalhamos com respeito e dedicação pela
grandeza da Apevo.
Um grande abraço.
Deus lhes abençoe!
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

Um ano difícil para todos, em especial, para a saúde
Olá amigos, associados, dependentes e pacientes da
Unidade de Saúde Apevo. Estamos vivendo um ano difícil
e a área da saúde tornou-se ainda mais necessária durante
a pandemia do coronavírus (Covid-19). Em meados de
março de 2020, começou o nosso pesadelo!
A pandemia chegou e, com ela, o decreto para fechar o
comércio, academias e serviços não essenciais. Até
mesmo a Unidade de Saúde Apevo, considerada um
serviço de extrema necessidade, por tratar-se de uma
clínica de atendimentos médicos, precisou fechar as
portas durante quinze dias no mês de abril, seguindo as
recomendações do nosso responsável técnico, o dr.
Fábio Sousa. O fechamento foi necessário para evitar que
nosso público alvo – os idosos – se contagiasse com o
vírus que era, até então, desconhecido.
Ao nal da quinzena, abrimos com os atendimentos de
alguns prossionais. Psicóloga, podóloga, sioterapeuta e
fonoaudióloga retornaram no primeiro momento.
Apenas depois de três meses, em meados julho, nosso
quadro de prossionais cou completo, os médicos e
demais especialistas retornaram com o atendimento na
associação, seguindo os protocolos de higiene e
segurança para evitar o contágio e propagação do vírus.

A Unidade de Saúde passou a contar com um display de
álcool gel na entrada e pontos estratégicos; os lugares
foram sinalizados para que os pacientes respeitem o
distanciamento mínimo; solicitamos que os
acompanhantes só compareçam a clinica em caso de
extrema necessidade; e é obrigatório o uso de máscara
de proteção nas instalações do prédio.
Não foi fácil para ninguém, mas para nós, que somos uma
associação de aposentados e pensionistas, o desao foi
maior. Para mim, foi ainda mais. Tenho um carinho
enorme por cada rostinho que frequenta a clínica, mas sei
da importância do nosso público alvo se cuidar. Neste
momento, em que o vírus ainda está em circulação, é
necessário redobrar os cuidados, evitar sair de casa e, se
sair, seguir todas as recomendações do governo federal,
estadual e municipal.
Para evitar a saída dos pacientes, adotamos o serviço de
encaminhamento de guias médicas via WhatsApp. Isso
facilitou a vida daqueles que não conseguem ir até a clínica
e sempre pediam o auxilio de outras pessoas para tal
pratica. É um prazer poder ajudar na resolução dos
problemas e, de quebra, promover a segurança dos
mesmos.

Hoje, quase um ano depois que a pandemia teve início,
continuamos com todos os cuidados e esperança para
que a vacina acabe com tudo e proteja a todos. Só assim
poderei ver seus sorrisos por trás das máscaras e abraçalos como faço em todos os anos desde que estou aqui.
Contem comigo! Abraços – mesmo que a distância – para
todos.

Sônia Maria Quintino
Coordenadora da Unidade de Saúde

Apevo Vida: uma linha do tempo da primeira academia da associação

Olá queridos amigos, associados e dependentes da
Apevo. No segundo semestre de 2019 começamos um
projeto para implementar a primeira academia de
musculação da associação, em nosso prédio na Antônio
Fernandes, 148. O imóvel este que estava ocioso e vimos
a necessidade de ocupá-lo com atividades que agreguem
valor aos associados, aumentando assim a lista de
benefícios oferecidos.
A partir daí, vericamos algumas oportunidades e
valores para a aquisição dos aparelhos de ginástica e
musculação e, após algumas pesquisas e indicações de
prossionais da área, compramos um lote de aparelhos
por preços abaixo do mercado (em média, um terço do
valor de um equipamento novo), pagos em dezoito
parcelas.
A aquisição foi realizada em janeiro 2020 e os aparelhos
começaram a ser entregues, revisados e montados em
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locais pré-determinados no terceiro piso do prédio.
Enquanto isso, paralelamente, formos adequando o
espaço com a manutenção do prédio (pintura, telhado,
elétrica, elevador, hidráulica). Era necessária a
adequação e revitalização devido o local estar há alguns
anos ocioso e também foi feita a adaptação necessária
para a academia, como controle de acesso; recepção;
espelhos nas paredes; sistemas de som, tv e internet;
armários; pisos de borrachas, etc.
Estávamos a todo vapor para oferecer o mais rápido
possível este benefício aos associados, porem nós
postergamos nosso planejamento em decorrência da
pandemia do coronavírus (Covid-19), que teve início em
março do ano passado. A partir daí nós obedecemos
todos os protocolos recomendados pelos governos
federal, estadual e municipal, o que inviabilizou a
abertura da academia para os associados em decorrência
das limitações impostas em cada fase da quarentena.
Em 2021, ainda na primeira quinzena de janeiro,
contratamos um personal trainer para ser o responsável
técnico, criar os planos de aula e orientar os alunos nos
seus treinos diários assim que inaugurarmos. Também
estamos providenciando junto a Prefeitura de
Votorantim a autorização para o funcionamento do
espaço e junto ao Conselho Regional de Educação Física
da 4ª Região (CREF4) o Certicado de Registro de
Pessoa Jurídica. Todos estes tramites são necessários
para termos legalidade perante os órgãos públicos e
regulatórios.
Enm, queridos amigos, associados e dependentes da
Apevo, estamos tão ansiosos quanto vocês para o início
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da atividade. Estamos também esperançosos que
sejamos todos vacinados durante o ano de 2021 e, se
Deus quiser, vamos viver novamente intensamente sem
restrições, mas com os cuidados que incorporamos em
nosso dia a dia que irão continuar para sempre.
Idair Carlos Modesto
Diretor 2º Tesoureiro

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As colunas,
artigos e editoriais são de responsabilidade dos autores. As
informações contidas nos anúncios são de responsabilidades dos
anunciantes.
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Apevo Vida: um benefício especial para os associados e dependentes
A associação espera receber uma média de 150 alunos,
em dias da semana e horários alternados. A academia
funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h às 10h e das
15h às 20h.
“Com o passar dos dias, avaliaremos a necessidade da
contratação de novos prossionais, ampliação de horário
e demais adequações. A Apevo Vida está no começo e
buscaremos melhorar nossos serviços para que os
associados sintam-se satisfeitos e realizem as atividades
com segurança e qualidade de vida”, diz Daniel.

Letreiro da academia com vista da lateral do préido

Um espaço diferenciado, com a atenção que os
associados e dependentes da Apevo merecem. Assim
será a academia de musculação Apevo Vida, que está
prestes a ser inaugurada e promete ser um dos grandes
benefícios da associação para o seu público.
A nova academia está instalada no prédio da rua Antônio
Fernandes, 148, no Centro e possui dois andares, com
escada e elevador, banheiros masculinos e femininos. O
local também está apto para receber pessoas com
deciência, com banheiros adaptados e rampa de acesso
à calçada.
Além da academia, que ca no segundo andar do prédio,
no primeiro andar são realizadas as aulas de ginástica,
com o professor Márcio Antônio. Já as atividades ligadas
à musculação serão acompanhadas pelo personal trainer
Edenilson Bueno, o Édinho.
O prossional foi contratado em janeiro e está
assessorando a entidade durante o período de
planejamento da academia. Édinho é um prossional com
experiência em academias de Votorantim e região e
também já foi personal trainer do apresentador Augusto
Liberato, em meados dos anos 2000.
“Estamos na reta nal da execução do projeto da Apevo
Vida. Nesse tempo, foram realizadas as manutenções e
distribuição dos equipamentos pelo espaço. Os alunos
poderão frequentar a academia com a certeza de que foi
tudo minimamente pensado para oferecer o melhor para
eles”, comenta o personal trainer.
Segundo informaram o presidente da Apevo e o diretor
2º tesoureiro, Daniel Sentelhas e Idair Carlos Modesto, a
data da inauguração da academia ainda não foi denida
em função da liberação de documentos por parte da
Prefeitura de Votorantim e o do Conselho Regional de
Educação Física da 4ª Região (CREF4).

Personal trainer da Apevo Vida, prossional Edenilson Bueno

Equipamentos foram realocados para melhorar circulação dos alunos

Para agilizar a matrícula dos novos alunos, a Apevo solicita
que os interessados em frequentar a Apevo Vida façam
um pré-cadastro na sede da associação.
É necessário informar nome e telefone e, nas próximas
semanas, assim que a data da inauguração estiver
denida, a entidade entrará em contato para realizar a
matrícula. Na ocasião, serão informados valores.
De acordo com Idair Carlos Modesto, associados e
dependentes que possuem alguma doença devem
procurar seus médicos e solicitar uma atestado de
autorização para prática de atividades físicas. “Queremos
oferecer atividade física com saúde. Associados e
dependentes tem a opção de utilizar os médicos da
Unidade de Saúde, mediante pagamento da consulta –
que possui baixo custo em comparação aos médicos
particulares da região”, explica.
A inscrição só será efetivada após o aluno responder um
formulário com questões sobre a sua saúde e o
pagamento da primeira mensalidade. Associados e
dependentes terão descontos especiais.
A Apevo Vida também recebe a visita dos interessados
em conhecer o espaço. Basta informar na sede da
associação. A Apevo ca na rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim. Informações pelos telefones (15)
3353-8080 ou 99173-3316.

Como surgiu
Com o objetivo de promover saúde e oferecer mais um
benefício de baixo custo para os associados e
dependentes, a associação criou sua primeira academia
de musculação, a Apevo Vida. De acordo com Idair
Carlos Modesto, o espaço não vem para competir com as
academias da região, mas sim com o intuito de aumentar
o quadro de vantagens em ser um associado Apevo.
Não associados também poderão frequentar o espaço,
mas com valores diferenciados.
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.
“A ideia de criar uma academia surgiu há mais ou menos
um ano. A Apevo começou, então, a adquirir os
equipamentos de musculação, sempre recebendo
orientações de prossionais da área, para oferecer o que
há de melhor no mercado. E foi com a ideia de aumentar a
lista de benefícios aos associados que, em breve,
inaugurados a Apevo Vida”, comenta Idair Carlos.
Segundo o diretor, o nome do local representa “saúde,
bem-estar e qualidade de vida, que é o que a Apevo
deseja aos seus associados e dependentes”, acrescenta.

Associação adquiriu armários para guardar pertences dos alunos

Associação promove atividades aeróbicas para melhorar
a qualidade de vida dos alunos
A Apevo se preocupa com a saúde de seus associados e
dependentes e busca oferecer benefícios que promovam
a qualidade de vida. Entre eles, conta com aulas de dança
e ginástica – que são atividades aeróbicas que auxiliam na
movimentação do corpo e promovem um gasto imenso
de calorias.
Praticar exercícios aeróbicos regularmente pode trazer
uma série de benefícios à saúde, entre eles o aumento da
expectativa de vida; fortalecimento do sistema
imunológico; redução de riscos de doenças crônicas não
transmissíveis; ajuda a diminuir a pressão arterial e
controlar o açúcar no sangue; entre outros.
Na Apevo, as aulas de ginástica são ministradas pelo
professor Márcio Antônio. São realizados exercícios
localizados, steep, ritmos e pilates.
As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 18h às
19h; e às quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h, na rua

Interessados podem fazer o pré-cadastro

Antônio Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.
Durante as aulas de dança, o professor Josué (Josuka)
Araújo ensina passou de sertanejo e forró. A atividade
acontece toda quinta-feira, a partir das 20h, 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.
Para participar, é necessário se inscrever diretamente
com os professores, durante as aulas.
Informações pelo telefone (15) 3353-8080.

Academia comportará a partir de 150 alunos
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Saúde
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Março Lilás: mês de prevenção ao câncer de colo do útero

Câncer de colo do útero é o 3ª entre as mulheres

Na área da saúde, o mês de março ganhou a cor lilás a m
de promover uma reexão sobre a importância da
prevenção do câncer de colo do útero. É o terceiro
tumor maligno mais frequente nas mulheres – atrás
apenas do câncer de mama e do colorretal – e a quarta
causa de morte por câncer entre a população feminina no
Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer
(INCA). A doença atinge, sobretudo, mulheres acima dos
25 anos.
O câncer do colo do útero é causado pela infecção
persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano –
HPV. A infecção genital é muito frequente e, na maioria
das vezes, não causa a doença. O câncer se desenvolve de
forma lenta, seguindo alguns estágios de evolução. Isso
aumenta as chances de ser diagnosticado precocemente.
Sendo assim, é importante a realização periódica do
Papanicolau em mulheres com idades entre 25 a 64 anos,
que já tiveram relações sexuais, conforme diretrizes do
Ministério da Saúde.

o surgimento do câncer de colo de útero. São citados
como fatores de risco: início precoce da atividade sexual;
múltiplos parceiros sexuais ou parceiros com vida sexual
promíscua; cigarro; baixa imunidade; não fazer o
Papanicolau com regularidade; más condições de
higiene; e, histórico familiar.
O uso de preservativo durante as relações sexuais é
fundamental para diminuir o risco de transmissão e
infecção. O vírus também pode ser transmitido no parto.
Atualmente existe a vacina contra HPV. Ela é indicada
para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos,
além de pessoas que vivem com HIV e indivíduos
transplantados na faixa etária de 9 a 26 anos. A vacinação
é uma medida preventiva, não sendo ecaz contra
infeções ou lesões por HPV já existentes.

vaginal sem causa aparente e fora da menstruação;
corrimento vaginal alterado, com mau cheiro ou
coloração marrom, por exemplo; dor abdominal ou
pélvica constante, que pode piorar ao usar o banheiro ou
durante o contato íntimo; sensação de pressão no fundo
da barriga; vontade de urinar mais frequente, mesmo
durante a noite; e, perda rápida de peso sem estar
fazendo dieta.
Nos casos mais graves, em que a mulher apresenta um
câncer de colo de útero mais avançado, ainda podem
surgir outros sintomas como cansaço excessivo, dor e
inchaço nas pernas, assim como perdas involuntárias de
urina ou de fezes.
Quando surge mais de um destes sintomas é aconselhado
ir ao ginecologista para fazer exames de diagnóstico ou
colposcopia com biópsia do tecido do útero. As opções
de tratamento variam conforme o estágio do tumor e
podem ser por meio de cirurgia, radioterapia,
quimioterapia e imunoterapia.

Arte: Sua Saúde

Março Lilás

Doença pode ser descoberta em exames de prevenção

Sintoma, diagnóstico e tratamento
Normalmente não existem primeiros sintomas do câncer
de colo do útero, sendo que a maioria dos casos é
identicada durante o exame de Papanicolau ou apenas
nas fases em que o câncer está mais avançado. Por isso, é
importante fazer uma visita periódica ao ginecologista.
Porém, quando aparecem, os sinais são: sangramento

Fatores de risco e prevenção
A infecção pelo HPV, responsável pelo aparecimento das
verrugas genitais, representa o maior fator de risco para

Dia 8 de março é comemorado o “Dia Internacional da
Mulher” e, no Brasil, o mês foi escolhido para representar
a luta contra o câncer de colo do útero. De acordo com o
site OncoMinas, a campanha visa levar informações e
estimular a população feminina para os cuidados de
prevenção contra esse tipo de câncer, além de alertar
para os principais sinais e sintomas que devem direcionar
as mulheres a buscarem ajuda médica. A prevenção é a
melhor forma de combate.
É importante procurar um médico ginecologista de
conança e manter os exames preventivos em dia.
Na Unidade de Saúde da Apevo, associadas e
dependentes tem a disposição o atendimento com a
ginecologista Laura Casagrande. As consultas podem ser
agendadas na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-9800.

Foto: Secom Votorantim

Março inicia com vacinação contra Covid-19 em idosos de 77 a 84 anos

Vacinação em Votorantim prosseguiu no sistema drive-thru

O mês de março tem início com a imunização contra o
coronavírus (Covid-19) em idosos com idades entre 77 a
84 anos em todo o estado de São Paulo. A vacinação de
idosos de 80 a 84 anos teve início no dia 27 de fevereiro e,
pessoas com 77 a 79 anos, serão vacinadas a partir de 3 de
março.
Em todo o estado, mais de 2 milhões de pessoas já foram
imunizadas – entre prossionais da saúde e idosos. Em
Votorantim, até o fechamento dessa edição (26 de
fevereiro), a cidade havia aplicado 5.194 doses da vacina
contra o vírus, sendo que 3.976 pessoas receberam a 1ª
dose e 1.218 já foram imunizados com a 2ª dose.
A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde
(Sesa), que admite que ainda faltam aplicar muitas
vacinas para que a cidade atinja um índice satisfatório de
imunização, pois vivem na cidade mais de 120 mil
pessoas.
“Não é possível vacinar mais pessoas, pois a quantidade
de doses é determinada pelo Ministério da Saúde e pelo
governo do estado de São Paulo. Consequentemente, a
porcentagem não pode ser maior do que as doses

recebidas. Não está faltando vacina. Assim que as doses
são liberadas, a Secretaria Municipal de Saúde recebe o
número destinados a Votorantim por meio do governo
estadual”, armou a secretária de Saúde, Izilda Maris
Chiozzotto de Moraes ao Jornal da Apevo.
Votorantim está recebendo o cadastro de idosos com
idades entre 77 e 84 anos para receber a vacina contra a
Covid-19. O registro pode ser feito na Unidade Básica de
Saúde (UBS) de referência do idoso, por meio de um
representante legal. Os documentos exigidos são o CPF
e o comprovante de residência em Votorantim com o
nome do idoso. A Sesa seguirá um cronograma feito pelo
estado de São Paulo para a liberação de mais doses.
Plano São Paulo
Após um aumento no número de pacientes com Covid19 internados em unidades de tratamento intensivo
(UTI's), o governo de São Paulo determinou a restrição
da circulação de pessoas das 23h às 5h em todo o estado.
A medida está valendo desde o dia 26 de fevereiro até o
dia 14 de março. Também nesse período, as 48 cidades
do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba (DRS16) – incluindo Votorantim – regridem para a fase laranja
do “Plano São Paulo”.
O estado ultrapassou a marca de 2 milhões de casos
conrmados desde o início da pandemia e o registro de
novas variantes do coronavírus alertou o governo para
um possível esgotamento de vagas na UTI em até 22 dias.
De acordo com Paulo Menezes, coordenador do Centro
de Contingência da Covid-19, de 14 a 24 de fevereiro
houve aumento de 9,1% nas internações.
O governo estadual determinou que serviços essenciais,
como postos de gasolina, transporte público e
supermercado funcionem no horário de restrição; bares,
restaurantes e comércios não podem operar das 23h às

5h; escolas públicas e particulares podem funcionar
seguindo os protocolos já estabelecidos; o governo
endureceu as scalizações nas cidades e a polícia faz blitz
de orientação, não sendo aplicadas multas para pessoas
que estiverem nas ruas após às 23h.
De acordo com o governador João Doria, a criação de um
horário de restrição foi orientada por médicos e
cientistas que fazem parte do comitê de saúde do
governo estadual. Doria destacou também que a medida
não é equivalente a um lockdown, quando as pessoas são
efetivamente proibidas de circular.
“O transporte público não será interrompido. Ele será
restringido, limitado, mas não será interrompido. Não
vamos punir as pessoas que estejam retornando para a
casa. É um toque de restrição, não é lockdown”,
declarou. A medida visa evitar aglomerações em bares,
restaurantes e similares, além de contar festas
clandestinas. Os moradores podem contribuir,
denunciando pelo telefone 0800 771 3541.
O que pode funcionar
Na fase laranja, shoppings, galerias, comércio em geral
podem funcionar por 8h (após às 6h e antes das 20h),
com capacidade limitada em 40% e adoção dos
protocolos de higiene. O funcionamento das praças de
alimentação é de acordo com a categoria do
estabelecimento.
Lojas de conveniência e restaurantes, por exemplo, só
podem vender bebidas alcoólicas das 6h às 20h, sendo o
consumo e o atendimento apenas para clientes sentados.
Atendimento presencial proibido em bares.
Já nas atividades culturais, o espaço é obrigado a
controlar o acesso de pessoas e os assentos deverão ser
marcados, respeitando o distanciamento mínimo; são
proibidas as atividades em que o público que em pé.

Unidade de Saúde conta com serviços de esteticistas
Desde 2019, a Unidade de Saúde da Apevo conta com os serviços de esteticistas. As
prossionais Maria Auxiliadora Barauna e Vera Lucia Gonsalves realizam
procedimentos da área da beleza e massagem terapêutica.
Com preços acessíveis para associados e dependentes, Dora – como também é
conhecida, oferece serviços de estética facial e depilação total, como virilha, buço,
perna, entre outras áreas; limpeza de pele e tratamentos faciais.
Já aqueles que estão tendo dias tensos, podem relaxar com a massagem terapêutica
realizada pela prossional Vera.
Pandemia e agendamentos
Em função da pandemia do coronavírus (Covid-19), Maria Auxiliadora e Vera Lucia
seguem todos os protocolos de segurança para evitar o contágio e propagação da
doença.
As prossionais higienizam a sala e os materiais utilizados, além de utilizrem as
máscaras de proteção. Os procedimentos devem ser agendados na rua Sebastião
Lopes, 97 - Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3353-9800.
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Apevo presenteia três associadas em sorteio especial

Presidente da Apevo, Daniel Sentelhas e a contemplada Ailza de Oliveira

Associada Ana Paula de Castilho e Itagiba Tadeu de Moraes

Lúcia Moscatelli, Ailza Pinto de Oliveira e Ana Paula de
Castilho foram as contempladas no sorteio especial em
comemoração aos 29 anos da Apevo. Foram depositados

cerca de 690 cupons de associados para o sorteio, que foi
transmitido ao vivo no Facebook da associação no dia 25
de fevereiro.

Lúcia, associada da Apevo desde 1996, ganhou uma
televisão de 32 polegadas. “Fiquei muito feliz ao saber
que tinha ganhado, foi emocionante. Gratidão pelo
prêmio. Em todos esses anos como associada, é a
primeira vez que sou contemplada”, comentou a
associada de 76 anos.
Já Ailza e Ana Paula foram contempladas com um nal de
semana em Ilha Comprida, com estadias pagas na colônia
de férias da associação e direito a um acompanhante
cada.
Elisabete Arruda, colaboradora da Apevo, explica que
“devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), não foi
possível realizar o tradicional café da manhã, que reunia
dezenas de associados para comemorar a data conosco.
Ao mesmo tempo, a entidade não queria deixar de
presentear quem sempre nos acompanha. Sendo assim, a
Apevo decidiu promover um sorteio especial, com
prêmios inéditos”, destaca.

Associados são contemplados em “Show de Prêmios” mensal
No mês em que completou 29 anos de fundação, a Apevo
retomou os sorteios mensais realizado com empresas
parceiras. Cinco associados, que pagaram as
mensalidades da associação em dia, foram contemplados
com os brindes.
Aparecido Ribeiro Brito ganhou uma limpeza dentária da
Gou Odonto; Cristiane Mara Sentelhas foi contemplada
com um óculos de sol das Óticas Único; Elaine Aparecida
Freire de Almeida foi sorteada com uma design de
sobrancelha do Studio A Apevo; Izilda Kill de Melo
ganhou uma sessão com a massagista da Unidade de
Saúde Apevo; e, Lucila Leite Arcanjo Doles, uma sessão
com a podóloga da associação.
Conra os sorteados de fevereiro:

Andréa Tozi (Apevo) e Izilda Kill de Melo

Elaine Ap. Freire de Almeida e Viviane Marteletto (Apevo)

Cristiane Mara Sentelhas Ferreira e Silmara Dias (Apevo)

Aparecido Ribeiro Brito e Juliana Oliveira (Apevo)

Jonathan, sua avó Lucila Leite Arcanjo Doles e Elisabete Arruda (Apevo)

Cidade em Foco
Prazo para declaração do IR 2021 começa dia 1º de março
O prazo de apresentação da declaração do Imposto de
Renda 2021, ano-base 2020, começa às 8h do dia 1º de
março e se estende até o dia 30 de abril. Assim como nos
anos anteriores, os contribuintes que enviarem as
declarações no início do prazo, sem erros, omissões ou
inconsistências, também irão receber mais cedo as
restituições – a partir de 31 de maio. Idosos, portadores
de doença grave e decientes físicos ou mentais têm
prioridade.
Deve declarar o IR 2021 o contribuinte que recebeu
rendimentos tributáveis acima R$ 28.559,70 em 2020 –
desde que não tenha recebido o auxílio emergencial.
Este ano, de acordo com a Receita Federal, quem,
recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos
tributáveis acima de R$ 22.847,76 deverá declarar o IR e
devolver o auxílio emergencial aos cofres públicos.
A novidade deste ano é a declaração pré-preenchida. O
contribuinte inicia a declaração preenchida com diversas
informações prestadas à Receita Federal por outras
fontes. Cabe ao cidadão apenas vericar as informações,
corrigindo eventuais distorções e complementando, se

necessário.
A declaração está disponível exclusivamente no serviço
“Meu Imposto de Renda”, quando acessado pelo e-CAC.
É possível recuperar as informações, salvar na nuvem e
continuar em outros meios de preenchimento. Essa
funcionalidade está disponível em 25 de março.
Quem deve declarar
Além dos rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70, também devem declarar o IR quem recebeu
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a
R$ 40 mil no ano passado; quem obteve, em qualquer
mês de 2020, ganho capital na alienação de bens ou
direitos; quem comprou ou vendeu ações na Bolsa de
Valores; quem teve receita bruta superior a R$
142.798,50 em atividade rural; quem teve a posse ou
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de
valor superior a R$ 300 mil; quem passou à condição de
residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição

Saiba como bloquear ou desbloquear a modalidade de empréstimo consignado
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, em
julho do ano passado, uma instrução normativa que
regulamenta algumas mudanças no empréstimo
consignado para aposentados e pensionistas, em razão da
pandemia do coronavírus (Covid-19). Entre elas, a
possibilidade de bloquear e desbloquear a modalidade de
empréstimo consignado.
O pedido de bloqueio ou desbloqueio é feito pela
internet, sem precisar comparecer pessoalmente a uma
agência do INSS. O serviço só pode ser solicitado por
quem recebe o benefício.
O primeiro passo é acessar o portal “Meu INSS”, clicar
em “Entrar” e fazer o login no sistema, informando seu
CPF e senha. Se seja o primeiro acesso, é necessário
escolher a opção “Cadastrar senha” e seguir as
orientações da plataforma.

Dentro do sistema, acesse o menu
“Agendamentos/Requerimentos” e escolha “Nova
requerimento”. Uma tela de busca será carregada. No
campo de pesquisa, digite “Bloquear” ou “Desbloquear”.
A opção “Bloquear/Desbloquear benefício para
empréstimo consignado” será exibida. Clique em
“Avançar”.
As próximas telas vão pedir algumas informações do
titular. Preencha-as com atenção. No m do
requerimento, escolha entre as alternativas “Bloqueio
para empréstimo” ou “Desbloqueio para empréstimo”.
Para nalizar, clique em “Avançar”.
O acompanhamento da conclusão do requerimento
poderá ser através da central 135; e-mail; no portal Meu
INSS ou no aplicativo de celular. A liberação acontece
entre 7 a 15 dias a partir da data do pedido.

encontrava-se em 31 de dezembro; e, quem vendeu um
imóvel e comprou outro no prazo de 180 dias, usando a
isenção do IR no momento da venda.
Quem optar pelo desconto simplicado, abre mão de
todas as deduções admitidas na legislação tributária em
troca de uma dedução de 20% do valor dos rendimentos,
limitada a R$ 16.754,34. A multa para o contribuinte que
não zer a declaração ou entregá-la fora do prazo será
de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde
a 20% do imposto devido.
Parceiro da Apevo
Para facilitar a declaração dos contribuintes associados e
dependentes da Apevo, a associação possui uma parceria
com o contador Francisco Carlos Vieira dos Santos. O
valor da declaração é R$ 60 e o atendimento é feito de
segunda à sexta-feira, das 8h às 21h.
Informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou 997161 7 0 1 e t a m b é m p e l o e - m a i l
franciscocvscontador@gmail.com.
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Turismo

Apevo abre agenda com seis viagens a partir de junho
O Departamento de Turismo da Apevo preparou uma
agenda de viagens especial para os turistas a partir do mês
de junho. Até o momento, seis excursões estão com as
reservas abertas; entre elas, há passeios que duram um
nal de semana ou um dia.
O primeiro destino será Águas de Lindoia, na divisa do
estado de São Paulo com Minas Gerais, de 25 a 27 de
junho (sexta-feira a domingo). O pacote da Apevo inclui:
viagem de ida e volta com ônibus da Betina Turismo e
serviço de bordo; hospedagem no Hotel Mantovani; festa
junina; visita aos pontos turísticos, Serra Negra (SP) e
Monte Sião (MG). Associados pagam R$ 740 e não
associados, R$ 900.

nal de semana, de 13 a 15 de agosto (sexta-feira a
domingo).
A hospedagem será no Hotel Nacional e o pacote da
Apevo inclui: visita aos pontos turísticos Recanto Japonês,
Parque Botânico, Fonte dos Amores, Fábrica de
Cosméticos Naturais das Águas Vulcânicas, Fábrica de
Cristais São Marcos, Réplica de Veneza, Pedra Sabão,
Cristo Redentor, Cachoeiras Cascata das Antas e Véu da
Noiva, Casa do Mineiro e Mosteiro de Nossa Senhora de
Fátima. O pacote para associados é R$ 740 e não
associados desembolsam R$ 900.

Maria Fumaça

O Departamento de Turismo da Apevo preparou uma
novidade em sua programação 2021: um passeio na
Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Vale da Paraíba,
interior de São Paulo. O local é o maior santuário do
mundo dedicado a Maria, sendo muito procurado por
eis de todo o mundo.
O passeio acontece no dia 18 de setembro (sábado). O
pacote da Apevo inclui visita ao santuário e tarde livre;
associados pagam R$ 95 e não associados R$ 200.

O segundo destino da Apevo é a locomotiva a vapor
Maria Fumaça, no dia 17 de julho (sábado). Com saída da
Estação Anhumas, em Campinas, o trem segue para
Jaguariúna – onde os turistas desembarcam.
No pacote estão inclusos: transporte de ida e volta com
serviço de bordo, ingresso para a locomotiva Maria
Fumaça com café da manhã, passeio na cidade de
Pedreiras, com parada para compras no Shopping Center
Louças e no centro da cidade. Associados pagam R$ 180 e
não associados, R$ 340.
Poços de Caldas
O terceiro destino é a cidade mineira Poços de Caldas. A
novidade deste ano é que a excursão acontecerá em um

Basílica de Nossa Sra. Aparecida

Ubatuba
No mês de outubro, a Apevo leva seus turistas para mais
um nal de semana na praia de Ubatuba, litoral norte de
São Paulo. A viagem acontece de 22 a 24/10, com
hospedagem no Hotel Wembley Inn, na Praia das
Toninhas.

Ubatuba possui 102 praias, mais de 20 ilhas e é cercada
pela Mata Atlântica. As praias são ideais para praticar surf,
mergulho, pesca, vela e outros tipos de esportes
aquáticos. De acordo com o site Turismo em São Paulo, a
cidade é a quarta mais procurada pelos turistas de todo o
Brasil.
O grupo terá o nal de semana para conhecer as praias da
cidade e curtir diversos passeios locais.
Barra Bonita
Para encerrar a programação de Turismo, um passeio
pelas águas uviais do Rio Tietê, em Barra Bonita. A
excursão acontece no dia 27 de novembro.
O passeio custa R$ 305 para associados e R$ 465 não
associados, com almoço incluso. São cinco horas de
diversão, com música ao vivo, recreação e visita ao local
histórico do Frei Galvão.
Formas de pagamento
Os pacotes podem ser parcelados via boleto ou cartão de
crédito. Na primeira opção, o último vencimento deve
ser 15 dias antes da excursão e, no cartão de crédito as
viagens podem ser parcelas em 12x com juros.
As reservas são feitas diretamente na Apevo, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, com a
coordenadora do departamento, Viviane Marteletto
Padilha.
Informações pelo telefone (15) 3353-8080 ou pelo
WhatsApp (15) 99605-3037.
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Mini ovinhos de Páscoa: receita pode gerar renda extra
comentários para nós: com.apevo@gmail.com.

Foto: Panelinha

Ingredientes:
500g. de chocolate ao leite picado ou em gotas
500g. de chocolate branco picado ou em gotas
200g. de confeitos coloridos
Material:
Saco de confeitar
Formas de mini ovinhos
Tesoura
Assadeira

Mini ovinhos de chocolate para a Páscoa

A Páscoa esse ano será comemorada no dia 4 de abril e
quem quer ganhar uma renda extra deve se preparar
com antecedência. A coluna “Água na Boca” dessa edição
traz uma receita deliciosa e divertida do site Panelinha.
São mini ovinhos de chocolate, que podem ser vendidos
e até mesmo usados nas brincadeiras de caça aos ovos e
as crianças podem ajudar até mesmo no preparo. O
tempo de da receita é de no máximo 2 horas e uma
receita serve 75 mini ovinhos.
Vamos nessa? Faça a receita e envie uma foto e seus

Modo de preparo:
Numa tigela grande, leve o chocolate ao leite para
derreter no micro-ondas, em potência média, de 30 em
30 segundos, mexendo bem nos intervalos para não
queimar. Assim que o chocolate derreter e car liso, faça
a temperagem (atenção: esse passo só é necessário se o
chocolate usado foi puro do cacau; chocolate que
contenha gordura fracionada ou hidrogenada, dispensa a
temperagem).

A PAIXÃO SEGUNDO G.H

SOB PRESSÃO - PLANTÃO COVID
Tipo: série
Sinopse: Em 2020,
Sob Pressão retratou
o drama vivido por
prossionais da saúde
durante a pandemia
do coronavírus
(Covid-19).
Após um período de missão humanitária no interior do
Brasil, o casal de médicos Carolina e Almeida (Marjorie
Estiano e Júlio Andrade) é convocado a voltar ao Rio de
janeiro pelo doutor Décio (Bruno Garcia) para trabalhar
em um hospital de campanha, montado para atender os
pacientes infectados pela Covid-19.
A temporada especial tem apenas dois episódios e retrata
os problemas enfrentados pelo casal de médicos, como a
escassez de materiais, a escolha entre quem deve car
com um respirador e quem deve esperar, a angústia de
não entender muito bem do que se trata o vírus e a
incerteza do que o futuro reserva.
Onde assistir: Globoplay

Escritor: Clarice Lispector
Tipo: livro
Resumo: Para os apaixonados por
uma boa história de romance, a
indicação desse mês é o livro “A
paixão segundo G.H”. O livro conta o
pensar e o sentir de G.H, a
protagonista-narradora, uma mulher
bem sucedida prossionalmente, mas
que não conhece sua própria identidade, portando, busca
o conhecimento interior.
O enredo começa quando G.H despede a empregada
doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de
serviço, que ela supõe como sendo um lugar imundo e
repleto de inutilidades. Após recuperar-se da frustração
de ter encontrado um quarto limpo e arrumado, ela
depara-se com uma barata, esmaga-a e decide provar seu
interior branco, onde a protagonista encontra a
verdadeira razão de estar no mundo.
O livro pode ser entendido como uma alusão ao
sofrimento da Paixão de Cristo, relatada por Mateus,
Marcos, Lucas e João. “A paixão segundo G.H” é uma
obra que ecoa existencialismo, portanto, é considerada
como uma luz sobre o entendimento da condição
humana.
Valor: a partir de R$ 28,72
Onde encontrar: Americanas.com

Em março: Dia Internacional da Mulher
No dia 8 de março, o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher. A data foi
ocializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970 e
simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos
homens. Inicialmente, a data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas,
atualmente, simboliza também a luta das mulheres contra o machismo e a violência.

História da data
O Dia Internacional da Mulher existe, enquanto data comemorativa, como resultado
da luta das mulheres por meio de manifestações, greves, comitês, etc. Essa
mobilização política, ao longo do século XX, deu importância para o 8 de março
como um momento de reexão e de luta.
Um marco importante para a data foi um incêndio que aconteceu na Triangle
Shirtwaist Company, Nova York, no dia 25 de março de 1911. Ele vitimou 146
pessoas, 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus.
As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas à
composição do solo e das repartições da fábrica e, também, à grande quantidade de
tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso,
alguns proprietários de fábricas da época, incluindo o da Triangle, trancavam seus
funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves.
No momento em que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas.
Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos o símbolo
principal de homenagens às mulheres (em virtude da greve das russas). Também foi
associado ao mês de março, a partir de então, o evento do incêndio em Nova York,
ocorrido no dia 25, como narrado anteriormente.
A partir dos anos 1960, a comemoração já tinha se tornado tradicional, mas foi
ocializada pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano
Internacional das Mulheres, como uma ação voltada ao combate das desigualdades e
discriminação de gênero em todo mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de
março foi ocializado como o Dia Internacional da Mulher.

Transra uma parte do chocolate para o saco de
confeitar, até completar no máximo 2/3 do volume.
Corte apenas a pontinha do bico e preencha as cavidades
de metade das formas – a outra metade será usada para o
chocolate branco.
Mantenha as formas com as cavidades para cima e bata,
delicadamente, contra a bancada para eliminar possíveis
bolhas de ar – assim os ovos cam lisinhos quando
desenformados. Em seguida, para deixa-los coloridos e
divertidos, salpique os confeitos sobre o chocolate de
cada cavidade.
Coloque as formas sobre as assadeiras e leve para rmar
na geladeira por cerca de 25 minutos ou até que os
ovinhos descolem facilmente. Enquanto isso, repita todo
o procedimento com o chocolate branco.
Retire a primeira leva de ovinhos da geladeira, vire as
formas com as cavidades para baixo e bata na assadeira
de uma só vez: todos os ovinhos devem cair – se algum
mais resistente sobrar, bata novamente. Se muitos
carem grudados, ainda precisam de mais um tempo na
geladeira.
Deixe os ovinhos em temperatura ambiente por 30
minutos antes de embalar ou servir.

OS 7 DE CHICAGO
Tipo: lme
Sinopse: “Os 7 de
Chicago” é gira em torno
do julgamento de sete
líderes de movimentos
sociais que foram presos
e acusados pelo governo
americano de conspiração e incitação à violência, em
1968. Após a morte de John Kennedy, Lyndon Johnson
assumiu a presidência dos Estados Unidos. Na época,
grande parte dos americanos estava posicionada contra a
permanência das tropas americanas na Guerra do Vietnã
e, por essa causa em comum, grupos distintos saíram nas
ruas para protestas. A popularidade do presidente estava
em queda.
Durante a Convenção Nacional do Partido Democrata,
em Chicago, manifestantes entraram em confronto com
a polícia. Oito pessoas foram detidas: Abbie Hoffman,
Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis,
John Froines, Lee Weiner e Bobby Seale. O processo
deste último acabou sendo julgado em separado do
grupo, reduzindo o número para sete. O julgado das
lideranças teve grande repercussão pública e durou
quase cinco meses, de setembro de 1969 a fevereiro de
1970.
Onde assistir: Netix
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Apevo Acontece

Foto: Imagem Outdoor

Apevo realiza campanha em outdoors de Votorantim e Sorocaba

Outdoor localizado próximo ao McDonald's Votorantim

Com o objetivo de apresentar seus inúmeros benefícios,
a Apevo deu início a uma campanha publicitária em
outdoors espalhados por Votorantim e Sorocaba. De 1º
de março a 23 de maio, a população verá, por meio dos
painéis de outdoors em sete pontos estratégicos das
cidades, os diversos serviços oferecidos pela associação.

A campanha acontece em parceria com o Grupo
Imagem Outdoor, que foi representada pelo gerente
comercial, Edson Mário e o consultor de negócios,
Alberto Cassone. De acordo com o Cassone, cerca de
160 mil veículos trafegam, diariamente, nas ruas onde os
outdoors estão xados.
Cada painel apresentará um departamento ou benefício
para quem queira se associar. A ideia é mostrar ao
público como a associação funciona, além de destacar
que não é preciso ser aposentado para fazer parte da
família Apevo. “Esperamos com essa campanha tornar
nossa entidade mais atraente e despertar o interesse
entre as pessoas para que venham conhecer a Apevo e
ver tudo o que ela oferece a um baixo custo”, comentou
Daniel Sentelhas, presidente da associação.
Cronograma e pontos
A Apevo terá espaço em sete pontos estratégicos de
Votorantim e Sorocaba. A campanha é dividida em seis
painéis de outdoors e um painel eletrônico.

Os outdoors estão na av. Gisele Constantino (Pq. Bela
Vista), av. 31 de março (Centro) e rua Venezuela
(Barcelona). A cada quatorze dias, os pontos e as imagens
dos painéis serão alterados. Sendo assim, a campanha
publicitária da Apevo passará duas vezes em cada
logradouro. A primeira arte convida o público a conhecer
a Apevo e será exibida de 1º a 14 de março, enquanto a
segunda imagem fala sobre a Apevo Vida: academia de
musculação da associação e será vinculada no período de
15 a 28 de março. O terceiro painel apresentará a
Unidade de Saúde, em exibição de 29 de março a 11 de
abril; a quarta imagem retrata o Departamento de
Turismo, no período de 12 a 25 de abril. A penúltima
imagem fala sobre os benefícios da Apevo e será exibida
de 26 de abril a 9 de maio e, a última arte será novamente
convidando o público a conhecer a Apevo (de 10 a 23 de
maio).
Já o painel iluminado, localizado na av. Gisele
Constantino, em frente ao supermercado Tauste, exibirá
um vídeo de 10 segundos sobre os benefícios da
associação, diariamente, de 1º de março a 23 de maio.

Aulas de Informática terão início na associação com novo professor
março a junho – e, em agosto, terão início as aulas do
Básico 2. De acordo com João Pavanelli, representante da
Unitau, o aluno ganhará um certicado de participação no
curso a cada módulo concluído. “Além dos módulos
básicos, os interessados em participar de um curso de
Informática Intermediário também pode deixar os dados
na recepção da Apevo.
As aulas acontecem na sede da Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, às segundasfeiras, com turmas das 14h às 16h e das 16h às 18h.
Informações pelo telefone (15) 3353-8080 ou WhatsApp
(15) 99198-4188.

As aulas de Informática da Apevo serão retomadas a
partir do dia 1º de março com um novo professor: o
prossional Igor Felipe Cardoso Peixoto. Durante três
anos, Igor foi instrutor de informática do projeto Sabe
Tudo, de Sorocaba.
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.
O curso de Informática Básica e Smartphone da Apevo é
realizado em parceria com a Unitau Sorocaba e conta
com quinze alunos, divididos em duas turmas.
Os interessados em participar das aulas devem deixar os
dados na recepção da associação durante o mês de
março. As mensalidades para associados e dependentes
são R$ 70 e não associados pagam R$ 80 por mês.
De acordo com Igor, o objetivo da primeira aula será
conhecer os alunos e suas principais diculdades. “Será
por meio delas que irei trabalhar com as turmas. Quero
saber o que eles conhecem da Informática e do celular, só
assim poderei denir um cronograma das aulas”, explica.
O módulo Básico 1 terá duração de três meses – de

130 para associados e também será necessário adquirir
um livro, no valor de R$ 150.
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. Aulas particulares e dúvidas podem ser
esclarecidas pelo WhatsApp da professora: (15) 997272405.

Curso de Inglês
As inscrições para os interessados em participar do curso
de Inglês da Apevo continuam abertas na sede da
associação. As aulas são ministradas pela professora Ivete
dos Santos Carvalho e estão previstas para iniciarem em
10 de março.
As inscrições são para os módulos Básico I, Pré
Intermediário II, Intermediário II e aulas voltadas para
idosos. A matrícula custa R$ 80, as mensalidades são R$

Igor Felipe e o representante da Unitau, João Pavanelli

Studio A oferece diversos serviços para embelezar associados e dependentes
especiais. De acordo com as prossionais, não associados
também podem frequentar o espaço, mas os valores são
outros.

O Studio A – Salão de Beleza Apevo oferece diversos
serviços para embelezar ainda mais os associados e
dependentes da entidade. O espaço é dirigido pela
cabeleireira Silmara Dias junto com a manicure Elda
Pereira de Amaral.
No salão de beleza, homens e mulheres tem a disposição
serviços como: corte, escova, hidratação, química em
geral, coloração, drenagem linfática, massagem
modeladora, design de sobrancelha, depilação, manicure
e pedicure e alongamento de unhas em gel.
Associados e dependentes da Apevo possuem descontos

Prêmio mensal e atendimento
Para presentear aqueles que fazem parte do quadro
associativo da Apevo, o Studio A sorteia um serviços
todos os meses. Para participar, é necessário estar em dia
com as mensalidades da associação e colocar o cupom
(recebido na hora do pagamento) na urna disposta na

recepção.
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.
O Studio A funciona 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.

Foto: Filó Sorocaba Sebastião P. Júnior

Salão de eventos está disponível para locação seguindo medidas de segurança

Diversos eventos são realizados no salão

A Apevo está com a agenda aberta para locação de seu
salão de eventos para 2021. A associação segue todas as
medidas de segurança para evitar a propagação e o
contágio do coronavírus (Covid-19).
O espaço é higienizado com álcool em gel antes e após o

evento, deve ser respeitado o distanciamento mínimo de
1,5 entre as pessoas e de 2 metros entre as mesas; e a
capacidade de público está limitada à 40% do limite
máximo (de 250 pessoas).
A Apevo mantem os mesmos valores de 2020, com o
aluguel para associados ou dependentes por R$ 1.200; já
não associados devem desembolsar R$ 2.400. Para
reuniões e palestras, o aluguel é cobrado por hora (R$
120) e entidades benecentes pagam R$ 650.
Associados e dependentes possuem descontos no
aluguel do espaço; eventos como palestras e reuniões são
cobrados por hora. O pagamento é facilitado, podendo
ser parcelado (via boleto bancário) com o último
vencimento até vinte dias antes da data do evento. A

Apevo também aceita cartões de débito e crédito (é
necessário consultar taxas).
De acordo com Eliseu Sentelhas, diretor administrativo e
responsável pelo salão de eventos, a associação optou
por não reajustar os valores dos alugueis devido a
pandemia, que fez com que muitos eventos fossem
cancelados. Ele ressalta que os interessados devem
entrar em contato o quanto antes para adquirirem a data
que desejam e terem tempo de se organizarem até o
evento.
As reservas devem ser feitas na Apevo, mediante
agendamento prévio, por meio do telefone (15) 33538080. A associação e o salão de eventos estão na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

