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Palavra do Presidente

Pandemia: entidades locais precisam de ajuda

Olá amigos associados, dependentes e colaboradores da
Apevo. Há mais de um ano estamos enfrentando a
pandemia da Covid-19. Sabemos que todos estão
passando por uma situação nunca vivida em suas casas,
comércios e cotidianos. Nós, da diretoria da Apevo, não

imaginávamos passar por uma crise como essa, com
pessoas passando fome, preocupadas em sair de casa e
com medo do vírus que vem atingindo tantos brasileiros.
Nesse contexto, gostaria de destacar a todos sobre o
quanto as entidades vêm sendo prejudicadas desde o
início da pandemia. Talvez as pessoas não tenham se dado
conta da crise pela qual as instituições estão passando por
deixarem de receberem ajuda. O papel de seus
colaboradores é fundamental para que elas sigam
atuando. E, como isso deixou de acontecer, algumas
foram obrigadas a fecharem suas portas por falta de
condições.
Neste mês de junho, muitas delas tinham como
esperança o dinheiro do trabalho desenvolvido nas
barracas de comes e bebes durante a tradicional Festa
Junina de Votorantim, que já contabilizou 104 edições na
nossa cidade e é considerada uma das maiores e melhores
festas juninas do país.
Mas, infelizmente, passaremos mais um ano sem a nossa
festa, sem a alegria das crianças se divertindo nos
brinquedos do parque e os adultos aproveitando os

shows e as barracas. É muito triste pensar que a Praça de
Eventos Lecy de Campos estará mais um ano vazia no
mês em que lembramos quatro santos da Igreja Católica e
que prestigiamos nossas raízes com essa festa tão
brasileira.
Com a vacinação ainda em processo, as aglomerações são
proibidas e não poderemos nos divertir e ajudar as
entidades que se beneciam com esse importante
evento. Dessa forma, faço um pedido a todos:
contribuam com as entidades locais para que elas sigam
em seus projetos e ações. Elas ajudam famílias que
passam por necessidades e precisam seguir com essa
importante tarefa que é atender os mais carentes que
passam fome e frio e tiveram suas vidas mais prejudicadas
em função da pandemia.
Vamos rezar e torcer para que a vacinação avance em
nossa cidade e em nosso país para que possamos ter de
volta nosso dia a dia. Peço a Deus que nos livre e nos dê
forças. Um abraço fraterno!
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos
Combate à violência contra os idosos: junte-se a essa causa
A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia
15 de junho como sendo o Dia Mundial de Combate à
Violência Contra as Pessoas Idosas. Anualmente, são
realizadas ações e debates sobre o assunto, com a
nalidade de chamar a atenção da sociedade, da família e
do poder público para os mais variados tipos de violência
que acometem milhares de idosos diariamente, além de
disseminar a discussão sobre a violência e não aceitá-la
como normal.
De acordo com o Estatuto do Idoso: “violência contra o
idoso é qualquer ação ou omissão praticada em local
público ou privado que lhe cause morte, dano ou
sofrimento físico ou psicológico” (Cap. IV, art.19,
parágrafo 1).
As violências mais comuns praticadas contra pessoas
idosas são: violência física, psicológica, negligência, abuso
nanceiro e patrimonial, violência sexual e o abandono.
Hoje quem mais sofre são as mulheres acima de 75 anos,
viúvas, de baixa renda e que possuem algum grau de

dependência. E quem mais comete violência são
membros da família ou pessoas que convivem com os
idosos e que deveriam manter uma relação
supostamente de conança.
O número de denúncias de violência e de maus tratos
contra esse grupo cresceu 59% no Brasil durante a
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Entre março
e junho de 2020 foram 25.533 denúncias contra 16.039
do mesmo período em 2019. Isso porquê o isolamento
social imposto pela pandemia estimulou o convívio
familiar e, muitas vezes, essa interação se torna abusiva.
É importante ressaltar que, ao tomar conhecimento de
que um idoso sofre violência (seja ele da família, do bairro,
da igreja, entre outros locais), é nosso dever como
cidadão denunciar. Se não denunciarmos, estaremos
compactuando com a violência!
Para fazer uma denúncia é simples, basta discar o número
100. É o chamado “Disque 100 dos Direitos Humanos” e
toda denúncia é sigilosa e muito segura, ninguém saberá

quem ligou. Além disso, você também pode recorrer às
delegacias de polícia, ao Conselho Municipal do Idoso e
ao Ministério Público de seu município.
Vamos romper o pacto do silêncio? A violência contra a
pessoa idosa pode causar danos físicos e psicológicos,
baixa qualidade de vida, depressão, isolamento social e
até a morte. Denuncie!
Paola de Campos
Gerontóloga pela
Universidade de São Paulo
Pós graduada em
Arteterapia pela
Universidade Paulista
Coordenadora de Cursos
para Cuidadores de Idosos
Consultora de Saúde do
NotreLife 50+ de
Sorocaba

Método RPG: reeducação postural corrige desarmonias do corpo
A reeducação postural global (RPG) é um dos métodos da
sioterapia e trata das desarmonias do corpo humano.
Visa o equilíbrio entre as forças musculares,
considerando as necessidades individuais do paciente,
buscando desenvolver a capacidade de movimentação
normal das articulações e a manutenção de uma boa
postura por meio de alongamentos, tração e respiração.
De acordo com os fundamentos da RPG, os músculos são
interligados em cadeias. A deciência de qualquer
músculo pode causar uma desarmonia em outro ponto
do corpo, por isso é uma técnica que visa tratar não só a
dor, mas suas causas. Associada a outras técnicas de
terapia manual, combate dores nos músculos,
articulações e de cabeça, melhora o sistema respiratório
e realinha a coluna vertebral.
A sessão de RPG dura cerca de uma hora e deve ser feita
uma vez por semana, de forma individualizada. O

tratamento é indicado a partir de 7 anos de idade e sua
duração varia de acordo com os problemas de cada
paciente.
Principais benefícios
Os benefícios podem ser percebidos desde as primeiras
sessões, onde a pessoa se torna mais consciente da sua
postura corporal, o que já é um estímulo para que ela se
esforce em manter a boa postura no seu dia a dia.
Outros benefícios são: combater a dor nas costas;
correção de desvios posturais (escolioses); melhorar a
respiração e a mobilidade do tronco; diminuir dores
causadas por hérnias de disco; melhorar a dor crônica do
quadril; eliminar dores de cabeça causadas por excesso
de tensão nos músculos das costas e do pescoço; diminuir
as dores de cabeça causadas por alterações na articulação

temporo mandibular; correção do pé plano; entre outras.
A reeducação postural global é indicada não somente
para quem sente dor, mas também para aqueles que
buscam encontrar um melhor equilíbrio, exibilidade e
consciência corporal.
Agende sua consulta na Unidade de Saúde Apevo: rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim. Informação
(15) 3353-9800.

Fabiana Ferreira
Fisioterapeuta
Apevo

A importância da vacinação na terceira idade

Governo federal antecipa pagamento do
13º de aposentados e pensionistas do INSS

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatística), o número de pessoas maiores de 60 anos, no
Brasil, mais do que triplicará nas próximas décadas. Por
isso, é preciso garantir a melhor qualidade de vida
possível, sendo a vacinação uma ação de extrema
importância.
Por conta das alterações imunológicas ao longo do
processo natural de envelhecimento, os idosos são mais
suscetíveis ao surgimento de algumas doenças
infectocontagiosas, principalmente as que afetam o
aparelho respiratório. Dessa forma, é fundamental que a
população idosa se conscientize sobre a importância da
vacinação e se envolva nas campanhas, principalmente
contra o coronavírus (Covid-19) e a gripe (Inuenza).
A vacinação nos idosos reduz as internações e o risco de
morte causadas por doenças cardíacas,
cerebrovasculares, pneumonia, inuenza e coronavírus.
Em relação a Covid-19, é importante saber que nenhuma
vacina protege 100%. No caso, o imunizante previne
casos graves, que exigem internações nos leitos de UTI

Com o objetivo de recuperar a economia do Brasil, o
governo federal antecipou o pagamento do 13º salário de
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). O pagamento acontece em duas
vezes, sendo que a primeira parcela está sendo paga de
25 de maio a 8 de junho. Já a segunda parcela será paga de
24 de junho a 7 de julho.
A medida não tem impacto orçamentário, uma vez que
houve apenas uma antecipação do benefício, sem
acréscimo na despesa prevista para o ano. Geralmente, o
pagamento do 13º é feito nos meses de agosto e
novembro.
Aposentados e pensionistas receberão 50% do valor do
benefício. O valor será calculado proporcionalmente
para quem passou a receber depois de janeiro. Segurados
que recebem por incapacidade temporária terão direito a
menos que 50%.
Recebem o benefício quem, durante o ano, recebeu
aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença,
auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.
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(Unidade de Tratamento Intensivo). Portanto, os
cuidados continuam por meio do distanciamento social,
higienização das mãos e uso de álcool gel, além das
máscaras de proteção facial, como fortes aliados contra o
vírus. Sobre a vacina da gripe, é necessário ressaltar que o
público-alvo deve esperar 15 dias entre a dose da vacina
contra o coronavírus para ser imunizado contra a
inuenza e vice-versa.
A população está cando mais velha, mas envelhecer com
saúde é fundamental e o controle das doenças infecciosas
também faz parte desse processo de envelhecimento
saudável. Cuidemse!

E l i a n e A .
Ruzzante
Geriatra na
Unidade de Saúde
Apevo
Distribuição gratuita
Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042)
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Visitas periódicas ao dentista evitam surgimento de problemas bucais
restaurações presentes ou não; ausência ou não de
dentes; avaliação do tecido da língua, gengiva, bochecha e
palato (céu da boca); assoalho da língua; avaliação da
articulação temporo mandibular (ATM) etc. A avaliação é
o diagnóstico inicial, que informa se há necessidade de
exames complementares para o melhor planejamento do
tratamento.
“A primeira consulta deve ser antes mesmo de surgirem
os primeiros dentes de leite. É importante ter em mente
que, quanto antes a criança for ao dentista, mais cedo
aprenderá sobre os hábitos bucais corretos”, explica
Flávia. Além disso, o dentista também acompanhará o
crescimento e desenvolvimento da dentição de forma
saudável. Na primeira visita, os responsáveis pela criança
recebem orientações de cuidados de higienização
gengival e, posteriormente, os dentes, tipos de escovas,
entre outros assuntos de importância.

Dentista da Apevo, Flávia Cassandre Dias de Freitas

Há quanto tempo você não faz uma visita ao seu dentista?
A pandemia tem nos impedido de praticarmos algumas
atividades, mas as consultas ao dentista são importantes
para manter uma boa saúde bucal e do organismo como
um todo.
A baixa frequência na escovação dos dentes e a falta dos
cuidados necessários podem ser motivos para o
surgimento de diversos problemas bucais. Visitar o
dentista é um compromisso que deve ser renovado e
com frequência.
Na Apevo, há dois prossionais que oferecem diversos
serviços na área da saúde bucal: os dentistas Flávia
Cassandre de Freitas Dias e Maurício Salzano.
Em entrevista ao Jornal da Apevo, Flávia ressalta a
importância de visitar um prossional para evitar
problemas futuros. “É na visita regular que serão
identicadas e prevenidas quaisquer doenças que possam
atrapalhar a saúde bucal, como cárie, gengivite, entre
outras. O diagnóstico precoce facilita o tratamento e
evita que sejam necessários procedimentos invasivos,
evitando futuros desconfortos”, destaca. De acordo com
a prossional, é recomendando realizar uma consulta a
cada seis meses para fazer um check-up da saúde bucal e
garantir um sorriso saudável.
O atendimento odontológico se inicia com perguntas
sobre os hábitos e cuidados do paciente; depois é feita
uma avaliação clínica para vericar a anatomia da boca;

Doenças periodontais
A prevenção de doenças é primordial em todo check-up.
Doenças periodontais são doenças inamatórias que
afetam os tecidos de suporte (gengiva) e sustentação
(cemento, osso) da cavidade bucal. Elas estão entre as 10
doenças mais frequentes que afetam os humanos, sendo
uma das principais causas para a perda de dentes em
adultos.
As doenças periodontais mais comuns são a gengivite,
periodontite e periodontite avançada.
A gengivite é uma inamação na gengiva, causada pela
formação de tártaro na região proveniente de uma
escovação inadequada. Ela pode trazer riscos ao
paciente, como sangramento da gengiva durante a
escovação e ao usar o o dental e inchaço na área.
A periodontite é a inamação agravada da gengiva, que
afeta os tecidos de sustentação dos dentes e resulta no
afastamento dos mesmos da própria gengiva, permitindo
maior acúmulo de placa bacteriana na área. O paciente
com periodontite corre riscos de adquirir a endocardite e
a perda precoce dos dentes afetados.
A periodontite avançada é o estágio mais preocupante da
doença, já que a infecção está arruinando os ossos

responsáveis pela sustentação dos dentes.
“Na terceira idade, os problemas periodontais são muito
frequentes. Pessoas dessa faixa etária devem estar
sempre em dia com seus retornos e controles médicos e
odontológicos. Mesmo não tendo os dentes naturais e
fazendo o uso de próteses, é importante a consulta de
rotina. Através dela, o dentista avalia a adaptação da
prótese na cavidade bucal e avalia o tecido da boca para
prevenção do câncer”, explica a dentista Flávia
Cassandre. A doença periodontal também pode estar
associada a doenças sistêmicas, como diabetes,
problemas cardiovasculares, deciências nutricionais,
dentre outras.
Motivos para ir ao dentista
O cuidado com a saúde bucal deve ser constante, assim
como em todas as outras áreas da saúde. Por meio de
orientações prossionais e exames clínicos periódicos é
possível identicar e evitar problemas.
Os cuidados com a boca também previnem que as
bactérias acumuladas causem danos a outros sistemas do
corpo humano.
Engana-se quem pensa que somente a escovação em casa
é suciente para manter o sorriso 100% saudável e limpo.
Para isso existe a prolaxia, também conhecida como
limpeza dental.
Manter o sorriso saudável, branco e harmonioso é uma
das muitas formas de se sentir bem consigo mesmo. Por
isso, procure um prossional.
Na Unidade de Saúde Apevo, associados e dependentes
possuem descontos especiais nas consultas com Flávia
Cassandre e Maurício Salzano.
Flávia atua com o atendimento na clínica geral, ortodontia
e ortopedia dos maxilares (aparelhos ortodônticos e
ortopédicos), dentística (restaurações), lente de contato
dental, harmonização facial e próteses dentais. Já
Maurício realiza tratamentos buco maxilares faciais
(cirurgias), implantes dentais, dentística e próteses
dentais. A clínica ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro
de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 33539800 ou WhatsApp (15) 99788-0559.

Coronavírus: governo deve anunciar novas medidas de flexibilização dia 9
No dia 9 de junho, o governo do estado de São Paulo deve
anunciar novas regras da fase de transição do plano de
combate à pandemia do coronavírus (Covid-19). Até lá,
comércios não essenciais seguem operando até às 21h e
atendendo com 40% da capacidade de pessoas no local.
O toque de recolher continua vigente das 21h às 5h.
O governo voltou atrás sobre o funcionamento até às 22h
e a capacidade máxima permitida de 60% - que
aconteceria dia 1º de junho – após o aumento no número
de internações pela Covid em todo o estado. “Essa é a
nossa recomendação, pois os índices da pandemia
recomendam cautela nesse momento e é isso que
estamos adotando”, disse o governador João Doria
durante entrevista coletiva no dia 26 de maio. O número
de novos casos está em alta no estado.
Após o aguardado anúncio, a nova ampliação de horário e
capacidade deverá ser liberada a partir de 14 de junho.
O estado de São Paulo está, desde o dia 18 de abril, na
chamada “fase de transição”. Esta fase representa uma
etapa transitória da fase emergencial – a mais rigorosa.

359 mortes em Votorantim
Do início da pandemia do coronavírus (Covid-19) até o
dia 28 de maio, a cidade de Votorantim registrou 359
mortes pelo vírus e 9.206 casos. O total de recuperados
até a mesma data era de 8.625.
221 casos suspeitos aguardam os resultados dos exames
para conrmação ou não da doença. De acordo com a
Secretaria de Saúde, até sexta-feira (28), 49 pessoas
estavam internadas, sendo 32 em leitos de enfermaria e
17 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
A taxa de ocupação no Hospital Santo Antônio, da rede
privada, estava em 67% na enfermaria e 64% na UTI. Já
no Hospital Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça, a
ocupação era 83% na UTI e 64% na enfermaria.

Arte: G1.com

Dia D de vacinação
Mais de 500 mil pessoas não completaram o esquema de
vacinas (duas doses) no estado de São Paulo. Com isso,
uma iniciativa do governo estadual em parceria com os
municípios, irá promover um “Dia D”, no dia 5 de junho.
Serão 5 mil pontos de vacinação, espalhados pelo estado,
abertos das 7h às 18h para a aplicação exclusiva da
segunda dose da Coronavac ou Fiocruz/Astrazeneca. Os
interessados deverão ter tomado a primeira dose da
Coronavac há mais de 28 dias e e há mais de 12 semanas a
vacina Astrazeneca.
O coronavírus ainda continua sendo uma incógnita para
os especialistas e a população em geral. O que se sabe até
o momento é que apenas as vacinas e as medidas de
proteção, como uso de máscara de proteção e
distanciamento social, são capazes de prevenir casos

graves da doença e a disseminação do vírus.
Devido a falta de insumos vindos da China, a produção
dos imunizantes foi interrompida por um período no mês
de maio. Com o atraso na fabricação, o Instituto Butantan
e o governo do estado de São Paulo informaram que a
vacinação para novos públicos será retomada a partir de
julho. Entretanto, pessoas com comorbidades e
deciências permanentes com mais de 40 anos podem se
imunizar.
Trabalhadores dos aeroportos de Congonhas, Cumbica e
Viracopos começaram a ser vacinados dia 28 de maio,
enquanto os trabalhadores do Porto de Santos
começarão a ser imunizados dia 1º de junho. A
expectativa é que sejam imunizados 21 mil trabalhadores
portuários.
Em Votorantim, as doses estão sendo aplicadas na Praça
de Evento Lecy de Campos. Pessoas com comorbidades
devem apresentar uma declaração médica preenchida
pelo próprio médico – no caso de pacientes do Sistema
Único de Saúde. Já quem se consulta na rede particular,
deve preencher o documento disponível no link
votorantim.sp.gov.br/comorbidades/.
De 1º a 20 de julho, o governo pretende vacinar pessoas
sem comorbidades com idades entre 55 a 59 anos e, de
21 a 31 de julho, prossionais da educação de 18 a 46
anos. O governador João Doria também divulgou, no dia
26 de maio, os grupos que deverão ser imunizados em
agosto. “No período de 2 a 16 de agosto, serão vacinadas
as pessoas sem comorbidades entre 50 e 54 anos. E, a
partir do dia 17 de agosto, começaremos a vacinação das
pessoas entre 45 e 49”, disse.
Em todo o país, cerca de 22 milhões de pessoas estão
imunizadas com as duas doses contra a Covid-19.

Especialistas afirmam que Brasil está perto da
terceira onda de infecções pelo coronavírus
Um boletim da Infogripe – publicado dia 21 de maio por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), revela que a situação da pandemia do coronavírus (Covid-19) no Brasil voltou a piorar
em pelo menos oito estados. Eles acreditam que o país possa sofrer ainda no mês de junho a
chamada terceira onda de pandemia de Covid-19.
Em São Paulo, para tentar barrar o avanço da variante indiana, está sendo realizada uma
scalização para vericar os passageiros que desembarcam nos aeroportos e dois terminais
rodoviários da capital com suspeita de Covid-19.
Os indícios sugerem que o retorno às atividades econômicas e sociais aconteceu muito cedo.
Com mais pessoas nas ruas, o coronavírus voltou a circular com maior intensidade.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a terceira onda pode ser provocada
pelo avanço de uma nova cepa no país. Até o dia 28 de maio, foram conrmados oito casos da
variante indiana: seis são tripulantes de um navio atracado no Maranhão; um é morador do Rio de
Janeiro e outro de Minas Gerais. Não há comprovação de que a cepa tem maior taxa de
transmissão ou mortalidade.
O secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, informou que o pico de
internações da terceira onda na capital deve acontecer no dia 17 de junho.
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Destaque Apevo

Apevo Vida completa um mês com mais de 40 alunos
Em um mês de
funcionamento, a
Apevo Vida conta
com mais de 40
alunos, que
frequentam as aulas
nos períodos da
manhã, tarde ou
noite. O projeto da
associação teve
início em fevereiro
de 2020 e foi
concluído no dia 3 de
maio deste ano.
O prédio, no qual
está implantada a
academia da Apevo,
Fachada lateral da Apevo Vida
conta com três
pavimentos. A diretoria pretende iniciar um novo projeto
no andar térreo, mas as novidades serão divulgadas em
breve.
Já no primeiro andar, são realizadas as aulas de ginástica
com o professor Marcio Antonio. A atividade reúne
dezenas de associadas, de terça à sexta-feira, nos
períodos da manhã e noite.
No segundo andar está a Apevo Vida, comandada pelo
personal trainer Edenilson Bueno – o Edinho. Cerca de 30
equipamentos de musculação estão dispostos no espaço,
entre eles: bicicletas, esteiras ergométricas, halteres,
entre outros. A academia possui uma catraca de acesso e,
em breve, serão confeccionadas as carteirinhas dos
alunos. Também há armários para que eles possam
guardar seus pertences durante a atividade física;
recepção; ventiladores; som; bebedouro.

praticar atividade física. O prédio possui rampa de acesso
que liga a rua à calçada, elevador e banheiros adaptados
para que pessoas com algum tipo de deciência física
também participem das aulas”, comenta o presidente da
associação, Daniel Sentelhas.
A academia funciona de segunda à sexta-feira em dois
horários: das 7h às 11h e das 16h às 20h, na rua Antônio
Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.

mais R$ 20 (associados) ou R$ 40 (não associados)
mensais.
As inscrições para a Apevo Vida são realizadas na sede da
associação, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de
Votorantim. Para usufruir do desconto, os associados
devem estar em dia com as mensalidades. Informações
pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15) 99173-3316.

Associada Silmara Dias é uma das frequentadoras da academia
Associados possuem diversos aparelhos de musculação a disposição

Atividade física na terceira idade
A atividade física é muito importante para a qualidade de
vida das pessoas. A musculação, por exemplo, é um
exercício que, se praticado regularmente, torna os
músculos mais ágeis e é indicada para pessoas de qualquer
idade.
Entre seus benefícios estão: melhoria no
condicionamento físico e na postura corporal; diminuição
do risco de desenvolver diabetes; melhoria na
coordenação motora; combate ao estresse e problemas
emocionais; queima de gorduras (principalmente
abdominais); melhorias na densidade óssea, entre outros.
Com o passar dos anos, o corpo perde força e massa
muscular e, como consequência, pode desenvolver
algumas patologias, como problemas nos joelhos, na
coluna, nos ombros, problemas cardíacos, diabetes, etc.

Ivete dos Santos foi uma das primeiras alunas da Apevo Vida

Mensalidades e inscrições

Espaço conta com uma recepção para melhor atender aos alunos

“Todos podem frequentar a Apevo Vida, desde que não
possuam comorbidades ou doenças que os impeçam de

A Apevo Vida recebe associados e não associados da
entidade – com valores diferenciados. Além disso, as
mensalidades variam de acordo com os planos – mensal,
trimestral e semestral.
Associados pagam de R$ 30 a R$ 40 por mês e não
associados, de R$ 50 a R$ 70. Frequentadores que
optarem pelas aulas de ginástica, devem desembolsar
Academia segue todos os protocolos de higiene e distanciamento

Dicas para começar a frequentar uma academia de musculação
Nos primeiros dias de frequência na academia, é normal
que exista muita animação e empenho para se manter
ativo e alcançar os objetivos e, com o passar do tempo, é
comum que as pessoas acabem desanimando –
principalmente pelo fato dos resultados demorarem
para aparecer. Entretanto, é preciso ter em mente que
os resultados não são imediatos e que, para mantê-los, é
preciso continuar a praticar atividade física
regularmente, alinhada a uma alimentação adequada e
saudável.
Frequentar a academia é uma boa forma para
emagrecer, queimar gordura localizada, perder a
barriguinha indesejada, além de ser uma ótima opção
para relaxar.
O Jornal da Apevo traz algumas dicas para que você se
mantenha estimulado e empolgado para frequentar a
academia da associação. Conra:
- Cuidados iniciais: ao iniciar os treinos na academia, é
necessário observar o ambiente e regras de utilização
dos equipamentos, além de utilizar roupas adequadas
para tal prática.

acordo com o perl do aluno. O personal trainer leva em
conta o histórico de atividade física, idade, gênero, entre
outros.
- Avaliação física: é importante fazer a avaliação para
que o professor tenha todos os dados do aluno, como
índice de massa magra e gordura corporal. Por isso, é
fundamental que um prossional da saúde seja
consultado antes do início dos treinos.
- Frequência: inicialmente é recomendado que o aluno
frequente a academia três vezes por semana; isso
porque o praticante está em processo de adaptação e
assim deve ser respeitado o treino e descanso.
- Não desista: é importante que, mesmo com dores ou
fadigas, o treinamento não seja interrompido. Por isso,
vale a pena informar o personal que tipo de atividade
gosta de fazer para que tenha um engajamento na prática
diária.

contágio do coronavírus (Covid-19). Há certos cuidados
que devem ser tomados para proteção e a Apevo adota
todos eles. Seguindo todas as dicas abaixo, o aluno estará
protegido do contato com vírus, bactérias e fungos.
- A Apevo disponibiliza álcool em gel para desinfecção
dos aparelhos. Apesar de realizar a limpeza periódica, a
associação recomenda que os alunos limpem os
aparelhos antes do seu uso.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como garrafas
de água, toalhinhas de rosto, etc.
- Mantenha-se hidratado. As células e órgãos linfoides,
envolvidos na defesa do organismo, se fortalecem se a
pessoa faz uma ingestão adequada de líquidos, além de
uma dieta equilibrada.
- Lembre-se de que o uso de máscaras é muito
importante e obrigatório. Além da máscara, lavar bem as
mãos e fazer uso do álcool gel evita a contaminação.

Proteção contra o coronavírus
- Caso apresente sintomas, não vá a academia.

- Adeque o treino: os treinos devem ser feitos de

Não é necessário se afastar dos treinos para evitar o

Melhorias da Apevo: colônia em Ilha Comprida tem nova recepção

Colônia agora possui recepção para melhor atender os turistas

Desde que nalizou a obra de ampliação da colônia de
férias em Ilha Comprida, a Apevo busca continuar

oferecendo serviços de qualidade para os turistas. Entre
as novidades do prédio, localizado na av. Beira Mar, em
frente ao mar, a Apevo construiu uma recepção.
No local, os turistas contam com dois colaboradores
para auxiliarem no que for necessário para que a única
preocupação seja a diversão.
A colônia de férias possui dez apartamentos, totalmente
equipados e com capacidade para 5, 6 ou 10 pessoas.
Associados e dependentes possuem descontos especiais
nas diárias. A colônia de férias da Apevo também recebe
não associados. No dia 1º de junho, será aberta a agenda
de locações para o mês de julho. As reservas são feitas
presencialmente na sede da associação, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Informações
pelo telefone (15) 3243-2410 ou 99173-3316.

Cortesia aos nais de semana
A Apevo continua oferecendo cortesias aos associados
que estão em dia com as mensalidades. Para o mês de
junho há apenas dois nais de semana disponíveis. O
contemplado tem direito a um acompanhante e demais
convidados pagam à parte.
De acordo com o presidente da associação, Daniel
Sentelhas, a escolha das datas 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
cortesia só será válida para associados que
comparecerem pessoalmente na sede da Apevo.
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Turistas contam suas experiências em Poços de Caldas (MG)
O Jornal da Apevo dá continuidade à série de
depoimentos de turistas que já participaram de excursões
com o departamento de Turismo da associação. Dessa
vez, o destaque é a cidade mineira Poços de Caldas.
Em outubro de 2020, a Apevo promoveu uma excursão
de um dia para a cidade. Este ano, o passeio – que teve a
data alterada para novembro (conra abaixo) – será de

um nal de semana, repleto de atrações e diversões, para
que o grupo aproveite ótimos momentos de lazer e
descontração.
As associadas Glória S. Bortoloti Estevam, Nelzi R. dos
Santos Leme e Sônia de Fátima Gomes Rodrigues
Machado comentaram um pouco de suas experiências.
Conra:

Nelzi Ramos dos Santos Leme

Sônia e a irmã Lourdes com o grupo de turistas da Apevo

Família Estevam: Juliana, Davi, Jair e Glória

A associada Sônia de Fátima G. R. Machado participou da
excursão junto com a irmã, Maria de Lourdes. “O passeio
foi maravilhoso, achei o lugar lindo. Amei! Já participei de
várias excursões com a Apevo, são sempre ótimas.
Pretendo viajar mais vezes com o pessoal”, relata.

Glória Estevam viajou acompanhada do marido, Jair
Estevam; da lha, Juliana Bortoloti Estevam e do neto,
Davi Bortoloti Estevam. “Modéstia a parte, vou em todas
as viagens da Apevo. Adoro! Gostei de tudo em Poços de
Caldas, especialmente as fábricas e as cachoeiras”, diz.

Já Nelzi R. dos Santos Leme viajou sozinha, mas, durante o
passeio, o netinho de Glória foi um de seus
companheiros. “Rever os lugares que passei minha lua de
mel, em maio de 1973, foi muito bom. Gostei muito do
nosso encontro no ônibus, da recepção da Viviane, pois
não conhecia ninguém do grupo. Gostei também da
oração do Pai Nosso feita no início da viagem, dos
lanchinhos servidos e de todo o passeio, no qual nos
divertimos e interagimos. O que mais me marcou foi o
garotinho que estava acompanhado da mãe e avós. Ele me
adotou e me procurava quando voltamos para o ônibus.
Um anjo”, comenta.

Associação altera programação de viagens devido à pandemia
fontes de águas com propriedades alcalinas, sulfurosas,
radioativas e termas – que convidam para relaxantes
banhos de imersão e um passeio pelas fontes e
cachoeiras espalhadas pelo município.

Foto: Exame

Pela segunda vez, o Departamento de Turismo da Apevo
precisou alterar a programação de viagens de 2021. A
medida se faz necessária devido à pandemia do
coronavírus (Covid-19), que afeta o mundo.
Com isso, as excursões com destino à Águas de Lindoia
(que seria realizada em junho), Maria Fumaça (julho),
Ubatuba (outubro) e Barra Bonita (novembro) foram
canceladas. Já as viagens para Poços de Caldas e a Basílica
de Nossa Senhora Aparecida foram reagendadas para 26
a 28 de novembro e 11 de dezembro, respectivamente.
D e a c o r d o c o m V i v i a n e M a r t e l e t t o Pa d i l h a ,
coordenadora do setor, os turistas que reservaram
lugares para os destinos cancelados tiveram seus valores
ressarcidos.
A Apevo segue todas as recomendações e medidas de
proteção estipuladas pelo governo estadual e municipal.
Caso as demais viagens necessitem ser canceladas, a
entidade entrará em contato com os interessados.

Apevo promove excursão inédita para Aparecida

Viaje com a Apevo

Fábricas de cristais serão visitadas pelos turistas em Poços de Caldas

Poços de Caldas
A cidade mineira de Poços de Caldas será o destino da
Apevo de 26 a 27 de novembro. Este ano, os turistas irão
aproveitar três dias de lazer e diversão, com
hospedagem no Hotel Nacional.
A excursão inclui café da manhã e almoço. Visita aos
pontos turísticos (Recanto Japonês, Fonte dos Amores,
Casa do Mineiro, cachoeiras e fábricas de cosméticos e
cristais) são pagos a parte, no local. A cidade possui

B

asílica de Nossa Sra. Aparecida
A novidade do Departamento de Turismo da Apevo em
2021 é o passeio na Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
no Vale da Paraíba, interior de São Paulo. O local é o
maior santuário do mundo dedicado à Maria, sendo
muito procurado por eis de diversos países.
A excursão acontece dia 11 de dezembro e associados
pagam R$ 95 e não associados R$ 200.

Ainda há lugares disponíveis para os passeios e os turistas
podem pagar parcelado até o mês da viagem (via boleto
bancário ou cartão de crédito – consultar taxas). Não
associados também podem participar, mas valores
promocionais são válidos apenas para associados em dia
com as mensalidades da Apevo.
As reservas devem ser feitas com Viviane Marteletto
Padilha, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, pelo
telefone (15) 3243-2410 ou WhatsApp (15) 99605-3037.
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Aposentado em Foco

Banco do Brasil reduz atendimento e clientes reclamam

Concurso fotográfico aborda vida cotidiana durante pandemia

Votorantim terá unidade do Poupatempo

Agência 0995: clientes reclamam do atendimento

A Apevo recebeu, nos últimos dias, diversas reclamações
de associados que possuem conta no Banco do Brasil
(agências 0995 e 6931), localizadas na região central de
Votorantim. Entre as principais queixas, questionam
sobre a suspensão dos serviços dos guichês de caixas
internos da agência 0995 e o mau atendimento prestado
por funcionários da agência 6931.
Por meio de uma mensagem no aplicativo de celular do
BB, os usuários foram surpreendidos com a suspensão
dos caixas internos na agência 0995 (av. 31 de março), no
início do mês de maio. A mensagem informava que no
local, os usuários passariam a contar apenas com caixas
eletrônicos para realizar suas transações bancárias.
Além da redução do atendimento na agência 0995, os
clientes da agência 6931 (rua Monte Alegre) reclamam da
la que enfrentam para receberem o pagamento mensal.
“Sabemos que os idosos tem preferência, mas a agência

Com o objetivo de proporcionar, por meio de imagens,
uma nova visão da vida cotidiana durante o isolamento
social, a Prefeitura de Votorantim está promovendo o
concurso fotográco “Vi da Janela”. Os ganhadores serão
escolhidos por um júri especializado e pelo público, por
meio do Facebook e serão revelados no dia 2 de julho.
Os candidatos zeram fotos de paisagens através da

Resposta do banco

janela, por meio do uso de equipamentos fotográcos
prossional ou amador.
No total, serão quatro contemplados com o valor de R$
500 cada. O público terá de 15 a 30 de junho para votar
nas suas fotos preferidas, que serão divulgadas no
Facebook da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer
(www.facebook.com/culturaturismovotorantim).

Foto: Facebook Fabíola Alves

Foto: G1.com

O departamento de comunicação da Apevo entrou em
contato com o Banco do Brasil, em Brasília, solicitando
esclarecimentos, uma vez que grande parte do seu
quadro associativo recebe o pagamento da
aposentadoria na agência bancária.
Por meio de sua assessoria de comunicação, o Banco do
Brasil informou que tem atuado para prover suporte aos
clientes com seriedade, rapidez e segurança diante do
cenário de incertezas trazido pela crise da Covid-19,
decretada em março de 2020. “Desde então, as
dependências adotam o atendimento contingenciado
para casos essenciais e com horário reduzido. Assim,
segue as recomendações e os protocolos estabelecidos e
obedece às decisões das autoridades públicas
competentes, considerando os diferentes estágios da
situação nos municípios do Brasil”.

Ainda de acordo com o BB, durante todo esse período, as
agências têm realizado triagem para o acesso às salas de
autoatendimento ou ao seu interior, com a autorização de
acesso limitada à capacidade do espaço disponível em
cada unidade e de forma a garantir o distanciamento
mínimo de dois metros entre cada pessoa, recomendado
pelo Ministério da Saúde e por decretos locais. Nas
unidades, também é feita a medição de temperatura e
disponibilizado álcool em gel para clientes e usuários.
Algumas unidades sofreram redução no quadro de
funcionários para o atendimento presencial, por se
enquadrarem ou coabitarem com pessoas do grupo de
risco.
Seguindo determinação da Febraban (Federação
Brasileira de Bancos), as agências do BB passaram a
operar das 10h às 14h, para proteger seus funcionários,
clientes e a sociedade, diante do avanço da pandemia do
novo coronavírus. Em algumas praças, o atendimento
começa mais cedo, às 9h, exclusivamente para idosos,
gestantes, pessoas com deciência e pagamento de
benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O banco armou ser importante reforçar que permanece
disponível 24h pelos canais digitais e que as instituições
nanceiras têm recomendado fortemente aos seus
clientes que, durante o período da pandemia, busquem
atendimento por esses meios. O atendimento remoto no
BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções
digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal na
internet (bb.com.br), além do WhatsApp (61) 40040001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e
pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e
LinkedIn).

não está respeitando esse direito. No local, há uma
funcionária da segurança sem a menor empatia e que não
atende quem procura por orientação”, arma Daniel
Sentelhas, presidente da Apevo.
Segundo os clientes do banco, as duas agências da cidade
apresentam redução no quadro de prossionais e baixa
qualidade no atendimento. A reivindicação é para que o
banco olhe especialmente pelos idosos e providencie
prossionais no saguão dos caixas eletrônicos para
atender especialmente aqueles que não tem agilidade no
uso das máquinas. “Fui maltratado e ignorado todas as
vezes que estive nas agências nos últimos meses. Isso é
um absurdo”, disse Sentelhas.

Junho tem início e Prefeitura não define sobre Festa Junina drive-thru
no dia anterior a audiência (27), as entidades receberam
ligações de uma pessoa que dizia ser representante do
governo municipal, informando que a reunião havia sido
cancelada.
Em Votorantim, mais de 18 entidades são beneciadas
com a festa junina. Para tentar ajudá-las esse ano, foi
proposto um drive thru solidário para arrecadação de
alimentos e uma vaquinha online. Porém, a Prefeitura não
se manifestou a respeito.
O último evento aconteceu em 2019, quando completou
104 edições e milhares de pessoas prestigiaram os shows,
parque de diversão, as apresentações de quadrilhas, a
área de alimentação e toda a tradição da festa brasileira.

Prefeita de Votorantim e autoridades durante assinatura do contrato

Arte: Vereador Murilo Piatti

O mês de junho começou e mais uma vez a cidade não
terá sua tradicional Festa Junina, em função da pandemia.
No entanto, não se sabe se o município terá um novo
modelo de festa, no estilo drive-thru, pois a autorização
depende da Prefeitura Municipal.
Alguns vereadores sugeriram esse tipo de evento, a m
de ajudar as entidades locais. Procurada pela Apevo, o
governo municipal informou que irá estudar a viabilidade
do evento junto aos interessados, mas sem data denida.
Em abril, o vereador Murilo Piatti questionou se a
Prefeitura planejava realizar alguma ação para auxiliar as
entidades benecentes e também apresentou o projeto
para a festa junina drive thru, que poderia ser realizada
ainda este ano. “Parte da tradição, inclusive o concurso
de rainha da Festa Junina, poderia ser mantida de forma
organizada; não é preciso suspender tudo”, disse.
No dia 28 de maio, foi realizada uma audiência pública que
contou com a presença de vereadores e representantes
de entidades benecentes. De acordo com Piatti, até
aquela ocasião a Prefeitura também não havia dado
nenhuma resposta sobre o assunto. “Convidamos
representantes do executivo, a prefeita Fabíola Alves e o
vice-prefeito Rodrigo Kriguer, mas ninguém quis
participar da audiência pública para sanar nossas dúvidas e
a da população”, disse o vereador. Ele relata também que,

Layout da festa junina drive-thru, idealizada pelo vereador Murilo Piatti

Sorteio mensal segue presenteando associados Apevo

A cidade de Votorantim terá uma unidade do
Poupatempo: o contrato para a implantação foi assinado
no dia 24 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, sede do
governo do estado de São Paulo. O objetivo do governo
municipal é inaugurar o prédio ainda este ano, na região
central do município, em local a ser denido.
De acordo com as regras de implantação, a prefeitura
fornecerá o imóvel e promoverá as adequações físicas
necessárias no local. O prédio precisa ter boa localização
e visibilidade, ser de fácil acesso ao público, em região
central e com opções de transporte público.
Outra novidade é que os serviços do Detran –
Departamento Estadual de Trânsito serão integrados e o
Ciretran transformado em Poupatempo, permitindo que
o cidadão seja atendido no mesmo local. O novo formato
é por meio do sistema Balcão Único, com atendentes
multitarefas.
A assinatura do contrato contou com a presença da
prefeita de Votorantim, Fabíola Alves; do vice-prefeito,
Rodrigo Kriguer; do prefeito de São Paulo, Rodrigo
Nunes; do governador do estado de São Paulo, João
Doria; da deputada estadual, Maria Lucia Amary e do
deputado federal, Vitor Lippi.

Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19), a
Apevo e seus parceiros seguem realizando o sorteio
mensal de brindes. Os prêmios são para os associados
que estão em dia com as mensalidades da associação.
Em maio, os contemplados foram: Cristina Ramos,
ganhadora da limpeza dentária da Gou Odonto; Dilma
Vieira da Fonseca, contemplada com um design de
sobrancelha do Studio A Apevo; Maria Rosa Bezerra, que
ganhou um óculos de sol das Óticas Único; Marta Regina
Pereira – massagem terapêutica – e Rose de Souza –
sessão com a podóloga – serviços realizados por
prossionais da Unidade de Saúde Apevo. Conra:

Maria Rosa Bezerra, que ganhou um óculos de sol das Óticas Único

Cristina Ramos ganhou uma limpeza dentária da Gou Odonto

Dilma Vieira contemplada com um design de sobrancelha do Studio A

Marta Regina Pereira ganhadora de uma massagem terapêutica na Apevo

Rose de Souza foi contemplada com uma sessão de podologia na Apevo
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Chica Doida: aprenda a preparar uma pamonha salgada de forno

Foto: É de Casa

Chica Doida é uma receita típica goiana, com massa de
milho e recheio de queijo, linguiça e jiló. Conra o passo
a passo. Se você zer a receita, nos marque no
Instagram: @ApevoOcial ou envie uma foto no e-mail:
com.apevo@gmail.com.

Programa ensina como fazer uma pamonha de forno

Em clima de festa junina, a coluna “Água na Boca” deste
mês traz uma receita deliciosa: a Chica Doida - pamonha
de forno. O prato foi ensinado no programa da Rede
Globo, “É de casa”.

Ingredientes:
- 6 espigas de milho verde
- 300gr de linguiça toscana tostada em rodelas não muito
nas
- Pimenta-de-bode ou malagueta a gosto
- 2 jilós cortados em quartos e marinado no limão
- 1 xícara de chá de queijo meia cura em cubos
- 4 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 1 cebola picada em cubos
- 2 dentes de alho bem picadinhos
- Sal a gosto
- Cheiro-verde a gosto
- Mussarela para gratinar

Modo de preparo:
Rale o milho (não corte com a faca rente à espiga, pois
isso muda na textura que precisa ganhar o creme de
milho).
Numa panela, refogue na manteiga a cebola, o alho, o
cheiro-verde picadinho e a pimenta picadinha.
Coloque o milho ralado e misture bem, mexendo
sempre, por uns 15 ou 20 minutos. O ponto é dado pela
cor que muda do amarelo esbranquiçado para o amarelo
mais intenso.
Coloque essa massa numa travessa transparente (precisa
ser aqueles mais alto, pode ser aqueles ovais que
costumam ser mais altos). Recheie espalhando os
ingredientes pela travessa com a massa: primeiro o
queijo em cubos, depois o jiló e depois a linguiça.
Cubra com a mussarela e leve ao forno para gratinar.
O tempo é até derreter o queijo e dourar, para car uma
casquinha.
Decore como quiser e sirva em seguida!

em meio ao constrangimento das vítimas e à lentidão da
lei para mostrar como o estupro afeta toda a rede familiar
e deixa marcas indestrutíveis na vida de quem o sofre.
“Abuso” é um livro extremamente necessário que precisa
ler por todos.
Valor: R$ 28,90 no Americanas (valor em 26 de maio).

QUEM MATOU SARA?
Tipo: série
Sinopse: Quem matou Sara? A série, lançada este ano
(2021), conta a história de Alejandro Guzmán (Manolo
Cardona), um homem que foi injustamente acusado do
assassinato de sua irmã Sara. Depois de passar 18 anos na
prisão, Álex enm está livre e parece determinado a fazer
justiça com as próprias mãos. Para descobrir a verdade
por trás do caso e provar sua inocência, ele decide se
reaproximar da família Lazcano, responsável por
incriminá-lo no passado. Mas o poderoso clã não vai
medir esforços para manter seus segredos fora do jogo –
mesmo que isso signique acobertar o verdadeiro
culpado pelo crime. Como a morte de Sara aconteceu há
quase duas décadas, Álex vai precisar viajar no tempo
para juntar todas as peças do quebra-cabeça e, assim, se
vingar daqueles que destruíram a sua vida.
Onde assistir: Netix

Em junho:
Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo
Junho é considerado “o mês dos santos”, pois a Igreja
Católica comemora o dia de quatro deles. E todos fazem
parte das tradicionais festas juninas: Santo Antônio, São
João, São Pedro e São Paulo. Para a Igreja, as festividades
são importantes para relembrar a vida religiosa desses
santos e não apenas as lendas e crendices que giram em
torno das comemorações.
A primeira comemoração é em homenagem a Santo
Antônio (13 de junho), que cou conhecido como o
“santo casamenteiro” por ajudar jovens humildes a
conseguirem um dote e um enxoval para o casamento.
Ele é representado em imagens segurando o menino
Jesus e é um dos santos mais populares e importantes do
Catolicismo. Devido sua fama de milagroso, muitos
devotos fazem simpatias e deixam a sua imagem “de
castigo” para chamar a atenção para que possa auxiliálos a encontrar a alma gêmea.

ABUSO
A CULTURA DO ESTUPRO NO BRASIL
Tipo: livro
Resumo: Por que o estupro é um crime ainda tão
comum no Brasil? Por que a vítima muitas vezes é tão – ou
mais – julgada pela sociedade do que o próprio
criminoso? Por que é tão difícil fazer uma denúncia?
Após quatro anos de pesquisas, viagens pelo país e mais
de 100 entrevistas com vítimas e familiares, criminosos,
psiquiatras e diversos especialistas no assunto, a jornalista
Ana Paula Araújo escreveu “Abuso – a cultura do estupro
no Brasil” com coragem e sem meias-verdades.
A obra é uma reportagem que trata do medo e vergonha
das vítimas, de como elas são julgadas e muitas vezes
culpabilizadas pela sociedade e pelo poder público, das
diculdades para denunciar, dos caminhos para superar o
trauma e seguir em frente e como atitudes tão
entranhadas em nossa sociedade geraram uma
verdadeira cultura do estupro em nosso país.
Ana Paula analisa casos que chocaram os brasileiros e
outros tantos que, apesar de bárbaros, caram perdidos

São Pedro e São Paulo
A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais
antigas da Igreja Católica, sendo anterior até mesmo à
comemoração do Natal. A celebração é no dia 29 de
junho, pois teria sido a data do aniversário de morte e do
translado das relíquias de ambos os santos.
Pedro era pescador, foi apontado por Jesus como seu
sucessor entre os doze apóstolos e teve a missão de
construir uma igreja que continuasse a Sua obra. É
considerado o primeiro papa da Igreja Católica.

2ª FEIJOADA
DO FRONTEIRA
Tipo: evento
Sobre: Há mais de 30 anos,
o CTG – Centro de
Tr a d i ç õ e s G a ú c h a s
Fronteira Aberta Sorocaba
é referência na cultura e
lazer do movimento
gaúcho na região. No dia 5
de junho, o local promove a
“2ª Feijoada do Fronteira”.
Cada prato custa R$ 45 (para duas pessoas) e acompanha
arroz branco, farofa, torresmo e vinagrete. Os convites
são vendidos antecipadamente pelos telefones abaixo.
Os interessados podem retirar os pratos na rua Salto de
Pirapora, 10 – Jardim Iguatemi (próximo ao Detran
Sorocaba), das 12h às 14h30 ou receberem em suas
residências mediante taxa de entrega.
Reservas e informações: (15) 3388-7438 (CTG) | (15)
98804-2208 (Ivo) | (15) 98155-5224 (Letícia) | (15)
99111-2190 (Marta) | (15) 99115-0717 (Orestes).

Por outro lado, Paulo de Tarso não esteve entre os doze
discípulos que seguiram Jesus mais de perto e, inclusive,
perseguia os cristãos. No entanto, converteu-se e
tornou-se um dos grandes evangelizadores da igreja
primitiva.
Ambos morreram martirizados. São Pedro foi
crucicado, mas pediu para que a cruz casse de cabeça
para baixo, pois não se sentia digno de ter a mesma
morte que seu mestre. Já São Paulo foi degolado em
Roma.

O dia 24 de junho faz parte do circuito de Festas Juninas
do calendário cristão, devido ao nascimento de São João
Batista. O Dia de São João comemora a vida do homem
que profetizou o fato de que o Messias, lho de Deus,
era Jesus Cristo e, por isso, o batizou.
A data foi xada a partir do relato do Evangelho de Lucas,
onde arma que João nasceu seis meses antes do lho de
Deus. É um caso raro que seja comemorada a data de
nascimento da gura homenageada e não a data de
morte. Outra singularidade do aniversário de São João é
o fato de que somente ele, além da Virgem Maria, tem
suas celebrações voltados tanto à vida mundana, das
pessoas em terra, quanto à gura divinizada em seu
aspecto extracorpóreo, ou seja, o Santo no céu.

Foto: Pinterest
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Apevo Acontece

Campanha publicitária da Apevo tem resultado positivo
“Nosso objetivo era fazer a Apevo se tornar ainda mais
reconhecida e atrair novos associados. Entendo que
estamos vivendo uma situação difícil, consequência da
pandemia do coronavírus (Covid-19) e, por isso,
agradecemos aqueles que se tornaram parte do nosso
quadro associativo. Buscamos, dia após dia, maneiras de
melhorar a qualidade de vida dos associados e
dependentes, seja por meio de parcerias e ações na área
da saúde, do lazer ou da educação”, comentou Daniel
Sentelhas, presidente da associação.
De 1º de março a 23 de maio, a associação divulgou seus
serviços, bem como a Unidade de Saúde, Departamento
de Turismo, Apevo Vida e benefícios. A campanha foi
realizada em parceria com o Grupo Imagem Outdoor.
Último outdoor exibiu informações da academia Apevo Vida

Durante 84 dias, os munícipes que passaram por algumas
ruas de Votorantim e Sorocaba puderam conferir a
campanha de outdoor realizada pela Apevo. De acordo
com a diretoria da associação, o resultado foi positivo,
uma vez que o objetivo era tornar a Apevo ainda mais
reconhecida.

Cronograma e pontos
A campanha foi dividida em seis outdoors e um painel
luminado. A cada quatorze dias, uma nova imagem era
divulgada em outro ponto.

A primeira fase – de 1º a 14 de março – convidou o
público a conhecer a Apevo e foi exibida na av. Gisele
Constantino (Pq. Bela Vista), próximo ao Condomínio
Sunset e no painel luminado em frente ao Tauste
Supermercado. Neste ponto, o vídeo – de 10 segundos –
foi exibido durante os 84 dias.
A segunda fase apresentou a Unidade de Saúde, em um
outdoor xado em frente ao Corpo de Bombeiros, na av.
31 de março, de 15 a 28 de março. A terceira arte foi
sobre o Departamento de Turismo, que pôde ser vista de
29 de março a 11 de abril, na rua Venezuela – próximo ao
Grupo São João.
A quarta imagem apresentou os benefícios da Apevo, de
12 a 25 de abril, na av. 31 de março, no outdoor próximo a
faculdade Anhanguera. A penúltima arte convidou, mais
uma vez, os munícipes a conhecerem a associação – de 26
de abril a 9 de maio, na av. Gisele Constantino.
Encerrando a campanha publicitária, a Apevo exibiu um
outdoor sobre sua primeira academia de musculação: a
Apevo Vida – de 10 a 23 de maio, na av. 31 de março.

Aulas de dança com professor Josuka são retomadas em novo dia
por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19), a
atividade passou a ser realizada as quartas-feiras, das
19h30 às 21h, no Salão de Eventos da Apevo.
As aulas são gratuitas para associados e dependentes que
estão em dia com as mensalidades da Apevo. Não
associados podem participar de uma aula experimental e
se associarem posteriormente ou pagarem R$ 16 por
aula.
As matrículas são feitas diretamente com Josuka, durante
o horário de aula, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro
de Votorantim. Informações pelo telefone da associação
(15) 3243-2410 ou pelo WhatsApp do professor (15)
99655-1237.
Alunos que frequentam as aulas de dança da Apevo

As aulas de dança da Apevo, ministradas pelo professor
Josué (Josuka) Araújo, foram retomadas no mês de maio
em novo dia e horário. Após um período de suspensão

Ginástica e coral
As matrículas também continuam abertas para os

interessados em participar das aulas de ginástica e do
coral da Apevo. As atividades apresentam novidades.
As aulas de ginástica, ministradas pelo professor Marcio
Antonio, são realizadas as terças e quintas-feiras, das 18h
às 19h e as quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h.
Associados e dependentes pagam R$ 20 mensais – além
das mensalidades da Apevo – e não associados, R$ 40. As
aulas são realizadas no mesmo prédio da Apevo Vida, na
rua Antônio Fernandes, 148 – Centro de Votorantim.
Já os encontros do coral, dirigidos pelo regente e maestro
Luís Gustavo Laureano, passaram a ser realizados as
sextas-feiras, das 15h às 17h, no Salão de Eventos da
Apevo. A atividade continua gratuita para associados e
dependentes. Não associados podem fazer uma aula
experimental e se associarem para continuar no grupo.
Informações pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15)
99755-8903 – Márcio e (15) 99690-7500 – Luís.

Alunos concluem módulos de Inglês e recebem certificados
Nos meses de abril e maio, três alunos do curso de Inglês
da Apevo receberam certicados pela conclusão dos
módulos que estudaram. Théo Freitas Brizola, de 10
anos, nalizou o Kids III e já está cursando o nível IV.
Ana Beatriz Maçao de B. Ferreira e Renan Nunes Mion
concluíram o nível intermediário e, por sugestão da
professora Ivete dos Santos Carvalho, já estão cursando
Business English (Inglês de Negócios). Ambos os alunos
estão no terceiro ano do ensino médio e já pensam em
suas carreiras prossionais.
A Apevo ca feliz pelo desempenho dos alunos e os
parabeniza pela evolução.

II, business English e kids. As aulas presenciais na Apevo
seguem as normas de segurança contra o coronavírus
(Covid-19). A associação disponibilizou álcool em gel
para higienização dos alunos e reforçou a limpeza da sala
de aula e equipamentos utilizados. O uso de máscaras de

proteção é obrigatório.
Os associados e dependentes interessados em participar
das aulas podem se inscrever na Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, telefone (15)
3243-2410.

Ivete Carvalho e o aluno Théo Freitas Brizola

Renan Nunes Mion, Ivete Carvalho e Ana Beatriz Mação de B. Ferreira

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições do curso de Inglês para turmas
com início em agosto. As aulas são no módulo Básico 1 e
acontecerão das 19h às 21h, em dia a ser denido.
Na associação, também são ensinados os módulos: básico
II, intermediário I e II, pré-intermediário I e II, avançado I e

Associação segue com serviço de delivery para pagamento FGTS: advogados realizam ações para correção monetária
Mesmo com a abertura da sede da Apevo, a associação continua com o serviço de
delivery para receber os pagamentos das mensalidades dos associados em suas
residências. O “Pague fácil” é um sistema que teve início em abril.
O objetivo da Apevo é manter os projetos, ações e compromissos, sem comprometer a
qualidade dos benefícios e atendimentos oferecidos aos seus associados e dependentes.
A entidade entende que nem todos conseguem ir até seu espaço físico para acertar as
pendências e, pensando numa forma de facilitar para seus associados, criou o serviço de
delivery de pagamentos para aqueles que precisam. Os interessados devem solicitar o
atendimento em suas residências. O representante segue todos os protocolos de saúde
para evitar o contágio e propagação do coronavírus (Covid-19). Informações e
agendamentos pelos telefones (15) 3243-2410 ou 3353-9800.

O Departamento Jurídico da Apevo está abrindo ações judiciais para aqueles que
desejam a correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Podem entrar com a ação os trabalhadores que tiveram saldo de FGTS a partir de 1999,
mesmo que já aposentados ou que tenham sacado o valor por qualquer motivo.
A data para o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ainda está
indenida. Para entrar com a ação judicial, é necessário apresentar a cópia da carteira de
trabalho com o número do PIS; extrato completo do FGTS (inclusive períodos
anteriores a 1999); cópia da RG, CNH e CPF e comprovante de residência atualizado.
Na Apevo, o Departamento Jurídico funciona de segunda a quinta-feira, das 8h30 às
11h30, mediante agendamento pelo telefone (15) 3243-2410. O serviço é realizado na
sede da associação, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

