
Edição 166 | Maio de 2021

www.facebook.com.br/ApevoOcial www.apevo.com.br | 
Distribuição Gratuita | Telefones: (15) 3243-2410 e (15) 3353-9800 | WhatsApp: (15) 99173-3316

Novos Tempos

ü Psicóloga Carolina Souza ensina como passar o período de isolamento social com criatividade. Pág. 3

ü Apevo retoma atendimentos e atividades aos associados na matriz. Pág. 8
ü Dia das Mães: Unidade de Saúde presenteia com promoção de massagem relaxante. Pág. 5

ü Aulas de ginástica e coral retornam às atividades, com inscrições abertas aos interessados. Pág. 8
ü Pagamento antecipado do 13º salário dos aposentados deve começar em maio. Pág. 6

Novo benefício aos associados: Apevo Vida 
será inaugurada dia 3 de maio.

Vacinação: cartórios apontam queda nos 
casos de morte por Covid entre idosos. Pág. 5

Após 20 anos, Marisa Pompeu voltou ao trabalho como costureiraDados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram a ecácia da vacina 

Academia de musculação terá atendimento diferenciado. Na foto Rosalina de Oliveira 

Pandemia causa impacto e mudanças na 
vida de muitas pessoas. Pág. 3

Passeio a Jaguariúna está entre os preferidos. Foto tirada na fase amarela do Plano SP 

Turistas da Apevo contam sobre divertido 
passeio a bordo da Maria Fumaça. Pág. 4 Pág. 8
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
14.131/2021, publicada no dia 31.03.2021, no Diário 
Ocial da União (DOU), que amplia de 35% para 40% a 
margem de crédito consignado para aposentados e 
pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), como medida emergencial durante a pandemia 
de covid-19. 

No caso da carência, é importante destacar que trata-se 
de mera concessão de prazo para pagamento, que 
deverá ser implantada pelas instituições nanceiras e, 
durante este período, serão computados normalmente 
os juros de demais encargos nanceiros do contrato.
Desta forma, esta nova lei é um benefício que deve ser 
utilizado com muita cautela, tanto a contratação de 
novos empréstimos consignados quanto ao pedido de 
carência para pagamento, já que, sem sombra de 
dúvidas, haverá considerável aumento no valor das 
parcelas a serem descontadas dos benefícios dos 
aposentados além, obviamente, do acréscimo dos juros 

e encargos contratuais que, nada mais são que gastos 
para a contratação ou suspensão do contrato.
É preciso prudência e somente se utilizar de tais 
benefícios se, realmente, necessários.
Quem tiver interesse e desejar conferir na íntegra a lei 
deve acessar o site: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/lei-n-14.131-de-
30-de-marco-de-
2021-311647165 

Departamento 
Jurídico Apevo

A margem consignável dos empréstimos passa a ser de 
35% para os empréstimo propriamente ditos (aqueles 
que possuem número xo de parcelas, taxa de juros e 
valor das parcelas xados no momento da contratação) e 
de 5% para a reserva de margem consignável (RMC) 
destinada ao pagamento de dívidas do cartão de crédito 
consignado e saques através do mesmo cartão.
Também está inserido no texto desta lei o benefício da 

carência de 120 dias para os contratos novos e contratos 
rmados antes da vigência da lei para pagamento das 
parcelas.

Fernando 
Camolesi

Palavra do Presidente2

Textos: Luciane Fogaça e Thaís Marques

Jornal da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Votorantim e Região.
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Uma carta aberta aos nossos associados e dependentes 

Artigos
Entenda o que é a lei 14.131 que amplia a margem de crédito consignado  

Entendemos a preocupação dos familiares dos associados 

idosos, que não devem sair de suas casas devido o 
isolamento. Por isso, pedimos que algum membro da 
família, amigo, vizinho ou outra pessoa de conança 
compareça à Apevo. Estamos a disposição para ajudar no 
que for necessário!

Olá amigos, associados, dependentes e colaboradores da 
Apevo. Para continuar oferecendo os serviços e os 
benefícios da associação, precisamos da colaboração de 
vocês. Apesar do momento tão difícil pelo qual o mundo 

está passando, em função da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), a Apevo pede para que seus associados 
saldem as mensalidades em aberto e futuras; pois só 
assim conseguiremos cumprir com os compromissos e os 
projetos que visa o bem-estar dos nossos associados. 

Confesso que, em 29 anos de existência, a Apevo nunca 
passou por situação parecida em função da pandemia e 
sei que isso se reete em outros segmentos também. Mas 
sabemos que é com muito trabalho e dedicação que 
iremos vencer esse desao.

Nós, diretores e colaboradores, valorizamos cada real 
saldado. Procuramos reverter o valor em benefícios. 
Entre eles, estamos mantendo o programa de 
empréstimos de aparelhos auxiliares na locomoção, 
como cadeiras de rodas, de banho, andadores e muletas, 
que são muito procurados e com isso ganhamos o 
reconhecimento do nosso público-alvo. Graças ao 
desempenho de todos que fazem parte da associação, 
conseguimos servir a quem precisa deste tipo de serviço.

Vamos valorizar a associação! Não sabemos como será o 
dia de amanhã, nem as situações pelas quais ainda vamos 
passar. No entanto, a Apevo é o nosso porto seguro.
Pense nisso: com a união de todos, com certeza teremos 
melhores momentos e histórias para compartilhar.
Aproveito a ocasião para manifestar, em nome da 
diretoria e colaboradores, nossos sentimentos às famílias 
e amigos que perderam seus entes queridos. Que Deus 
console o coração de todos e nos proteja de todo o mal.

 

Deus nos abençoe. Abraços fraternais!

Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

 

O dia 16 de abril é o “Dia Mundial da Voz”, data que teve 
início no Brasil em 1999 e que, a partir de 2003, passou a 
ter expressão internacional, com diversos eventos 
organizados também nos Estados Unidos, Europa e Ásia.
O objetivo deste dia e da semana que o circunda é 
promover a conscientização da população sobre a 
importância da voz humana para a promoção da saúde, 
bem como realizar a conscientização de sinais e sintomas 
que favoreçam o diagnóstico precoce de doenças, como 
o câncer de laringe, que pode comprometer a qualidade 
de vida e a própria sobrevida dos indivíduos.
A celebração do "Dia Mundial da Voz" é de extrema 
importância e representa uma oportunidade única de 
disseminar conhecimento, orientar a população, 
promover ações de saúde e auxiliar no encaminhamento 
adequado de problemas potenciais ou reais.

A voz é identidade

A sua voz é a sua identidade. Ela é a sua marca e revela 
quem você é. A nossa voz diz muito sobre a nossa 
personalidade, sobre a nossa história e sobre o nosso 
estado de espírito e ela impacta diretamente os nossos 
relacionamentos e colabora ainda com nosso sucesso 
prossional.
Dicas para ser “amigo da sua voz”: cuide da sua saúde de 
forma integral; tome 2 litros de água por dia; tenha uma 
alimentação saudável, rica em frutas e proteínas; use 
roupas  confortáve is  que permitam uma boa 
movimentação de abdômen, tórax e pescoço; pratique 
atividade física regularmente; procure reduzir a 
quantidade de fala durante quadros gripais, crises 
alérgicas e período pré-menstrual; em períodos mais 
secos, faça uso de umidicador de ar, um recipiente com 
água ou ainda uma toalha bem úmida no quarto durante a 
noite; tenha um sono de qualidade; faça uso de soro 
siológico diariamente (5ml em cada narina ao dormir e 
ao acordar).
Evite: pigarrear, gritar e dar gargalhadas exageradas; 
ingerir leite e derivados, bebidas gasosas e chocolate 
antes de utilizar a voz de forma contínua; ingerir álcool em 
excesso, bem como outras drogas; automedicação sem 
prescrição médica; falar por longos períodos, 
principalmente em ambientes ruidosos ou com 

aglomeração; se expor a mudanças bruscas de 
temperatura e ao choque térmico; ingerir alimentos ou 
bebidas em temperaturas extremas, tanto muito quente, 
quanto muito gelada.

Se você apresentar os seguintes sintomas descritos, 
procure um médico otorrinolaringologista: alterações na 
voz; rouquidão por mais de 15 dias; voz mais fraca ao nal 
do dia; perda na qualidade ou no rendimento vocal; 
pigarro; cansaço ao falar e ao cantar; e, dor, ardência ou 
incômodo na laringe ao falar.
 

Coral da Apevo
 
A voz é a primeira expressão humana logo que a criança 
entra em contato com o universo sonoro e voz cantada é 
um bem precioso, um bem sagrado. “Você recebe o 
sopro de vida e o devolve em forma de canto”.

 

 

E mantenha uma técnica vocal regular e bem orientada 
com um professor de canto capacitado.

Luís Gustavo 
Laureano
Regente e maestro 
do Coral da Apevo

A coralista Sueli disse que: “Cantar me leva para a minha 
satisfação pessoal e para satisfazer àqueles que me 
ouvem. Cantar no Coral me renova! Cantar me leva à 
outras pessoas por meio da mensagem que transmito 
através da música e as pessoas que nos ouvem, muitas 
vezes, nos procuram para dizer o quanto a nossa voz os 
tocou”.

Há três anos, a Apevo oferece treinamento vocal aos 
associados por meio do Coral. No grupo, o associado tem 
a oportunidade de desenvolver sua voz por meio de uma 
produção vocal saudável através do reconhecimento, 
treinamento e controle coordenado de todos os órgãos 
envolvidos na atividade vocal.

O  c o r a l  e s t á 
recebendo novos 
alunos. As aulas são 
g r a t u i t a s  p a r a 
a s s o c i a d o s  e 
d e p e n d e n t e s  d a 
assoc iação.  Sa iba 
mais na página 8.

Nos ensaios do Coral são ministrados conteúdos 
integrantes da técnica vocal, tais como: alinhamento 
postural, respiração, emissão, articulação, dicção, dentre 
outros. Além destes benefícios técnicos estão os 
benefícios físicos e psicológicos e sociológicos cada vez 
mais comprovados por pesquisas estudos acadêmicos, o 
Coral da Apevo se destaca por sua motivação, 
comprometimento, espírito de equipe, solidariedade e 
união, resultando em qualidade de vida.

A coralista Rose respondeu: “Cantar me leva à oração. 
Para mim, cantar é uma forma de orar. A gente precisa 
orar e quando você ora, você se sente bem”.

A coralista Eva disse que: “Cantar me leva a sempre 
aprender cada dia mais”.

E para comemorar o 3º aniversário do Coral e o “Dia 
Mundial da Voz”, z a seguinte pergunta aos coralistas: 
“Pra onde cantar te leva?”.

A coralista Carmen respondeu: “Cantar me levou a 
descobrir um bem maior no primeiro dia que participei 
do Coral da Apevo. A cada dia eu aprendo mais com o 
professor e isso me faz muito bem. Hoje eu tenho o maior 
prazer em dizer: Gente, eu canto num Coral! Com a 
minha idade, eu jamais imaginei que seria capaz de cantar. 
Posso errar, mas também acerto muitas vezes, portanto 
cantar me leva a saber que eu tenho capacidade de 
aprender dia após dia. Estou muito feliz por participar do 
Coral da Apevo e levo o nome da associação por onde 
passo!

Segundo o educador musical argentino Willens (1961), a 
canção agrupa ritmo, melodia e harmonia, tornando-se o 
melhor meio para desenvolver a audição interior, além de 
se constituir em um excelente exercício de memória; 
trabalha também a respiração, buscando coordenar o 
movimento vocal e respiratório, procurando ritmar, ao 
mesmo tempo, a respiração de acordo com a canção.

A coralista Marta respondeu: “Cantar me leva para um 
mundo mais leve, onde me esqueço de todos os meus 
problemas. Cantar me acalma e me dá um prazer 
inexplicável onde eu me realizo.”.

É hora de falar sobre a sua voz. Ela diz muito sobre você!



 

A pandemia do coronavírus (Covid-19) fez com que 
muitas pessoas cassem mais tempo em suas casas devido 
ao isolamento social e o fechamento dos serviços não 
essenciais. Com isso, surgiu a necessidade de fazer algo 
para aumentar a renda familiar, suprir a carência e ocupar 
a mente com outros afazeres.
Uma pesquisa realizada pelo Sebrae mostra que, só no 
primeiro trimestre, a pandemia afetou 5,3 milhões de 
pequenas empresas no Brasil e outros 10,1 milhões de 
negócios fecharam as portas.
Apesar das diculdades, os brasileiros estão procurando 
formas de se desconectarem das notícias ruins e 
exercerem um novo hobbie ou, até mesmo, uma nova 
prossão. 

 

Desde antes da pandemia, a associada Clarinda Ferreira 
Barroso já trabalhava com artesanatos. Ela se diz uma 
apaixonada por ajudar as pessoas e seu maior 
reconhecimento é ver o outro feliz.

Dom para ajudar

Clarinda produz acrósticos (poesia em que as primeiras 
letras de cada verso formam, em sentido vertical, um ou 
mais nomes ou um conceito, máxima etc.) e ímãs para 
geladeiras, além de ajudar nas vendas de protetores de 
joelhos, bolsinhas para máscaras e latas personalizadas 
produzidos por sua irmã e prima. “Há três anos, em um 
sonho, pedi a Deus um sinal para fazer algo que ajudasse 
as pessoas. Na manhã seguinte acordei com a ideia de 
produzir protetores de joelhos. Levei a ideia para minha 
prima, que confeccionou algumas pessoas e passei a 
vender”.
Ela dá uma dica para quem pensa em começar uma nova 
atividade: “Não deixe que nada nem ninguém abale a sua 
fé. Tudo nessa vida é passageiro, principalmente as coisas 
que estão acontecendo agora. Por isso, não deixe a 
peteca cair. Só o fato de estarmos vivos já é uma vitória!”.

 

Clarinda Ferreira Barroso, Francinni Rodrigues, Jane 
Pedroso, Marisa Pompeu e Marta Ferreira Moneta são 
exemplos de pessoas que buscaram uma forma de 
sobreviver bem ao período de pandemia.

Amor pela costura

 

Arte e terapia

Além de estudar, atualmente Francinni está fazendo 
estágio. O serviço home ofce e a faculdade à distância 
permitem que, nos intervalos, ela tire alguns minutos para 
produzir. “É muito gostosa a sensação de fazer algo com 
suas próprias mãos. De ver um o de malha se 
transformar em um produto. É interessante ver pessoas 
que deixam seus empregos, os quais traziam certo status, 
para fazer algo que lhes dá prazer. Às vezes procuramos 
empregos que nos deem dinheiro (o que, é lógico, 
precisamos), mas também é importante procurar por 
alguma atividade que nos faça bem”.

A administradora e gestora 
pública, Marisa Pompeu, é outro 
exemplo de mulher que se 
superou no momento em que a 
pandemia surgiu. Quando a lha 
nasceu, ela decidiu sair do 
emprego formal e se dedicar a 
maternidade e a  costura. 
Porém,  com a pandemia e a 
diminuição da demanda do 
trabalho marido, ela precisou se 
mexer para ajudar na renda 
f am i l i a r.  “F ique i  f o ra  do 
mercado de trabalho por mais 
de 20 anos. Mas resolvi arriscar 
e enviar currículos e, para minha alegria, fui chamada em 
uma empresa e estou trabalhando há 3 meses como 
costureira. Continuo fazendo minhas caminhadas, 
mantendo a atividade física e trabalhando. Nesse 
momento difícil que estamos vivendo com essa 
pandemia, crise mundial, eu tenho muito que agradecer a 
Deus por tudo”, disse. 
 

 

 

Há mais de três anos, a associada Jane Pedroso começou a 
trabalhar por conta própria. Com o dom da costura, ela 
produz colchas, fronhas, sapatinhos de bebês com 
pérolas e em tecido.

“Recicle hoje, colha amanhã”
 

“Por gostar de ver a casa 
arrumada, faço produtos com o 
uso de materiais reciclados. 
Quando vejo que posso dar 
outra utilidade para algo, levo 
p a r a  a  c a s a  e  c o m e ç o  a 
produção. Me sinto orgulhosa e 
realizada com o que faço”, diz.

 

Costureira de prossão, Jane exerceu a atividade por mais 
de 30 anos e, após se aposentar, não largou a área. “O 
artesanato serviu de ocupação para o tempo livre. É 
muito importante para a saúde mental e física, para nos 
mantermos na ativa. Cada peça que faço é uma 
satisfação”, destaca.

Ao arrumarem emprego, o casal decidiu parar com o 
artesanato. Entretanto, com a pandemia, Francinni cou 
desempregada, o que a fez sentir saudade de fazer alguma 
coisa manual e aprender algo novo. “Senti a necessidade 
de fazer alguma coisa que fosse como uma terapia, algo 
que me desse prazer para suprir a ansiedade que estava 
sendo gerada. Vi no Instagram um kit de higiene em 
crochê. Achei interessante, pois já era um segmento que 
eu fazia e não dependeria do auxílio do meu esposo, era 
só desenvolver minha habilidade”, explica. Ela começou a 
procurar tutoriais na internet e a comprar os materiais. 
Francinni conta que o primeiro kit não cou como 
esperava, mas que com o tempo foi se aperfeiçoando e 
conhecendo para que serve cada tipo de o de malha. 
“Agora faço quadrinhos de porta maternidade em feltro e 
kit higiene em crochê – coisa pela qual me apaixonei, por 

ser rápido de produzir. O artesanato é terapêutico e não é 
difícil, é uma coisa que você não sente o tempo passar”, 
acrescenta.

 
A estudante de psicologia, Francinni Rodrigues, concilia a 
sala de aula, trabalho e o artesanato. Em 2012, ela e o 
marido caram desempregados e buscaram uma forma 
de susterem a família. Foi então que começaram a 
produzir kit de higiene e quadrinhos de porta 
maternidade em MDF (placa de bra de média densidade) 
para vender.

Um novo emprego para ajudar a família
 

Marta decora garrafas de vidro e 
plástico, potes de madeira e cria produtos em eva. 
“Também já decorei festas, criei bolos decorativos, 
lembrancinhas, cestas de café da manhã. Atualmente 
confecciono lindas latas decorativas e sabonetes líquidos. 
Já cheguei a criar também uma cabana para uma festa de 
pijama da minha lha e amigas”, conta.

Inspire-se 

A frase acima pode resumir o 
trabalho desenvolvido por 
Marta Ferreira Moneta. Com 
o b j e t o s  r e c i c l a d o s ,  e l a 
transforma o simples em algo 
bonito.

 
Busque por algo que lhe dê prazer e satisfação. Faça por 
amor. Tire um tempo para cuidar de si, da sua saúde física 
e mental. Em breve, tudo isso irá passar!

3Inspire-se
Maio de 2021

A criatividade é a nossa rica expressão de satisfação e 
com o momento da pandemia que estamos vivendo 
parece difícil acessar essa área. Talvez muitos 
estejam vivendo o chamado “bloqueio criativo”, mas 
utilizaremos 3 passos para vencer essa barreira.

Psicóloga na 
Unidade de 
Saúde Apevo

O segundo passo é: faça o que você gosta! Talvez 
nesse passo as pessoas encontrem certa diculdade, 
pois só pensam em coisas que não podem fazer em 
tempos de pandemia. Neste caso, volte ao passo 
inicial e distraia seu pensamento. Pense bem, sua casa 
deveria ser o lugar repleto das coisas que você mais 
gosta. Estar cercado e fazer o que se gosta são como 
vitaminas para a criatividade. Você começa a ter 
idéias e a produção começa a car grande, pois 
quando fazemos o que nos dá prazer, a tendência é 
fazer mais e mais... A cada atividade nalizada a 
satisfação preenche espaço e nos dá o início de um 
novo projeto.
Terceiro passo: compartilhe! É um pedacinho de 
você que está naquela atividade ou produção e é 
capaz de levar a outros a experiência de satisfação, 
afeto e beleza para esses nossos dias tão difíceis. Isto 
pode trazer inspiração e encantamento a outros e 
isso é tudo o que queremos nesse momento; talvez 
isso se torne até uma oportunidade de renda... Você 
faz o que gosta, outras pessoas podem ter o mesmo 
interesse e gosto e também desejam ter aquelas 
belezas por perto e assim construímos uma corrente 
do bem, compartilhando gosto e atividades em 
comum. Pense nisso!

O primeiro passo deve ser avaliar os seus 
pensamentos, pois se estiverem ruins, você 
certamente estará distante da porta da criatividade... 
É preciso levar o pensamento para seu lugar favorito, 
ver coisas belas, contemplar, focar no que é positivo 
e belo... Isto é muito particular, mas a idéia é: distraia 
seu pensamento!

Carolina Souza

Psicologia do Cotidiano: 
criatividade x isolamento social 

Isolamento social: pandemia altera a vida da população

A associada Clarinda Ferreira Barroso escreve acrósticos 

Os produtos mais vendido por Jane Pedroso são os sapatinhos de bebê
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A costureira Marisa Pompeu

Artesã Marta Ferreira Moneta

Francinni produz peças em crochê para presentear parentes e amigos



Contam suas experiências: Marisa Cardoso, Luciana 
Aparecida Conservani, Ionele Cristina Walder e Gerusa 
Cristiane Florentino Rodrigues, que participaram da 
excursão realizada em dezembro de 2020. Conra:

No dia 17 de julho, o Departamento de Turismo da Apevo 
irá promover mais uma excursão para a locomotiva a 
vapor Maria Fumaça, de Campinas a Jaguariúna. O Jornal 
da Apevo dá sequência nos depoimentos de associados 
que já participaram das excursões.
A associação segue todas as medidas de proteção contra 
o coronavírus e, em caso de restrições, o passeio poderá 
ser adiado.

Turismo4

Associadas contam suas experiências no passeio de Maria Fumaça 

Maio de 2021

Thaís Marques e Marisa Cardoso

Luciana também viajou pela primeira vez com a Apevo. 
“Estava tudo muito bom: desde a pontualidade até a 
organização. A Viviane sempre muito simpática e 
prestativa. Tenho a intenção de viajar mais vezes com a 
associação”, comenta.

Ionele, Manuella e Beatriz WalderGabriel Conservani, Marta Cristina Conservani e Luciana Ap. Conservani

Marisa Cardoso passeou pela primeira vez na locomotiva. 
“Adorei! Observei cada detalhe dos lugares pelo qual 
passamos, prestei atenção em tudo. O que mais gostei foi 
ter feito novas amizades, conhecer lugares novos e estar 
em boa companhia”, conta.

A associada Ionele Cristina viajou na companhia das lhas. 
“Eu adorei todo, desde a organização até a receptividade 
da Apevo. Foi muito divertido e descontraído, com toda a 
segurança e cuidados necessários por causa da pandemia. 
Pretendemos fazer novos passeios”, declara.

Família Rodrigues: Elton, Marli, Emilly e Gerusa

Já Gerusa foi acompanhada do marido Elton Carlos 
Rodrigues, da lha Emilly Cristina Florentino Rodrigues e 
da sogra Marli Pires Rodrigues. “Gostamos mais de car 
dentro do trem, foi inesquecível. O pessoal da Apevo e a 
equipe da Maria Fumaça foram muito bem organizados, 
principalmente na hora de nos servir. Quando os músicos 
entraram para tocar (Trio Maria Fumaça) foi muito 
emocionante, me fez chorar. Minha sogra também se 
emocionou, pois tocava sanfona quando criança. Foi o 
momento que mais gostamos!”, comentou a associada. 
Ela também ressaltou que, em breve, pretende participar 
de mais excursões com a Apevo.

Família Rodrigues: Elton, Marli, Emilly e Gerusa
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Estado de São Paulo registra queda da mortalidade de idosos 

No mês das mães, a Unidade de Saúde está com uma promoção imperdível de 
massagem relaxante: associados têm 25% de desconto no serviço das prossionais 
Jéssica Souza e Fabiana Ferreira. Não associados têm 5% de desconto no valor total da 
massagem.
De acordo com as sioterapeutas, a massagem relaxante é feita com movimentos leves 
e é uma excelente alternativa para o tratamento de dores musculares. Geralmente 
causadas por estresse, problemas de postura ou movimentos repetitivos, esses hábitos 
são prejudiciais, resultando em diferentes doenças. Dessa maneira, ela é uma 
ferramenta que promove o bem-estar, aliviando o desconforto das regiões mais 
afetadas. “É também por meio da massagem relaxante que aumentamos a temperatura 
do corpo e seu uxo sanguíneo. Assim, reduzimos não apenas a tensão produzida pelos 
nervos, mas também as toxinas acumuladas nos músculos”, explica Jéssica. Ela lista 
outros benefícios da técnica, como: melhora a elasticidade dos músculos; ajuda com a 
circulação sanguínea; diminui o cansaço físico e mental; entre outros.
Os atendimentos só serão realizados mediante agendamento prévio, às segundas e 
quintas-feiras do mês de maio. A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião Lopes, 97– 
Centro de Votorantim. Informações (15) 3353-9800.

Dia das Mães: Unidade de Saúde faz promoção de massagem relaxante 

A presidente da Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP), 
Daniela Silva Mroz, diz que há uma ligação entre a queda 

no número de óbitos com a vacinação dos idosos. “Com 
as informações do Portal das Transparência, podemos 
scalizar e comprovar a ecácia da vacina. E também 
salientar que a população jovem deve continuar se 
precavendo, até a hora de poder receber sua dose”, 
armou.

Imunização e queda nos números

O número de óbitos de pessoas com mais de 60 anos em 
decorrência do coronavírus (Covid-19) teve queda de até 
90% no estado de São Paulo. O bom resultado se dá ao 
fato de que mais de 11 milhões de pessoas, entre 
prossionais de saúde, de segurança pública e 
administração penitenciária, da educação com mais de 47 
anos e idosos com mais de 64 anos, já tomaram a primeira 
dose dos imunizantes no estado.

Entretanto, houve um aumento na emissão de 
documentos comprobatórios de morte para a população 
entre 20 e 69 anos. O óbito de pessoas com idades entre 
60 a 69 anos era, em média, 23% em março de 2020 e 
passou para 27,4% na primeira quinzena de abril. Já entre 
os mais jovens, os falecimentos de pessoas entre 20 e 29 
anos cresceram 40%; entre 30 e 39 anos, 69% e entre 50 
e 59 anos, 53%. A faixa etária de 40 a 49 anos é a mais 
afetada entre a população não idosa. Até janeiro de 2021, 
representava 5,4% dos óbitos pela doença; atualmente, 
é 10,5% do total, um aumento de quase 100%.
Mais de 105 mil pessoas perderam suas vidas em 
decorrência de complicações causadas pelo coronavírus 
no estado de São Paulo.
 

 

 

Segundo os dados contabilizados pelo Portal da 
Transparência do Registro Civil, as mortes de pessoas 
entre 90 e 99 anos reduziram 70%; de pessoas entre 80 e 
89 anos caíram 54% e entre 70 a 79 anos, 3%.

Em Votorantim

Até o dia 30 de abril, o município de Votorantim 
imunizou mais de 22 mil pessoas contra o coronavírus 
(Covid-19). A cidade conta com cinco pontos de 
vacinação: na Praça de Eventos Lecy de Campos; no 
Parque Jataí; no Centro Esportivo Recreativo Municipal 
Aldovir Gori (Cermag), no bairro Rio Acima; na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Novo Mundo e na unidade de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Tatiana.
Desde o início da pandemia, em março de 2020, 
Votorantim registrou 8.162 casos conrmados e 299 
óbitos. A cidade possui 29 leitos de enfermaria e 17 na 
unidade de tratamento intensivo (UTI).
Até o fechamento dessa edição do Jornal da Apevo, a taxa 
de ocupação no Hospital Santo Antônio estava em 67% 
na enfermaria e 82% na UTI; enquanto no Hospital 
Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça registrou ocupação 
de 58% na UTI e 81% na enfermaria.
No dia 7 de abril, a Prefeitura de Votorantim entregou à 
p o p u l a ç ã o  o  N ú c l e o  d e  A c o l h i m e n t o  e 
Acompanhamento da Covid-19. O serviço funciona na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Heitor Avino, 
Centro ,  conhec ido  também como "Postão" .
A função do núcleo é acolher pacientes que apresentem 
casos leves e moderados da doença. O espaço funciona 
de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h. No local, os 
pacientes passam por uma triagem. Pessoas com casos 
considerados leves são orientadas e medicadas. Os 
classicados como moderados são encaminhados para 
uma área de acolhimento. Já os pacientes graves são 
levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jataí 
pela ambulância que ca disponível no núcleo para 
realizar a transferência.

Em Sorocaba

A taxa de redução da ocupação de leitos por idosos com 
70 a 79 anos caiu 15%; de 80 a 89 anos teve queda de 
60% e redução de 90% na faixa etária de 90 a 99 anos. 
Entretanto, o caso não se repete entre os jovens e 
adultos. Houve um aumento nas internações de pessoas 
de 50 a 59 anos (50%) e de 60 a 69 anos (15%).
De acordo com o diretor técnico do hospital, Fernando 
Brum, a queda se dá a um conjunto de fatores, sendo o 
isolamento o mais importante. De acordo com o diretor 
técnico do hospital, Fernando Brum, a queda se dá a um 
conjunto de fatores, sendo o isolamento o mais 
importante. 
“Os idosos foram os maiores acometidos da doença na 
sua fase inicial. Eles seguiram o isolamento e 
permanecem isolados, cumprindo religiosamente essa 
necessidade. Em seguida veio uma pausa na doença entre 
novembro e dezembro do ano passado. Posteriormente, 
a exibilização geral do comércio – como se nada mais 
estivesse acontecendo. Em janeiro, teve a mutação do 
vírus, cuja carga viral atingiu a população mais jovem, que 
representa a maior parte populacional do Brasil. 
Automaticamente, a doença começou a se disseminar 
mais, passando a complicar pessoas que não eram 
acometidas. E só depois veio a vacinação. Esses três 
fatores em conjunto contribuíram para essa queda e o 
aumento no número de internações de jovens e adultos”, 
explica.
Atualmente a Santa Casa conta com 55 leitos na unidade 
de tratamento intensivo (UIT) e 21 na enfermaria.

 

 

 

Segundo dados divulgados pela Santa Casa da 
Misericórdia de Sorocaba, no dia 27 de abril, houve queda 
no número de idosos com coronavírus (Covid-19) 

internados no hospital. Os dados compreendem o 
período de 1º de janeiro a 22 de abril de 2021.

Com as mudanças na fase de transição, os setores podem 
funcionar das 6h às 20h, com capacidade máxima de 25% 
do total. A medida vale para: shoppings e lojas de rua; 
cultos, missas e outras atividades religiosas; restaurantes 
e lanchonetes; salões de beleza e cabeleireiros; cinemas, 
teatros, museus, eventos e convenções; academias, 
clubes e centros esportivos.
Parques devem funcionar das 6h às 18h. Não está 
liberado o atendimento presencial em bares; no entanto, 

os estabelecimentos podem operar como restaurantes 
(públ ico sentado, serviços de al imentos para 
acompanhar as bebidas) e seguir as regras citadas acima.

 

 

No dia 26 de abril, o instituto protocolou na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para 
iniciar os testes clínicos em humanos. No dia seguinte 
(27), a agência solicitou informações adicionais e, até o 
fechamento dessa edição do Jornal da Apevo, não havia 
nenhum retorno.

O governo mantêm o toque de recolher das 20h às 5h e a 

recomendação de que os estabelecimentos operem com 
até 25% da capacidade máxima.

 

Ao anunciar a produção da Butanvac, o governador João 
Doria declarou que o instituto pretende produzir 18 
milhões de doses da vacina até a primeira quinzena de 
junho, mas que a aplicação do imunizante depende da 
aprovação da Anvisa. A vacina leva em conta as variantes, 
como a P1 – que é brasileira. 

Com a exibilização anunciada no nal de abril, a fase de 
transição permite que os estabelecimentos funcionem 
em horários mais amplos do que na fase laranja e 
amarela: são liberadas 14h diárias de funcionamento 
contra 8h na fase laranja e 10h na amarela. Desde o dia 18 
de abril já está permitido o funcionamento, com 
restrições de horário, de shoppings, lojas de rua e 
atividades religiosas. Restaurantes, parques, academias e 
salões de beleza estão liberados desde o dia 24 de abril.

De 1º a 9 de maio, lojas, shoppings, restaurantes, salões 
de beleza, academias e outros estabelecimentos 
comerciais podem funcionar das 6h às 20h. Antes da 
mudança, a fase de transição, em vigor em todo o estado, 
permitia o funcionamento das 11h às 19h para a maior 
parte dos setores.

O que muda 
 

Butanvac: primeira vacina brasileira

O Butantan tem até 120 dias para apresentar as 
informações solicitadas e, até lá, o prazo de análise da 
Anvisa ca interrompido.

O governador João Doria divulgou novas medidas de 
combate ao coronavírus (Covid-19), entre elas, uma 
maior exibilização na fase de transição do Plano São 
Paulo e a produção da Butanvac. As informações foram 
prestadas durante entrevista coletiva no dia 28 de abril.

A atual etapa da quarentena, em vigor desde o dia 16 de 
abril, é um estágio transitório entre as fases vermelha e 
laranja. A criação da fase ocorreu após uma leve queda na 
taxa de internações por Covid-19 no estado.

O Instituto Butantan anunciou, no dia 28 de abril, o início 
da produção da Butanvac, candidata a primeira vacina 
brasileira contra o coronavírus (Covid-19). De acordo 
com o governo de São Paulo, o primeiro lote de 
produção será de 1 milhão de doses e não dependerá de 
matéria-prima importada.

Governo do estado divulga novas ações de combate a Covid-19 

Vacinação é fator importante para queda de óbitos de idosos 
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Santa Casa registrou queda de internações
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Governador João Doria durante entrevista coletiva no dia 28 de abril
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Saiba quem foram os sortudos de abril: 

No mês de abril, a Apevo contemplou mais cinco 
associados com prêmios oferecidos pela associação e 
seus parceiros. O sorteio é realizado mensalmente e 
concorrem os associados que estão em dia com as 
mensalidades.
Ao pagar a mensalidade, o associado recebe um cupom 
que deve ser colocado na urna disposta na recepção da 
Apevo ou na Unidade de Saúde. Durante o mês, os 
contemplados são contatados pelas colaboradas da 
entidade e são convidados para comparecer na entidade 
tirar fotos para as redes sociais e o Jornal da Apevo.

Aposentado em Foco6 

Maio de 2021

Prefeitura lança programa de atividades online para população 

 

Com a pandemia do coronavírus (Covid-19), medidas 
como isolamento social e fechamento de atividades não 
essenciais se tornaram comuns e zeram com que grande 
parte das pessoas cassem mais tempo em suas 
residências. Com o objetivo de manter a população de 
Votorantim na atividade, mesmo dentro de casa, a 
Secretaria de Desporto (Sedesp) desenvolveu um 
projeto que disponibiliza aulas online com atividades 

físicas de segunda à sexta-feira.
As aulas online substituem as atividades presenciais que, 
antes das medidas mais restritivas o “Plano São Paulo” de 
combate à pandemia, estavam sendo programadas para 
retornar. “Com a regressão para as fases emergencial e 
vermelha, pensamos em uma forma de voltar a atender a 
população. Em reunião com a Secretaria de Saúde, 
discutindo sobre projetos futuros, surgiu a ideia do 
programa. O objetivo é amparar a nossa população, 
tirando as pessoas do sedentarismo, levando as aulas - 
que eram administradas nos centros esportivos - para a 
casa de cada um”, explica o diretor de esportes, Clayton 
Tonche.
Os exercícios são ministrados por prossionais de 
educação física da prefeitura e podem ser feitos em casa, 
com o auxílio de objetos usados no dia a dia. Os vídeos 
são de curta duração e incluem atividades como 
alongamento, ginástica e yoga.

As aulas podem ser assistidas no Facebook da Sedep, pelo 
link www.facebook.com/sedespvotorantim e também 
no site da prefeitura: www.votorantim.sp.gov.br.
 

Mural interativo

Há pouco mais de um mês, a Secretaria de Desporto 
(Sedesp) lançou um projeto interativo nas redes sociais: 
periodicamente faz postagens de murais com fotos de 
equipes esportivas que representaram Votorantim em 
competições passadas. De acordo com o diretor de 
esportes, Clayton Tonche, as pessoas estão gostando da 
ação e se manifestando a cada postagem. “A população 
interage, identicando quem são as pessoas das fotos e os 
locais, entre outras comentários”, disse Tonche. A ideia 
do mural surgiu com o intuito de interagir com a 
população nesse período de isolamento social e valorizar 
a importância do esporte. 
As publicações não tem prazo para nalizar, pois, 
segundo o diretor de esportes, o arquivo de fotos é rico. 
As imagens estão disponíveis no Facebook da Sedep 
(www.facebook.com/sedespvotorantim).

No início do vídeo, os professores apresentam quais 
atividades serão ensinadas, bem como seus benefícios e 
orientações sobre a posição do corpo para cada tipo de 
movimento.

Apevo presenteia mais cinco associados em sorteio mensal   

Professora Cristina Barradas durante gravação de videoaula

O dinheiro para o pagamento do benefício já estava 
previsto nas contas deste ano. Caso o governo consiga 

fazer o Congresso votar a lei do orçamento, o dinheiro 
prometido aos aposentados pode será pago a partir de 25 
de maio. De acordo com o Ministério da Economia, a 
remuneração extra pode injetar até R$ 50 bilhões na 
economia.
O assunto está sendo analisado pela área jurídica do 
governo para eventuais ajustes no texto que autoriza a 
antecipação, pois a proposta já saiu da área da Previdência 
do Ministério da Economia.A liberação do 13º salário do INSS é uma alternativa 

considerada simples pelo governo, tendo em vista que 
trata-se apenas de uma antecipação de recursos, o que 
não geraria um custo ao governo.

Calendário de pagamento
 

Com o impasse no orçamento de 2021, o Governo 
Federal deve antecipar o pagamento do 13º dos 
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) somente em maio. O prazo para os 
cálculos de gastos regulares que serão realizados pela 
Previdência deve ser feito na primeira metade de cada 
mês. Se passar do dia 15, o pagamento só poderá ser feito 
no mês seguinte.

 
Caso o Governo Federal não crie um calendário 
especíco para o pagamento da parcela extra, o 

cronograma de pagamentos deve seguir o calendário 
habitual do INSS. Vale lembrar que cada benefício pago é 
composto por uma numeração única e segue um padrão 
de 10 dígitos. O número observado será o último antes 
do dígito.
Também é necessário observar se o benefício é de um 
salário mínimo ou acima dele. Os que ganham até um 
salário recebem antes. Se a antecipação for aprovada, o 
pagamento será dividido em duas parcelas: a primeira 
será paga a partir de 25 de maio e, a segunda, a partir de 
24 de junho.
Quem ganha mais que um salário mínimo, deverá 
receber a partir de 1º de junho (primeira parcela) e 1º de 
julho (segunda parcela).

Pagamento antecipado do 13º salário de aposentados deve começar em maio 

Há mais de um ano, o mundo vive na incerteza de quando 
a pandemia do coronavírus (Covid-19) terá um m. Com 
o isolamento social e o fechamento do comércio não 
essencial, a população – especialmente idosos e crianças 
– passaram a car mais em suas residências e, durante 
esse período, houve um considerável aumento no uso da 
Internet e das tecnologias.
Com o avanço da inclusão digital, cursos especializados 
tornaram-se cada vez mais essenciais na vida dos idosos. 

Foi com esse objetivo que a Universidade de Sorocaba 
(Uniso) criou, em 1998, a Universidade da Terceira 
Idade.
Atualmente, são oferecidos cerca de 35 cursos de forma 
virtual. De acordo com o coordenador da universidade, 
Tiago Rodrigo Biasoli, estão sendo planejadas novas 
formas de realizar as aulas, entre elas o método hibrido, 
no qual os alunos podem frequentar as aulas presenciais e 
optar também pelos encontros virtuais. 

Tiago ressaltou também a importância de engajar os 
idosos digitalmente, sendo que a inclusão digital é uma 
grande aliada para diminuir o isolamento. “Existem 
muitos idosos morando sozinhos ou com baixa rede de 
suporte social ou familiar e a inclusão digital vem nesse 
sentido: buscar diminuir o isolamento, o sentimento de 
inutilidade – muito presente nessa geração”, comenta o 
professor.
Desde 2020, as aulas virtuais passaram a ser realizadas 

com mais frequência, entretanto, o coordenador explica 
que a modalidade já era aplicada, mas que os alunos 
tinham certa diculdade. “Além da plataforma própria da 
universidade, os professores continuaram com os 
conteúdos em plataformas já conhecidas pelos alunos, 
como o WhatsApp, e-mail e o YouTube”, explica.

“Tendo em vista que a maioria dos nossos alunos já 
estarão imunizados contra o coronavírus, a modalidade é 
uma grande opção para os ingressantes do próximo 
semestre”, comenta. Além dos cursos, a Universidade da 
Terceira Idade da Uniso promove também palestras, 
workshops e debates divididos em diversas áreas. 

Tiago crê que, após a pandemia, os idosos estarão menos 
resistentes aos recursos tecnológicos, que podem ser 
utilizados de diversas formas, desde interação social com 
amigos e familiares até como uma ferramenta de 
comunicação com um médico, por exemplo.

A Universidade da Terceira Idade ca na av. Dr. Eugênio 
Salerno, 100 – Centro de Sorocaba. Atendimento de 
segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 12h pelo telefone 
(15) 98105-0588 ou pelo e-mail 3idade@uniso.br. Você 
p o d e  c o n f e r i r  o s  c u r s o s  n o  s i t e : 
https://uniso.br/home/terceiraidade.

As inscrições para o segundo semestre ainda não têm 
data para começar. Mas os interessados podem ir se 
preparando e separando os documentos necessários 
para a inscrição, que são: cópias do RG, CPF, 
comprovante de endereço e certidão de casamento, caso 
o cônjuge esteja matriculado na instituição. Informações 
sobre as matrículas serão divulgadas em breve.

EAD: número de idosos que utilizam a Internet aumenta durante pandemia  

Gisele Prestes A. Garcia ganhou uma limpeza dentária da GouOdonto Andréa Tozzi representou o irmão, Mário, ganhador de um óculos de sol

Roseli de Almeida, ganhadora de uma sessão com a podóloga da Apevo Dilson Roberto Silva ganhador de uma massagem terapêutica na Apevo Shirley Garcia, representou a lha, ganhadora de um corte de cabelo

Universidade possui cursos em diversas áreas para terceira idade
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 Modo de preparo:

- Pimenta-do-reino a gosto

- 100 gramas de queijo mussarela ralado
- Sal a gosto

- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 500 ml de leite quente
- 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 1 caixa de creme de leite

Ingredientes:
 

Uma data tão importante como o Dia das Mães precisa 
ser comemorada da melhor maneira possível. O que, é 
claro, inclui um almoço mais que especial. A revista 
Claudia selecionou 30 pratos para a data e o escolhido 

pela Apevo foi couve-or gratinada com molho branco e 
queijo.
O prato é fácil de fazer, demora cerca de 30 minutos e 
rende até 6 porções. Conra o passo a passo. Ah, e se 
você zer a receita, nos marque no Instagram: 
@ApevoOcial ou envie uma foto no e-mail: 
com.apevo@gmail.com

- 1 unidade de couve-or média limpa e cortada em 
buquês

Junte a couve-or e cozinhe por 2 minutos.

Misture bem e desligue o fogo.

Leve ao forno, preaquecido, a 200ºC, e asse até dourar e 
o queijo derreter.

Deixe amornar e acomode a couve-or em um refratário 
levemente untado com azeite.

Sirva em seguida!

Adicione o queijo ralado e o creme de leite.

Junte, aos poucos, o leite quente e, sem parar de mexer, 
cozinhe até engrossar.

Em outra panela, derreta a manteiga, junte a farinha de 
trigo e mexa bem até formar um creme.

Tempere com o sal e a pimenta-do-reino.

Por cima, espalhe o creme e cubra com a mussarela 
ralada.

Em uma panela, coloque água com um pouco de sal e 
deixe ferver.

Escorra e deixa esfriar.

Em maio: 
Dia do Trabalhador e Dia das Mães

Dia do Trabalho

Nesta data também é homenageada a luta dos 
trabalhadores por melhores condições trabalhistas. 
Graças à coragem e persistência desses trabalhadores, os 
direitos e benefícios atuais dos quais usufruímos foram 
conquistados.

Os conitos caram conhecidos como “Revolta de 
Haymaket”. Três anos após as manifestações, 
precisamente em 20 de junho de 1889, foi convocada em 
Paris uma manifestação anual para reivindicação das 
horas de trabalho para todo 1º de maio como 
homenagem as lutas sindicais de Chicago.
No dia 23 de abril de 1919, o Senado francês raticou as 
8h de trabalho e proclamou o dia 1º de maio como 
feriado. Após alguns anos, outros países também 
seguiram o exemplo da França e decretaram feriado 
nacional dedicado aos trabalhadores.

No Brasil, o Dia do Trabalho só foi reconhecido no dia 26 
de setembro de 1924, por meio do decreto nº 4.859 
assinado pelo presidente da época Arthur da Sila 
Bernardes.
 

Em maio, os brasileiros comemoram duas datas 
importantes: dia 1º, o Dia do Trabalho e, no dia 9, o Dia 
das Mães. Você sabe como surgiram essas datas?

Dia das Mães

 

 
O Dia das Mães é uma data móvel, ou seja, o dia a ser 
comemorado dependente do ano, mas no Brasil é 
sempre no segundo 
domingo do mês de 
maio. Este ano, a data 
será lembrada no dia 9 
de maio. Em vários 
países é comemorado 
em outras datas, que 
v ã o  d e  m a r ç o  a t é 
dezembro.

 

A comemoração mais 
antiga do Dia das Mães 
tem origem na Grécia 
antiga, onde a entrada 
d a  p r i m a v e r a  e r a 
comemorada por Reia, 
a mãe dos deuses. A 
tradição de homenagem 
às mães continuou com 
as festas em hora de 
C i b e l e ,  t a m b é m 
chamada de Magna 
Mater (Grande Mãe).
Depois de cristianizado, 
o  Impér io  Romano 
continuou celebrando o 
Dia das Mães, mas no 4º 
domingo da Quaresma, 
em honra da Virgem 
Maria e da igreja-Mãe. A 

data passou a ser conhecida como “Domingo das Mães”. 
Na época, os feriados não tinham sido inventados, por 
isso a data era a única oportunidade para os criados 
terem folga e estarem com a família.
No Brasil, o primeiro Dia das Mães foi promovido pela 
Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de 
maio de 1918. Entretanto, foi só em 1932 que o 
presidente Getúlio Vargas ocializou a data. (Fonte: 
Calendarr)

Até meados do século XIX, os trabalhadores jamais 
pensaram em exigir seus direitos trabalhistas para seus 
patrões, apenas trabalhavam. Foi então que, em 1886, 
para reivindicar a redução da jornada de trabalho (de 13 
horas para 8 horas diárias), que um grupo de 
trabalhadores manifestaram pelas ruas de Chicago. O ato 
iniciou uma greve geral nos Estados Unidos.

O Dia do Trabalho é comemorado em diversos países no 
mundo, sendo feriado no Brasil, Portugal, Rússia, França, 
Espanha, Argentina e outras nações. A data representa 
um momento em que os empregados e empregadores 
devem reetir sobre as legislações trabalhistas, normas e 
demais regras de trabalho.

Tipo: série

FILHAS DE EVA

      A HORA DA 
ESSÊNCIA

Valor: R$ 41,00 na Americanas.com
Onde assistir: Globoplay

Tipo: livro

Sinopse: “Filhas de Eva” é 
a nova série do Globoplay 
e  r e t r a t a  a  v i d a  d a s 
personagens Stella (Renata 
Sorrah), Lívia (Giovanna Antonelli) e Cléo (Vanessa 
Giácomo). Logo no primeiro episódio, o caminho das 
protagonistas se entrelaçam. O ponta pé inicial para o 
encontro é a festa de Bodas de Ouro de Stella e Ademar 
(Cacá Amaral) – um evento chique.

  
FEIJOADA SOLIDÁRIA 

“A hora da essência” relata a conversa de duas mulheres, 
uma delas em vias de morrer. Através da conversa entre 
as duas, Padre Fábio de Melo propõe uma análise sobre a 
vida, o que podemos fazer para viver melhor e como é 
viver a essência – não deixando para cuidar de vida só às 
vésperas de morrer. Uma das mulheres descobre um 

câncer incurável, é hospitalizada e é lá que conhece uma 
enfermeira com quem conversa sobre a sua vida. Ainda 
antes de morrer, essa mesma mulher toma atitudes para 
recuperar o que havia deixado para trás ou perdido.

APAE VOTORANTIM

Durante a exibição do vídeo de 50 anos de casamento, 
Stella percebe que a moça das fotos antigas – otimista e 
destemida – se perdeu. Ao não se reconhecer mais na 
vida que construiu com a família, ela não se contem e 
pede o divórcio. Uma decisão inesperada que muda a 
vida de todos a sua volta, principalmente a de sua lha 
Lívia e da até então desconhecida Cléo, que levou o bolo 
da festa.
“Filhas de Eva” conta a trajetória dessas mulheres que 
estão presas a padrões que não as fazem felizes. Stella 
repete o destino de sua geração: abriu mão de seus 

sonhos pelo casamento e maternidade. Lívia tem sua 
carreira, mas sofre por não ter o controle da vida afetiva 
que idealizou. Já Cléo, com sua baixa autoestima, precisa 
garantir teto e sobrevivência antes de pensar em 
qualquer realização pessoal.

Resumo: “De vez em 
q u a n d o  a  v i d a  n o s 
surpreende em absoluto 
desgoverno. Tudo fora, 
alheio, exilado. Mas há 
outros momentos em que 
nos surpreende em absoluta concordância. Tudo dentro, 
consciente e reconciliado. A hora da essência talvez seja 
isso. O turno da vida em que a liturgia das horas nos põe 
num caminho só: o que nos faz chegar a nós mesmos” – 
Pe. Fábio de Melo.

Contato: (15) 3245-1131 
ou 99706-1407.

Os convites da feijoada custam R$ 40 e os pratos servem 
duas pessoas. O prato é principal é acompanhado por 
vinagrete, farofa, couve e 
laranja. A retirada será das 
11h às 15h, no Espaço 
Família (na av. Luiz do 
Patrocínio Fernandes, 260 
– Vila Dominguinho – 
Votorantim).

Sobre: Para dar sequência aos trabalhos desenvolvidos 
pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Votorantim, a entidade promove, no dia 
15 de maio, o evento “Feijoada Solidária Drive-thru”. Há 
quase 30 anos, a APAE é referência no atendimento de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos portadores de 
necessidades especiais. Atualmente, o local atende 110 
pessoas.
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Couve-or gratinada para um almoço especial
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Receita para o Dia das Mães: couve-flor gratinada com molho branco e queijo 
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Para facilitar o acerto das mensalidades, a Apevo deu início a um novo serviço: o “Pague 
fácil”. Trata-se do sistema delivery em que um representante da associação vai até a casa 
do associado para receber as mensalidades.
A associação está passando pelo período da pandemia do coronavírus com todos os 
esforços para manter seus projetos, ações e compromissos, sem comprometer a 
qualidade dos benefícios e atendimentos oferecidos aos seus associados e 
dependentes. Dessa maneira, entende que nem todos os associados conseguem ir até a 
entidade para acertar suas pendências; então decidiu criar o novo serviço para atender a 
todos que estejam precisando.

“Essa é mais uma alternativa que a Apevo criou para facilitar o acerto de contas dos 
associados. Estamos certos de que esse período vai passar e a associação terá condições 
de seguir oferecendo ótimos benefícios e atividades a todos”, comenta o presidente da 
entidade, Daniel Sentelhas.
Para solicitar a presença do serviço delivery, os interessados devem entrar em contato 
pelos telefones (15) 3243-2410 (sede Apevo) ou (15) 3353-9800 (Unidade de Saúde 
Apevo). 

Com a suspensão das atividades da sede da Apevo, o recebimento da mensalidade 
passou a ser feito na Unidade de Saúde e a associação tem hoje uma alta inadimplência. 
Portanto, aqueles que não conseguem ir até a associação podem solicitar a presença do 
serviço em suas residências, com o agendamento para a visita.

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.

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 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.

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.

Campanha publicitária da Apevo percorre vários pontos da cidade  

Quarto outdoor apresentou os benefícios da Apevo, na av. 31 de março Painel cará exposto na av. Giselle Constantino até o dia 9 de maio

A academia possui mais de 30 equipamentos de 
musculação, incluindo bicicleta e esteira ergométrica, 
halteres, entre outros; elevador de acesso; banheiro 
adaptado para pessoas com deciência; armário; catraca; 
ventiladores; sistema de som e espelhos. A Apevo 
também contratou o personal trainer Edenilson Bueno - 
o Edinho, que será o responsável pela inscrição dos novos 
alunos, confecção das carteirinhas e dos planos de aula.

As matrículas devem ser feitas no local. As mensalidades 
variam de R$ 30 a R$ 70 (associados e não associados). 
Quem não é associado também pode se inscrever, mas 
somente associados e dependentes terão descontos. 
Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Com o alvará de abertura em mãos e o avanço para a fase 
laranja do Plano São Paulo, a Apevo Vida está pronta e 
abrirá suas portas a partir do dia 3 de maio. Devido à 
pandemia, a inauguração não terá solenidade, mas a 
associação aguarda os associados e dependentes que 
deixaram seus nomes na lista de interessados para 
frequentar as aulas.

“Estamos ansiosas com a inauguração da Apevo Vida e 
esperamos que nossos associados e dependentes 
usufruam de mais um benefício voltado a área da saúde. 
Temos o objetivo é promover melhorias na qualidade de 
vida do nosso público”, declara Daniel Sentelhas, 
presidente da Apevo.
A Apevo Vida ca na rua Antônio Fernandes, 147 - Centro 
de Votorantim. A academia funcionará de segunda à 
sexta-feira, em dois horários: das 7h às 10h e das 15h às 
20h.

Apevo Vida: academia será inaugurada no dia 3 de maio  

Agora, os dois prédios irão atender o público em geral. A 
diretoria ressalta que são seguidas todas as medidas de 

proteção contra o vírus, sendo obrigatório o uso de 
máscaras de proteção para permanência nos espaços; 
respeito ao distanciamento mínimo entre as pessoas e 
uso de álcool em gel – disponível na entrada da entidade.
Dúvidas e informações pelo telefone (15) 3243-2410 ou 
WhatsApp (15) 99173-3316.

Cortesia da Apevo: estadia em Ilha Comprida

Nos meses de maio e junho, a Apevo irá oferecer uma 
cortesia para associados, em dia com as mensalidades, 
com um nal de semana na colônia de férias em Ilha 
Comprida. Os contemplados terão direito a um 

acompanhante, demais convidados pagam à parte.
De acordo com o presidente da associação, Daniel 
Sentelhas, a escolha das datas das diárias será feita por 
ordem de chegada, sendo um contemplado por nal de 
semana, conforme a disponibilidade.
As diárias são para o período de sexta-feira, com entrada 
a partir das 8h, até segunda-feira, com saída até às 10h. A 
cortes ia  só  será  vá l ida  para  assoc iados  que 
comparecerem pessoalmente na sede da Apevo (rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro). A retirada da chave 
será feita às quintas-feiras, no período da tarde. 
Informações pelo telefone (15) 3243-2410 ou 99173-
3316.

Com a exibilização do Plano São Paulo de combate à 
pandemia, a Apevo reabriu sua sede no dia 26 de abril. O 
horário de funcionamento da associação, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – centro de Votorantim, é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
No local são realizados serviços como: inscrições de 
novos associados; pagamento de mensalidades e boletos; 
reservas para as colônias de férias; reservas para viagens; 
atendimentos jurídicos; aulas de coral; cursos de Inglês e 
Informática; salão de beleza; aluguel do salão de eventos; 
entre outros.

 
Associação retoma atendimento presencial e oferece cortesia

Já os encontros do coral, com o regente Luís Gustavo 
Laureano, são às sextas-feiras, das 15h às 17h, no Salão de 
Eventos da Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro de Votorantim.

 

As aulas de ginástica e coral da Apevo foram retomadas e 
os professores abriram inscrições para novos alunos. A 
partir de maio, as mensalidades da ginástica passam a ser 
R$ 20, enquanto o coral segue gratuito para associados e 
dependentes. 
A aula de ginástica, com o professor Márcio Antonio, 
acontece às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h; e às 
quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h. A atividade é 
realizada no prédio da Apevo localizado na rua Antônio 
Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.

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.

Aulas de dança

Assim que o horário for liberado pelas medidas do 
governo do estado, a Apevo divulgará o retorno das aulas 

e m  s u a s  r e d e s  s o c i a i s 
(www.facebook.com/ApevoOcia l ,  Instagram 
@ApevoOcial e www.apevo.com.br).

Devido ao toque de recolher estipulado pelo governo 
estadual das 20h às 5h, as aulas de dança com o professor 
Josué (Josuka) Araújo seguem suspensas, já que as 
atividades acontecem às quintas-feiras, das 20h às 22h.

 

 

Aulas presenciais: estão abertas as inscrições para ginástica e coral   

Pague fácil: Apevo disponibiliza serviço delivery para pagamento de mensalidade
Aulas de ginástica foram retomadas seguindo medidas de proteção

Associada Ivete Carvalho é uma das primeiras frequentadoras da academia


