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Novos Tempos

ü Apevo contrata serviço de revitalização do piso de salão de eventos. Pág. 8

ü Governo lança cartilha de educação financeira para idosos. Pág. 6

ü Professor da Apevo Vida destaca a importância da musculação na terceira idade. Pág. 2

ü Jornal da Apevo traz uma nova coluna: “Aposentado em Foco”. Pág. 6
ü Padre Marcos Ribeiro de Carvalho fala sobre o tempo da Quaresma até a Páscoa. Pág. 2

Associados que viajam com a Apevo falam 
de suas experiências. Veja na página 5.

Você já viu a campanha da Apevo em 
outdoors da cidade? Confira na página 8.

Oscarlina S. Balduino foi a ganhadora do ovo de Páscoa sorteado no nal de março 

A arte da Unidade de Saúde cou exposta no outdoor instalado na av. 31 de março Águas de Lindoia é um destino que recebe muitos elogios dos turistas 

Associada da Apevo ganha ovo de Páscoa 
em sorteio especial. Pág. 3

Cidade está na fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia

Coronavírus: Votorantim adota novas
medidas para impedir avanço. Pág. 4



A prática de atividade física é muito importante para a 
qualidade de vida das pessoas. A musculação é um 
exercício que, se praticado regularmente, torna os 
músculos mais ágeis e é indicado para pessoas de 
qualquer idade, principalmente do público da terceira 
idade.

Com o passar dos anos, o corpo tende a perder força e 
massa muscular. Com o enfraquecimento, o indivíduo 
pode desenvolver algumas patologias, como problemas 
nos joelhos, na coluna, nos ombros, problemas 
cardíacos, diabetes e outros. Tais situações podem ser 
tratadas com a musculação, sendo quase 100% ecaz.

Quando começar a praticar
 

 

Na melhor idade, no entanto, é indicado que o idoso 
procure um médico. Somente ele poderá dizer se você 

está apto para praticar a atividade física. Com tudo ok, a 
musculação na melhor idade só acarretará benefícios 
para a saúde e bem estar.

Entre os benefícios da musculação, podemos listar: 
melhorias no condicionamento físico e na postural 
corporal; diminuição do risco de desenvolver diabetes; 
melhorias na coordenação motora; combate ao estresse 
e problemas emocionais; queima de gorduras 
(principalmente abdominais); melhorias na densidade 

óssea, entre outros.

 

 
A musculação como tratamento

Como dito anteriormente, a prática da musculação 
auxilia na melhoria de algumas patologias, como 
fortalecimento e correções de joelhos, coluna, ombros, 
problemas cardíacos,  problemas emocionais, 
recuperação pós-cirúrgica, diabetes, combate ao 
colesterol LDL (o colesterol ruim) tendinite, bursite, 
liberações de hormônios do bem estar como serotonina 
e dopamina, melhorias da densidade óssea, melhorias 
cardiovasculares, cardiorrespiratória, diminuição em 
gorduras, principalmente viscerais (gordura abdominal) 
e muito mais.
Em breve, a Apevo irá inaugurar sua primeira academia, a 
Apevo Vida. Conra uma matéria completa na página 3.

Outra orientação é para as pessoas que se sentem 
inibidas ou bloqueiam para começar a frequentar uma 
academia. O que deve ser entendido é a importância do 
exercício físico para a saúde física e mental.   

O indivíduo pode começar a praticar musculação a partir 
dos 12 anos, desde que não tenha nenhuma restrição. A 
idade é ideal para que não aja nenhum retardamento no 
crescimento. Edenilson Bueno – Edinho

Personal trainer da Apevo Vida

Os praticantes de musculação só terão benefícios na 
saúde e bem estar. E, é importante frisar, que a pratica 
desse exercício deve ser acompanhada por um educador 
físico.
A ginástica é outra atividade que auxilia na melhora da 
qualidade de vida. Ela dá ênfase na parte aeróbica e 
localizada, com foco em alongamentos mais complexos, 
h i p e r t r o  a  c a r d i o v a s c u l a r ,  r e s i s t ê n c i a 
cardiorrespiratória etc. Se o indivíduo conseguir 
conciliar ginástica e musculação terá uma ótima 
combinação para a sua saúde.

No período da Quaresma que vivemos (da Quarta-feira 
de Cinzas até a Quarta-feira da Semana Santa), todos os 
éis foram e são convidados a fazerem um confronto 
especial entre como estavam vivendo suas vidas à luz do 
convite de Jesus em sua mensagem expressa nos 
Evangelhos para pertencerem ao Reino de Deus. Esse 
confronto leva o cristão a aprofundar sua compreensão 
da Palavra de Deus e a intensicar a prática dos princípios 
essenciais de sua fé e buscar conversão e mudança de 
vida para ressuscitarem com Cristo e terem vida nova 
n'Ele (Cf Rm 6,4; 2Tm 2,11).

O tempo da Quaresma, vivenciado pela Igreja, é o tempo 
de preparação física, mental e espiritual para a vida nova 
que Deus quer fazer no coração de todo aquele que se 
dispuser a viver o verdadeiro sentido da Páscoa. Tanto a 
Quaresma quanto a Páscoa são tempos litúrgicos que 
contêm o ponto central da vida cristã, que é o Mistério 
Pascal: Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, que 
nos amou e se entregou por nós (cf. Gl 2,20).

e Imaculada Conceição de Votorantim

A Páscoa, palavra de origem hebraica (Pessach que 
signica “passagem”) para nós é a passagem para a vida 
nova em Cristo Jesus.  A Páscoa é a celebração da festa da 
vida, da reconciliação com Deus, expressa em nossa 
reconciliação com as pessoas. É bem mais que comer 
chocolates e beber vinhos, é o momento de celebrar a 

vida de Jesus, anal Ele morreu e ressuscitou por cada um 
de nós. É o momento de celebrar o amor de Deus por nós 
e, acima de tudo, é o momento de celebrar o dom da vida 
que nos foi dado.

Marcos Ribeiro de Carvalho
Pároco da Paróquia São João Batista

Assim, antes da Páscoa, tivemos e temos um tempo 
oportuno para repensar nossas atitudes, remover as 
impurezas do nosso ser, tempo para recomeçar, tempo 
para buscar a reconciliação com as pessoas para 
expressar  nosso compromisso com Deus.

Palavra do Presidente2
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Em meio a pandemia, seguimos trabalhando pelo futuro da Apevo 

Artigos

A importância da atividade física na terceira idade 

Abraços fraternais,

Também podemos associar esse aumento do quadro 
associativo com a promoção “Apresente um amigo e 
ganhe uma mensalidade”, na qual o associado comparece 
na Apevo com um amigo – que irá se associar – e ganha 
uma mensalidade. Quanto mais novos associados 
apresentados, mais mensalidades o associado antigo 
ganhará. A promoção é válida por tempo ilimitado.

Presidente da Apevo

Entre as novas ações de divulgação, criamos uma 
campanha em outdoors em parceria com o grupo 
Imagem Outdoor. Em sete pontos estratégicos, 
espalhados entre Votorantim e Sorocaba, divulgamos os 
serviços oferecidos pela Apevo nas mais diversas áreas, 
como saúde, lazer e bem-estar.
Apesar desse momento de diculdade, nosso quadro 
associativo tem aumentado signicativamente, graças a 
divulgação feita pelas rádios Novo Tropical FM e Cruzeiro 
do Sul FM; nosso jornal mensal e redes sociais. Esses 
meios de comunicação são de extrema importância para 
que a Apevo chegue aos mais diversos públicos, mostre 
seu trabalho e cada vez mais consolide sua credibilidade 
junto aos votorantinenses e moradores da região. 

Caros amigos, associados e dependentes da Apevo. 
Infelizmente estamos passando por uma fase muito difícil 
devido a pandemia do coronavírus (Covid-19). Além das 
medidas de proteção, temos que pedir a Deus para que 

nos proteja dessa doença terrível.
Com coragem e dedicação, seguimos trabalhando pelo 
futuro da nossa entidade. Seguimos rmes com o projeto 
da Apevo Vida: a primeira academia de musculação da 
associação; além disso, elaboramos projetos que irão 
alavancar a Apevo para o futuro.

Com o aumento no quadro associativo e contribuições 
conseguiremos trazer novos benefícios para nosso 
público. Aproveito a oportunidade para agradecer a 
colaboração e a conança dada a nossa diretoria e 
colaboradores. Tenha certeza de que podemos fazer 
muito mais. A Apevo está à disposição para sanar 
quaisquer dúvidas.

Deus nos abençoe.

 
Daniel Sentelhas

Nossa caminhada de renovação de vida, da Quaresma à Páscoa 
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Após um ano em andamento, o projeto da Apevo Vida foi 
nalizado. No entanto, para a inauguração, a associação 
depende do aval da Prefeitura de Votorantim e do 
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – 
CREF4.
A academia promete ser um dos grandes benefícios da 
associação para seu público, com um espaço 

diferenciado, que oferece atenção especial aos 
associados e dependentes da Apevo. 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 foi 
adaptado para receber pessoas com deciência, com 
banheiros adaptados e rampa de acesso à calçada.

A associação espera receber semanalmente uma média 
de 150 alunos, em dias e horários alternados. A academia 
funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h às 10h e das 
15h às 20h.

 

Novas informações serão divulgadas em breve!

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.

Interessados podem fazer o pré-cadastro

Para agilizar a matrícula dos novos alunos, a Apevo solicita 
que os interessados em frequentar a Apevo Vida façam 
um pré-cadastro. Devido à fase emergencial, o cadastro 

pode ser feito na Unidade de Saúde (rua Sebastião Lopes, 
97 – Centro de Votorantim) ou pelos telefones (15) 
3243-2410 e 99173-3316.

“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.

De acordo com o diretor tesoureiro, Idair Carlos 
Modesto, todos os associados e dependentes 
interessados em frequentar a academia devem procurar 
seus médicos e solicitar um atestado de autorização para 
prática de atividades físicas. 

 

É necessário informar nome e telefone e, assim que a data 
da inauguração estiver denida, a entidade entrará em 
contato para realizar a matrícula. Na ocasião, serão 
informados os valores das mensalidades.
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Associação aguarda aval da prefeitura e CREF para inaugurar a Apevo Vida 

Para a associação, o sistema promove mais controle e 

integração dos dados e serviços realizados na sede da 
Apevo, Unidade de Saúde e colônia de férias em Ilha 
Comprida.

Com o objetivo de preparar a Apevo para o futuro, será 
implantado um novo sistema interno de tecnologia. O 
programa está sendo desenvolvido em parceria com a 
ConnectUse Sistemas. A representante da empresa, 
Michele Oliveira, esteve com os diretores Daniel 
Sentelhas, Eliseu Sentelhas, Itagiba Tadeu de Moraes e 
Idair Carlos Modesto e com a colaboradora Juliana 
Oliveira, para discutirem o projeto.
“Por meio da mudança do sistema de gestão, mais 
eciente e com novos relatórios gerenciais, a Apevo está 
evoluindo. O novo sistema será em nuvem, sem a 
necessidade de servidores internos. Com isso, teremos 
mais conabilidade, segurança e integração entre as 
unidades da Apevo, em um sistema padrão com menor 
nível de customização possível”, explica o diretor 2º 
tesoureiro, Idair Carlos Modesto.
De acordo com Michele, a mudança afetará o associado 
de maneira positiva, uma vez que o sistema será mais ágil, 
promovendo um atendimento mais rápido. 

O novo sistema deve ser implantado até agosto.

Novo sistema interno prepara a associação para o futuro 

Academia deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2021

Para comemorar a Páscoa, a Apevo promoveu um sorteio 
especial de um ovo de chocolate. A associada Oscarlina S. 
Balduino foi contemplada com o brinde.
Além dela, a associação também realizou seu sorteio 
mensal, oferecendo brindes para quatro associados que 
estavam em dia com as mensalidades. Edileide Aparecida 
Alves ganhou um óculos de sol das Óticas Único; João 
Carlos Ferreira Gomes foi presenteado com uma 
massagem terapêutica e Mara Luiza Mendes ganhou uma 
sessão com a podologa, ambas prossionais da Unidade 
de Saúde Apevo; e Vanilde Vieira Pinto foi contemplada 
com uma limpeza dentária da Gou Odonto.
A diretoria da Apevo agradece a conança dos associados 
que participam, mensalmente, do sorteio. Conra os 
sorteados do mês:

Apevo contempla associada com ovo de chocolate em sorteio especial 

Vanilde Vieira Pinto e Juliana Oliveira (Apevo)

Reunião deniu criação do novo sistema interno

Os seis personagens vivenciaram ativamente a história e 
o crescimento de Votorantim e, cada um ao seu modo, 
relataram suas recordações nas 75 páginas do livro 
digital.

O prefácio é do escritor e jornalista Cesar Silva, que 
também é pesquisador da história de Votorantim. 
Também integram a equipe produtora a editora de 
imagens Adriana Meira e a designer Sandy Queiroz. As 
entrevistas foram realizadas em fevereiro de 2021 
seguindo todas as precauções sanitárias por causa da 
pandemia do novo coronavírus.
Um vídeo de apresentação pode ser conferido no 
f a c e b o o k . c o m / l u c i a n a . l o p e z . 5 2 4   e  n o 
www.youtube.com/LuLopezJornalista. Os escritores 
comentaram a produção e disponibilizaram um link para 
acessar o livro gratuitamente pela internet. Quem 
desejar, também pode solicitar o exemplar pelo e-mail 
noticiasvotorantim@gmail.com.

Em comemoração aos 56 anos de instalação de 
Votorantim, foi lançado – no dia 27 de março – o livro 
digital (e-book) “Memórias Cinquentenárias de 

Votorantim”. A obra é de autoria dos escritores Aldo 
Fogaça, Luciana Lopez e Paulo Andrade e traz relatos de 
seis moradores de Votorantim que vivem na cidade há 
mais de 50 anos: Pascoal Pardini, Wilma Vetorazo Galli, 
Florival Custódio Mendes (Tatu), Jesus Rodrigues Filho, 
Geraldo Rocha (Sabonete) e José Carlos Nogueira – 
radialista e ex-diretor da Apevo.

“A sociedade atual vive envolta a uma abundância de 
informações, muitas, aliás, totalmente solúveis, que 
servem apenas como distrações momentâneas. Nesse 
contexto de instantaneidade, a memória ganha uma 
relevância ainda maior, pois norteia o entendimento da 
sociedade e do rumo que ela toma. Está embrenhada na 
vida cotidiana e o registro e a preservação das lembranças 

tornam-se ainda mais convenientes numa época em que 
o interesse pelas suas documentações anda cada vez mais 
raro”, diz a jornalista Luciana Lopez na apresentação do 
livro. Ela foi a idealizadora e proponente do projeto.

Livro retrata história de Votorantim através de memórias de munícipes 

Oscarlina S. Balduino Edileide Aparecida Alves

Eliseu Sentelhas (Apevo) e João Carlos Ferreira Gomes Mara Luiza Mendes e Viviane Marteletto (Apevo)

O radialista José Carlos Nogueira foi um dos entrevistados
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Desde o começo da pandemia, a cidade registrou 6.751 
casos conrmados. Destes, 6.398 pessoas se 
recuperaram e 195 vieram a óbito. Votorantim bateu 
recorde de contaminados no dia 30 de março, quando 
conrmou 286 casos e quatro óbitos. 

Mais de 13 mil imunizados

Apesar da vacinação, medidas de restrição continuam 
sendo necessárias em todo o país. Houve aumento de 
casos de jovens infectados, bem como óbitos de pessoas 
que aguardavam um leito na unidade de tratamento 
intensivo (UTI) em todo o estado de São Paulo. Até o 
fechamento desta edição do Jornal da Apevo (31 de 
março), os hospitais da cidade atingiram 100% da taxa de 
ocupação de leitos. De acordo com a prefeita de 
Votorantim, Fabíola Alves, a abertura de novos leitos não 
foi suciente para acomodar todos os pacientes 
infectados por Covid-19. Há 41 pessoas internadas na 
enfermaria e 32 na UTI.

 
Um total de 13.111 munícipes de Votorantim, com 
idades acima de 69 anos e prossionais da saúde foram 
imunizados contra o coronavírus (Covid-19) em dois 
meses de campanha. A vacinação teve início no dia 20 de 
janeiro e os dados correspondem às doses aplicadas até o 
dia 29 de março.

De acordo com a prefeitura, o alto número refere-se a 
retroalimentação do sistema de informação e à alta 
demanda de resultados de exames.

Está  suspenso o atendimento presencia l  em 
estabelecimentos que comercializam ração animal, 
podendo funcionar somente pelo sistema drive-thru ou 
delivery. Os postos de combustíveis podem funcionar de 
segunda-feira à sábado, das 6h às 20h, sendo vedado o 

funcionamento aos domingos e de lojas de conveniências 
instaladas nos estabelecimentos.

 

Quem for visto desrespeitando as normas poderá ser 
multado com valores a partir de R$ 350,00 e até a 
lacração do estabelecimento em caso de duas 
reincidências. Dúvidas poderão ser esclarecidas no e-
mail prefeitura@votorantim.sp.gov.br ou pelo 
WhatsApp (15) 3353-8758.

 

Funcionamento da Apevo

Outra medida para desafogar a lotação nos hospitais foi a 
criação de um núcleo de atendimento no prédio onde 
está o Centro de Especialidades Odontológicas, no 
centro da cidade. Fabíola também informou que as 
barreiras sanitárias seguirão em funcionamento em 
alguns pontos de Votorantim.

Com o objetivo de conter o avanço do coronavírus em 
Votorantim, a prefeita Fabíola Alves adotou novas 
medidas de restrição para a cidade de 31 de março a 11 
de abril. Seguindo as recomendações do governo 
municipal, a Apevo também adotou novas ações para 
proteger seus associados, especialmente os idosos.

Com as novas medidas, mercados, supermercados, 
hipermercados, padarias, mercearias e demais 
estabelecimentos comerciais congêneres devem 
funcionar com controle de acesso, com limite de 50% de 
sua capacidade total e com horário de funcionamento das 
6h às 20h. Os estabelecimentos devem também evitar 
aglomerações e adotar medidas de segurança e 
distanciamento social, além de restringir suas vagas de 
estacionamento a 60% da capacidade total.

Atividades de construção civil estão suspensas, exceto 
obras emergenciais. Também não deve haver qualquer 
atividade comercial, inclusive as consideradas essenciais, 
após às 20h. Estabelecimentos que trabalham com 
alimentos estão autorizados a trabalhar com serviços de 
entrega após às 20h. Apenas farmácias e serviços de 
saúde de urgência e emergência, incluindo saúde animal, 
poderão funcionar com atendimento presencial.

Os pagamentos do convênio Fênix Medical/Apevo, 
mensalidades e boletos da associação devem ser feitos na 
Unidade de Saúde, bem como retirada de guias médicas e 
agendamentos médicos.

Os atendimentos presenciais nas agências bancárias 
estão suspensos até 6 de abril. Estes locais podem 
funcionar com o mínimo de funcionários apenas para 
abastecimento da rede de autoatendimento, se 
necessário. Casas lotéricas poderão funcionar, desde que 
adotem medidas de segurança, distanciamento social e 
coíbam aglomerações.

Medidas adotadas

 

 

Os pagamentos dos boletos e mensalidades devem ser 
feitos das 8h às 16h30, na rua Sebastião Lopes, 97 – 
Centro de Votorantim. Serviços como locação da colônia 
de férias em Ilha Comprida e reservas das viagens podem 
ser tratadas via telefone (15) 3243-2410 ou pelos 

WhatsApp (15) 99173-3316 ou (15) 99605-3037.
Informações sobre a associação e seus departamentos 
são divulgadas nas redes sociais: www.apevo.com.br; 
www.facebook.com/ApevoOcial e no Instagram 
@ApevoOcial.

No decreto nº 6.250, a prefeitura levou em consideração 
o agravamento da pandemia, a lotação nos leitos clínicos 
e de unidade de tratamento intensivo (UTI), a existência 
de mutações e variantes do vírus, a prorrogação da fase 
emergencial do “Plano São Paulo” pelo governo estadual 
e um possível aumento do uxo de pessoas ocasionado 
pela antecipação de feriados adotada por cidades 
vizinhas.

Em função da fase emergencial devido à propagação do 
coronavírus (COVID-19), a diretoria da Apevo 
suspendeu o atendimento ao público em sua sede até o 
dia 11 de abril. A medida foi tomada seguindo 
recomendação da Vigilância Sanitária de Votorantim e 
pode ser prorrogada de acordo com as necessidades e 
determinações do governo.

Com o aumento nos casos conrmados, é necessário 
redobrar a atenção e praticar ações que promovam a 
redução da disseminação do novo vírus. Sendo assim, a 
Apevo preparou a Unidade de Saúde para o recebimento 
de pagamento, obedecendo aos protocolos exigidos pelo 
Ministério da Saúde, como distanciamento mínimo entre 
as pessoas, higienização das mãos com álcool gel na 
entrada e saída da associação, uso obrigatório de 
máscaras de proteção e limitação de pessoas dentro do 
recinto.

Durante entrevista coletiva no último dia 30 de março, 
Fabíola comentou que, assim como outras cidades, 
Votorantim também está sofrendo com a falta de 
medicamentos para intubação, prossionais da saúde e 
aparelhos que auxiliam na internação dos pacientes com 
coronavírus (Covid-19). “Não gostaríamos de restringir a 
liberdade de ninguém, mas são medidas que se fazem 
necessárias para salvar vidas”, ressaltou. Entre os fatores 
determinantes para a cidade não adotar o feriado 
antecipado, a prefeita explicou que Votorantim possui 
receita diferente de Sorocaba, o que prejudicaria a folha 
de pagamento dos funcionários públicos, incluindo os da 
área da saúde e a incerteza de que a população respeitaria 
a medida, uma vez que algumas pessoas poderiam 
entender que seria um período de folga e participariam 
de festas e aglomerações.

 

Saúde4

Covid-19: medidas mais rígidas tentam impedir o avanço da doença

Abril de 2021

Prefeita, vereadores e secretária da saúde durante coletiva de imprensa
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Abril Azul: mês da conscientização sobre o transtorno de espectro autista 

O autismo não possui causas totalmente conhecidas, 
porém há evidência de que haja predisposição genética 
para ele. Não há cura para o transtorno. Remédios para 
lidar com ele só são prescritos na presença de 
agressividade e de outras doenças paralelas, como 
depressão.

O mundo está com a atenção voltada ao combate da 
pandemia do coronavírus (Covid-19), mas não podemos 
esquecer outras questões que estão presentes na 
sociedade. O mês de abril, por exemplo, foi escolhido 
para ser o mês da conscientização sobre o transtorno de 
espectro autista – o Abril Azul.
O autismo ou transtorno do espectro autista é uma 
condição do neurodesenvolvimento caracterizada por 
atrasos em campos como a fala, a linguagem, diculdades 

na interação social e pela presença de comportamentos 
ou interesses repetitivos. O transtorno atinge um a cada 
54 crianças, com maior incidência naquelas do sexo 
masculino. Estima-se que o autismo atinja 4 meninos para 
cada menina afetada.

Na média funcionalidade, o 
paciente tem diculdade 
de se comunicar e repete 
comportamentos. Já na 
alta funcionalidade, esses 
mesmos prejuízos são mais 
leves e os portadores 
c o n s e g u e m  e s t u d a r, 
trabalhar e constituir uma 
f a m í l i a  c o m  m e n o s 
empecilhos.

O autismo possui diferentes graus de funcionalidade 
(baixa, média e alta) e o jeito de lidar com cada uma varia. 
Na forma qualicada como de baixa funcionalidade, a 
criança praticamente não interage, vive repetindo 

movimentos e apresenta 
atraso mental. O quadro 
provavelmente vai exigir 
tratamento pela vida toda.

Há ainda uma categoria 
denominada savant. Ela é 
marcada  por  déc i t s 
psicológicos, só que com 

uma memória fora do comum, além de talentos 
especícos.

O tratamento deve ser multidisciplinar, englobando 
médicos, fonoaudiólogos, sioterapeutas, psicólogos e 
pedagogos. Em resumo, tudo isso visa incentivar o 
indivíduo a realizar, sozinho, tarefas como se vestir, 
escovar os dentes e comer.

Abril destaca a importância da conscientização sobre o autismo
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Mais de 13 mil doses já foram aplicadas no município
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Atendimento da Apevo está centralizado na Unidade de Saúde

Evolução dos casos de Covid-19 em Votorantim



O pacote da Apevo inclui: viagem de ida e volta com 
serviço de bordo; hospedagem no Hotel Mantovani; 
festas temáticas – incluindo Festa Junina; visita aos pontos 
t u r í s t i c o s  p r a ç a  A d h e m a r  d e  B a r r o s ,
Balneário Municipal e Cristo Redentor, além de passeios 
em Serra Negra (SP) e Monte Sião (MG). Associados 
pagam R$ 740 e não associados, R$ 900. O pagamento 
pode ser parcelado via boleto bancário e cartão de 
crédito (consultar taxas).

Águas de Lindoia será destino da Apevo no próximo mês 
de junho e, com a proximidade da data, perguntamos a 
alguns associados sobre a experiência no último passeio, 
realizado em novembro de 2020. A viagem está marcada 
para o nal de semana de 25 a 27 de junho (sexta-feira a 
domingo), com transporte da Betina Turismo.

Devido a pandemia do coronavírus (Covid-19), a 
excursão pode ser adiada, com aviso prévio aos turistas.
Conra o que disseram alguns turistas que participaram 
da última excursão para Águas de Lindoia:

Turismo 5

Abril de 2021

Associados falam sobre a viagem para Águas de Lindoia 

Marta Gomes, Maria Dinora N. Florentino e Carmen Lucia M. Lopes

O casal Vladimir Clemente Hernande e Rosa Maria 
Clemente falaram que gostaram de tudo no passeio: 
desde o hotel até as compras. Eles já participaram da 
maioria das viagens organizadas pela Apevo e pretendem 
continuar viajando com a associação.

Acompanhada do marido, José Rinaldo, Aparecida de 
Fátima de Oliveira Lopes e Silva, listou os motivos pelos 
quais recomenda as viagens da Apevo: “Nos proporciona 
conhecer lugares incríveis e momentos de descontração. 
A Apevo possui prossionais totalmente qualicados para 
nos guiar e nos auxiliar nos momentos em que mais 
necessitamos. Oferece transporte de qualidade e suporte 
antes, durante e após a viagem. E os valores dos pacotes 
sempre cabem no nosso orçamento. Amei tudo: hotel 
perfeito, com estrutura e atendimento excelentes, 
acomodações aconchegantes; piscina, restaurantes e 
bares ótimos; cardápio muito delicioso e variado; 
atrações legais; prossionais atenciosos e os passeios que 
zemos na cidade superaram minhas expectativas. Enm, 
recomendo as viagens da Apevo por serem de qualidade e 
em lugares bem escolhidos. A associação preza pelo 
respeito e se dedica aos seus associados, nos 
proporcionando momentos de alegria. Não largo a Apevo 
nunca mais”, comenta.

A associada Carmen Lucia M. Lopes conta que foi uma 
viagem super calorosa. “Tudo muito bem organizado. 
Fiquei feliz por poder fazer novos amigos. O hotel 
prestou um ótimo atendimento. Nota dez! Pessoal super 
legal e a cidade é maravilhosa”, completou.
Já Maria Dinora Nogueira Florentino, que viajou com as 
amigas Marta Gomes e Carmen Lucia, conta que a viagem 
foi maravilhosa e que gostou de tudo. “A Viviane – 
coordenadora do Departamento de Turismo da Apevo – 
é uma pessoa muito especial, o hotel é muito bom. As 
pessoas que foram são muito legais. Gostei da viagem e 
quero ir novamente na excursão que acontecerá em 
junho”, ressalta.

Valdimir Clemente Hernande e Rosa Maria M. Clemente  José Rinaldo, Aparecida de Fátima de O. Lopes e Silva e Julia Marteletto



A iniciativa visa tornar a cidade mais eciente com 
originalidade, criando uma identidade viável e valorizando 
elementos como, nesse caso, a música. De acordo com o 
diretor do Departamento de Trânsito, Alfredo Pissinato 
Junior, o urbanismo tático traz sempre uma proposta de 
repensar a cidade e os costumes. “Essa faixa, por 
exemplo, é uma abordagem criativa para estimular as 
crianças a atravessarem por ela e, com isso, levando os 
pais a fazerem o mesmo”, ressalta Pissinato. O secretário 
completa dizendo que a ação não se trata apenas de 
decorar o município, mas é mais uma ferramenta de 
mobilidade urbana.
Ao conferir novos sentidos para os lugares a partir de 
mudanças rápidas, reversíveis e de baixo custo, o 
urbanismo tático cria cidades mais amigáveis aos 
moradores. Também motiva as pessoas a mudarem seus 

hábitos por meio dos diferentes encontros e trocas que 
esses espaços possibilitam.
O titular da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, 
Marcelo Domingues, disse que o objetivo é proporcionar 
aos cidadãos uma cidade bonita, inteligente e acolhedora. 
“Esse é um projeto que tem apoio da prefeita Fabíola 
Alves e deve envolver a administração como um todo”, 
informa.

Como parte de uma ação de urbanismo tático, a 
Prefeitura de Votorantim pintou uma faixa pedestre 
personalizada em frente à Escola Municipal de Música 
Maestro Nilson Lombardi, na avenida São João. A faixa 
chama a atenção de quem passa pelo local, pois imita o 
teclado de um piano.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, no 
nal de fevereiro, o calendário para a retomada da prova 
de vida dos aposentados e pensionistas. A comprovação 
estava suspensa devido a pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

 Banco do Brasil

A prova de vida está no menu “Serviços”, na área lateral 
do aplicativo. Basta clicar em “INSS” e em “Prova de Vida 
INSS”. O aplicativo pedirá fotos frente e verso do 
documento de identicação e uma foto do beneciário 
para concluir o processo.

Os cl ientes do Banco do Brasi l  que recebem 
aposentadorias, auxílios e pensões do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) podem usar o aplicativo do banco 
para fazer a prova de vida. A novidade está disponível 
desde março para quem recebe por meio de crédito em 
conta. Para os beneciários que recebem pelo cartão, o 
serviço estará disponível em breve.

Para isso, o segurado ou representante legal deve 
comparecer à instituição bancária onde saca o benefício 
com um documento de identicação. Em alguns bancos, 
o procedimento pode ser feito por meio da biometria 
direto nos terminais de autoatendimento.

O cronograma terá início em maio e abrange as provas de 
vida que tiveram vencimento entre março de 2020 a abril 
de 2021. Quem tinha, por exemplo, que fazer a 
comprovação em março e abril do ano passado, terá de 
fazer em maio deste ano; quem fazia em maio e junho de 
2020, deverá fazer em junho deste ano e assim 
sucessivamente. O cronograma termina em novembro.
Apesar de não ter o benefício bloqueado até abril de 
2021, o aposentado e pensionista deve car de olho nas 
datas para não perder o benefício este ano. A prova de 
vida é obrigatória para segurados do INSS que recebem o 
pagamento em conta corrente, poupança ou cartão 
magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar 
que estão vivos, evitando fraudes e pagamentos 
indevidos de benefícios.

 Prova de vida digital

 

O objetivo do instituto é implantar a prova de vida digital 
para todos os beneciários e disponibilizar também no 
aplicativo “Meu INSS” para que o segurado escolha em 

qual agência deseja realizar o procedimento.

Como se trata de um programa piloto, a prova de vida 
digital estará disponível apenas para os beneciários 
selecionados e não para todos. Dessa forma, quem 
receber o contato do INSS para participar do projeto terá 
acesso exclusivo ao serviço.

Desde agosto de 2020, a prova de vida também passou a 
ser feita por meio do aplicativo ou site “Meu INSS” por 
beneciários com mais de 80 anos ou com restrições de 
mobilidade. A comprovação da diculdade de locomoção 
exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, todos 
o s  d o c u m e n t o s  s ã o  a n e x a d o s  e  e n v i a d o s 
eletronicamente.

 

De acordo com o BB, a prova de vida por meio do 
aplicativo traz mais comodidade e segurança aos 
beneciários, bem como ajuda no enfrentamento da 
pandemia do coronavírus, ao diminuir a necessidade de 
comparecimento às agências.

As imagens serão analisadas pelo banco e, durante o 
processo, o beneciário pode acompanhar pelo próprio 
aplicativo se a prova de vida foi aceita e quando terá que 
repetir o processo.

Aposentado em Foco6 

Abril de 2021

Governo lança cartilha de educação financeira para idosos  
C o m  o 
objet ivo de 
i n c e n t i v a r 
boas práticas 
nanceiras, a 
Secretaria de 
Prev idênc ia 
l a n ç o u  a 
c a r t i l h a 
“ E d u c a ç ã o 
F i n a n c e i r a 
para Pessoas 
Idosas – Guia 
p a r a 
aposentados e 
pensionistas 

do INSS”. Entre os assuntos abordados pelo guia, 
destacam-se: o uso consciente do empréstimo 
consignado, o cuidado com golpes e fraudes, a 

importância de poupar dinheiro e fazer valer os direitos 
da pessoa idosa, como acesso gratuito ao transporte 
urbano e isenção do Imposto de Renda.

A cartilha fornece ainda dicas para nunca fornecer as 
senhas do banco ou cartões de crédito a qualquer pessoa 
e  desconar  de  o fertas  vanta josas  e  fáce i s , 
principalmente por parte de pessoas que fazem 
abordagem na porta de bancos ou agências do INSS, se 
passando por falsos funcionários.

Dicas da cartilha

O idoso também pode entender melhor os conceitos 
de receitas e despesas, além de dicas de como fazer 
sobrar dinheiro no m do mês. Para saber mais, acesse: 
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/previdencia-social-regime-
geral-
inss/CartilhadeEducaoFinanceiraparaPessoasIdosas.pdf.

No capítulo 11, “Estou superendividado, e agora?”, são 
informados os órgãos onde o idoso pode renegociar suas 
dívidas e descobrir se os juros cobrados estão sendo 
abusivos ou não.

A cartilha possui linguagem simples, o que contribui para 
o fácil entendimento dos assuntos abordados. De acordo 
com a pasta, a ideia é contribuir também para evitar o 
e n d i v i d a m e n t o .  N o  c a p í t u l o  “ D í v i d a s  e 
superendividamento: como evitar” (página 26 da 
cartilha), por exemplo, os leitores aprendem a identicar 
situações de abuso nanceiro por parte de familiares e 
formas de denunciá-los.

 

 

No capítulo seguinte, destinado ao empréstimo 
consignado, os idosos podem entender melhor como 
essa forma de crédito funciona e quais os riscos 
envolvidos na transação. Além disso, há informações 
sobre a portabilidade, para os casos em que o valor da 
taxa de juros cobrada pelo banco onde a dívida foi feita 
está muito alto.

Cidade 
Faixa de pedestres personalizada chama a atenção na cidade  

Cartilha auxilia aposentados sobre nanças
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Prova de vida: INSS divulga calendário para comprovação 

Calendário para comprovação da vida 2021
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Com o laudo em mãos, é preciso procurar o INSS ou 
órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria 
e entrar com um requerimento solicitando a isenção. 
Porém, na maioria dos casos, o pedido costuma demorar 

ou ser negado. Nesse caso, é necessário entrar com um 
processo judicial, com ajuda de um advogado 
especializado em direito tributário ou previdenciário.

A Apevo conta com o atendimento dos prossionais 
Fernando Camolesi e Cristiane Bernardi. Os advogados 
atendem de segunda à quinta-feira, das 9h às 10h30.

Apesar do direito garantido, o caminho para conquistá-lo 
não é simples. É necessário procurar um médico, de 
preferência do serviço público, e solicitar um laudo 
pericial que ateste a gravidade da doença e informe 
quando ela foi diagnosticada.

Ao nal da tela, em “Anexos”, o beneciário deve enviar 
uma cópia digital de todos os documentos necessários 
para comprovar o seu direito à isenção. Clique em 
“Novo” para adicionar cada documento. Depois, avance 
a tela, conra as informações e conclua. A partir daí é 
necessário fazer o agendamento da perícia médica do 
INSS e aguardar a avaliação do requerimento pelo órgão. 
Em caso de dúvidas, procure um advogado especialista 
para auxiliar na solicitação.

Como fazer o requerimento

Na tela seguinte, atualize seus dados, clique em 

“Atualizar” e corrija, caso necessário. Se estiver tudo ok, 
clique em “Avançar”. A próxima tela é informativa, sobre 
do que se trata o requerimento e com orientações para 
digitalizar os documentos. Clique em “Avançar” e 
preencha o formulário com seus dados (é necessário 
informar o Número do Benefício – NB).

 

 São várias as doenças que dão direito à isenção: câncer, 
problemas no coração, doença de Parkinson, esclerose 
múltipla, AIDS, doenças graves decorrentes de acidentes 
de trabalho, entre outras.

Depois de obter o laudo médico, a próxima etapa é 
entrar com o requerimento no INSS. O jeito mais rápido 
e simples de preencher o documento é por meio do site 
ou aplicativo “Meu INSS”.

Aposentados, pensionistas e portadores de doenças 
graves são isentos da declaração do Imposto de Renda. O 
benefício é antigo (1988), mas muita gente ainda não 
sabe. O prazo para declarar os rendimentos de 2020 
termina no dia 30 de abril.

A p ó s  f a z e r  o  l o g i n ,  a c e s s e  o  m e n u 
“Agendamentos/Solicitações” e “Novo Requerimento”. 
Na tela seguinte aparecerá a pergunta “Que atendimento 
você deseja?” e logo abaixo uma lista extensa de serviços. 
No campo de busca, digite a palavra “isenção”. Logo em 
seguida aparecerá o serviço “Solicitação de isenção do 
IR”.

Aposentados e pensionistas com doenças graves são isentos do IR 

Faixa de pedestres em forma de teclados de piano chama a atenção
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Decore com ramos de tomilho e sirva.

Fonte: Revista Claudia

Acrescente a cebola roxa e os dentes de alho.

Leve ao forno preaquecido a 180ºC por dez minutos.

Retire as batatas do forno, achate- as levemente e 
adicione ao bacalhau.

Regue tudo com o restante do azeite e ajuste o sal.

Em uma panela média com água fervente e uma pitada de 
sal, branqueie os brócolis e a couve-de-bruxelas por um 
minuto e disponha, juntamente com os ovos, na 
assadeira com o bacalhau.

½ cebola roxa fatiada

Sal a gosto
4 ovos cozidos e cortados ao meio

300ml de azeite

200gr de couves-de-bruxelas

Ramos de tomilho

 Modo de preparo:
Em uma assadeira, leve as batatas ao forno médio até 
carem macias.
Enquanto isso, em uma frigideira com 50 mililitros de 
azeite, grelhe o bacalhau até dourar de todos os lados.

A coluna “Água na Boca” dessa edição traz uma receita 
deliciosa de bacalhau do chef para arrasar neste feriado. 
Apesar do tempo de preparo ser mais demorado (+ de 
45 minutos), a receita tem diculdade média e rende seis 
porções. Reserve em outra assadeira.

5 dentes de alho sem casca

1kg de batata Asterix com casca

Na casa de muitos brasileiros, é comum ver o bacalhau 
como prato principal no almoço de Páscoa. A data – 
comemorada no dia 4 de abril – marca o m da 

Quaresma e a ressureição de Jesus Cristo.

 

2kgs de bacalhau dessalgado
200gr de brócolis

Ingredientes:

A Páscoa é celebrada no Brasil em data móvel – que varia anualmente. Este 
ano, a comemoração pela ressureição de Jesus Cristo será no dia 4 de abril.
É considerada uma das festas mais importantes para os cristãos, pois Jesus 
Cristo morreu com o intuito de libertar a humanidade do pecado. Assim, a 
Páscoa judaica também comemora a libertação do seu povo, que era 
escravizado.
A Páscoa marca o m da chamada Semana Santa, que se inicia no Domingo de 
Ramos (28 de março) e termina no Domingo de Páscoa. Durante toda a 
semana há procissões e cerimônias especiais, sobretudo na quinta e na sexta-
feira, conhecida como Sexta-feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão (que 
recorda a morte de Cristo na cruz). É no Sábado de Aleluia que é proclamada 
a ressurreição.
 

Signicado da Páscoa

Em abril: Páscoa

A Páscoa tem origem judaica e chamava-se Pessach, que signica “passagem”. 
Passagem, ou travessia, signica o percurso feito pelos judeus depois de 
alcançarem a liberdade após um longo período em que foram escravizados. 
Libertos, os judeus zeram a travessia do Mar Vermelho em busca da 
chamada Terra Prometida, de acordo com a promessa feita por Deus.
A história da primeira Páscoa celebrada pelos judeus pode ser lida no livro de 
Êxodo, capítulo 12, no Antigo Testamento da Bíblia.
Para os cristãos, a Páscoa, signica a passagem da morte para a vida, ou seja, a 
ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto os judeus comemoravam a sua 
própria Páscoa, que é uma das grandes festas da religião judaica, Jesus Cristo 
foi crucicado. Seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde permaneceu 
por três dias até ressuscitar no terceiro dia.
Por isso, para os cristãos, a Páscoa ganhou um novo signicado, uma vez que 
passou a celebrar a ressurreição de Cristo, ou seja, a passagem da morte para 
a vida.

Tipo: música
R e s e n h a :  I n t i t u l a d o 
“Noturno” e previsto para ser 
lançado até abril, o próximo 
álbum de Maria Bethânia reforça os laços musicais da 
cantora com o compositor, músico, arranjador e produto 
musical Paulo Dálin. 

 

Além das músicas inéditas “De onde eu vim” e “Lapa 
santa”, o álbum traz no repertório composições já 
apresentadas por Maria no show “Claros breus” (2020), 
embora ainda inéditas em disco. São os casos de “A or 
encarnada”, “Luminosidade”, “Músicas, música” e 
“Evidências”.

                   EURISO

MARIA BETHÂNIA

“Bar da noite” é outra música do show selecionada para o 
álbum “Noturno”, gravado entre setembro e outubro de 
2020, no estúdio da gravadora Biscoito Fino, na cidade do 
Rio de Janeiro, com o pianista Zé Manoel, o violinista João 
Camarero e o baixista Jorge Helder.

 

NOTURNO 

Em fevereiro, a cantora realizou sua primeira live, com 
transmissão exclusiva pela Globoplay.  

Música de Adriana Calcanhotto lançada pela compositora 
em single editado em setembro do ano passado “2 de 
junho” também está no repertório, ao lado de 
composição inédita do jovem compositor paulistano Tim 
Bernardes, de título ainda não revelado.

      A VOZ SUPREMA DO BLUES

Tipo: lme
Sinopse: “A voz suprema do blues” marca a despedida 
de Chadwick Boseman nas telas do cinema. O ator – que 
faleceu em decorrência de um câncer no dia 28 de agosto 
de 2020 – ganhou o prêmio de “Melhor ator em lme – 
Drama” por seu papel, no Globo de Ouro 2021.
O lme se inspira na gura real da cantora Ma Rainey 
(Viola Davis), conhecida como a “mãe do blues”, para 
narrar um conto sobre a exploração da cultura negra na 
mão de produtores brancos.
Na Chicago de 1927, a protagonista trava um tenso duelo 
com executivos brancos e com um dos membros de sua 
banda formada por negros. Boseman dá a vida a Levee, o 
trompista e oponente mais franco de Ma.
Ao longo dos anos, o blues cou conhecido por ser um 
estilo musical dominado por homens, mas no início do 
século 20 o cenário era diferente. As mulheres foram as 
grandes protagonistas do gênero. Elas faziam pequenas 
turnês nos Estados Unidos ao lado de bandas para se 
apresentar em casas de shows.
Apesar de não ter inventado o blues, Ma Rainey foi a 
primeira cantora desse estilo a car famosa na cultura 
norte-americana.
Onde assistir: Netix

Tipo: live
Aconteceu: De 1º a 27 de março, foi realizada mais uma 
edição do Encontro Internacional de Palhaços - EuRiso. 
Devido a pandemia, este ano a reunião foi transmitida de 
forma online. Realizado de forma colaborativa desde 
2014, numa parceria entre a Mirabolante Cia, Palhaços de 
Plantão, CircoLab, artistas nacionais e internacionais, 
iniciativas públicas e privadas, o evento busca reunir 
artistas de todo o mundo com o público, por meio de 
apresentações de espetáculos de diversos formatos, 
residência artística, intervenções, ocinas formativas, 
mesas de bate-papo e outras atrações em um espaço de 
compartilhamento e recriação de manifestações 
artísticas, celebrando a riqueza e a importância da 
diversidade.
No site www.euriso.com.br, o público confere fotos das 
edições anteriores, além de conhecer um pouco mais 
sobre o espetáculo.
Onde assistir: 
https://www.facebook.com/encontroeuriso/.
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Bacalhau para o almoço de Páscoa
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Bacalhau: receita tradicional e queridinha para o almoço de Páscoa 

Resposta no site www.apevo.com.br



De acordo com Eliseu Sentelhas, 
diretor administrativo da Apevo, 
a revitalização do espaço se fez 

necessária pois, com o passar dos anos, o salão acumulou resíduos que não saiam mais 
com uma simples limpeza. “Estamos satisfeitos com o resultado, que ofereceu ao 
espaço um novo brilho e uma sensação de limpeza”, comenta.

Durante a fase vermelha do 
“Plano São Paulo”, em que os 
e s t a b e l e c i m e n t o s  d e v e m 
permanecer fechados, a Apevo 
aproveitou o período para fazer 
uma limpeza completa em seu 
s a l ão  de  even tos .  Foram 
con t ra t ados  p ros s iona i s 
especializados para a limpeza do 
piso, dos banheiros, da cozinha e 
da rampa de entrada.

É possível que você já tenha reparado na campanha 
pub l i c i t á r i a  v i a  outdoors  que  a  Apevo  es tá 
desenvolvendo. Em sequência à campanha, foi publicada 
no dia 29 de março, a terceira fase de anúncios sobre os 
benefícios da associação. Desta vez, a arte – xada na rua 
Venezuela – apresenta o Departamento de Turismo, que 
existe há mais de 10 anos.
A campanha é dividida em seis painéis de outdoors e um 
painel eletrônico. A cada quatorze dias, os pontos e as 
imagens dos painéis serão alterados. Sendo assim, os 

anúncios da Apevo passarão duas vezes em cada 
logradouro.
A ação teve início no dia 1º de março, com a exibição de 
uma arte de apresentação da Apevo na av. Giselle 
Constantino, no Parque Bela Vista. No dia 15 de março, 
na av. 31 de março, teve início a segunda fase, com a 
apresentação da Unidade de Saúde. 

A penúltima arte fala sobre a Apevo Vida: primeira 
academia de musculação da entidade e será exibida de 26 
de abril a 9 de maio, na av. Giselle Constantino e, a última 
arte será novamente convidando o público a conhecer a 
Apevo (de 10 a 23 de maio), na av. 31 de março.
Já o painel iluminado, localizado na av. Gisele 
Constantino, em frente ao supermercado Tauste, exibe 
um vídeo de 10 segundos sobre os benefícios da 
associação, diariamente, de 1º de março a 23 de maio.

A próxima fase terá início no dia 12 de abril, de volta a av. 
31 de março, com uma imagem que retrata os benefícios 
da associação.
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Associação dá sequência em campanha publicitária pela cidade 

Painel iluminado exibe arte da Apevo até maio

A primeira imagem foi exposta na av. Gisele Constantino Terceira arte está na rua Venezuela e pode ser vista até 11 de abril 

Salão de eventos da Apevo passa por revitalização

Revitalização do piso do salão de eventos durou três dias

Fabiana Ferreira faz parte da equipe de sioterapia da Apevo

Alunas recebem certificados de conclusão de módulo em Inglês

Gabrielle de Souza Balduino

Com o objetivo de aumentar os atendimentos na 
Unidade de Saúde, a Apevo conta agora com mais uma 
sioterapeuta: a prossional Fabiana Ferreira. Os 
atendimentos são às segundas-feiras, das 13h30 às 17h e 
as quintas-feiras, das 8h às 13h.

O RPG é um tipo de sioterapia que reeduca a postura. 
Corrige não só as lesões, como também reeduca o 
paciente sobre como se posicionar de forma correta – e 
isso é essencial para prevenir o surgimento de outros 
problemas. Já a sioterapia ortopédica tem como 
objetivo tratar disfunções osteoarticulares e tendíneas, 

sejam elas resultado de traumas, fraturas, lesões por 
esforços repetitivos ou associadas a patologias 
ortopédicas. A ventosaterapia é um tipo de tratamento 
natural no qual são usadas ventosas para melhorar a 
circulação sanguínea em um local do corpo. Para isso, as 
ventosas criam um efeito de vácuo, que suga a pele, 
resultando em um aumento do diâmetro dos vasos 
sanguíneos no exato local.

Fabiana realiza RPG, sioterapia ortopédica, massagem e 
ventosaterapia.

Associados e dependentes da Apevo possuem descontos 
especiais no atendimento com a prossional. Os 
agendamentos podem ser feitos na Unidade de Saúde, na 
rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim ou pelo 
telefone (15) 3353-9800.

Unidade de Saúde conta com o atendimento de mais uma fisioterapeuta 

Com a continuidade no curso, Gabrielle e Victoria avançam para o módulo Básico II. 
Gabrielle participou do curso de agosto de 2019 a janeiro de 2021 e Victoria, de outubro 
de 2019 a dezembro de 2020.

Gabrielle de Souza Balduino e Victoria C. Sentelhas Vieira, receberam certicados pela 
conclusão do módulo Básico 1 do curso de Inglês da Apevo. As aulas são ministradas pela 
professora Ivete Carvalho há mais de 15 anos.

Aulas suspensas

As aulas presenciais do curso de Inglês da Apevo estão suspensas temporariamente 
devido a fase emergencial do Plano São Paulo. A atividade será retomada a partir do dia 12 
de abril. A associação segue todas as medidas de proteção e distanciamento social, bem 
como higienização da sala e uso obrigatória de máscara de proteção.

Professora de Inglês Ivete Carvalho e aluna Victoria Sentelhas


