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Novos Tempos

Você conhece a área de estética da Apevo?
Saiba os benefícios da limpeza de pele. Pág. 8

Praça Lecy de Campos foi ponto de vacinação contra o coronavírus em Votorantim

O inverno é uma estação propícia para os cuidados com a pele

O Dia do Escritor é comemorado em julho e
Apevo faz homenagem a profissionais. Pág. 6

Apevo Vida: aulas de ginástica ganham novas
opções de dias e horários. Pág. 8

Foto: Arquivo pessoal

Coronavírus: vacinação avança, mas país tem
aumento no número de casos em junho. Pág. 3

A jovem escritora Ana Cristina R. Henrique lançou seu primeiro livro aos 10 anos
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Movimentos no solo com bolas estão entre as atividades da ginástica

É possível manter uma dieta alimentar de qualidade mesmo na pandemia. Saiba mais na página 3.
Revisão da “Vida Toda”: associação oferece serviço que pode beneficiar aposentados. Pág. 2.
Acompanhe os depoimentos dos turistas que estiveram em Ubatuba, no litoral, com a Apevo. Pág. 5.
Que tal uma receita deliciosa de brigadeiro de paçoca para fazer com as crianças nas férias? Pág.7.
Em função da pandemia, Assembleia de Prestação de contas da Apevo foi suspensa. Pág. 8.
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Palavra do Presidente

Vacina contra a Covid-19: a importância da segunda dose

Olá amigos associados da Apevo e leitores em geral. O
assunto que trago hoje é de interesse de toda a população
e afeta também os idosos. Um levantamento recente
feito pelo Ministério da Saúde aponta que mais de 4
milhões de pessoas deixaram de tomar a segunda dose da
vacina contra o Coronavírus dentro do prazo
recomendado no país.
Pelas pesquisas, só no Estado de São Paulo são mais de

360 mil pessoas. Isso é uma grande preocupação, pois se
queremos nos ver livres da pandemia, precisamos
colaborar e fazer a nossa parte.
Lendo a respeito do assunto, vi que isso se deve a vários
motivos, inclusive o da falta de vacinas disponíveis.
Porém, não é somente esse o fator que leva tantas
pessoas a não voltarem para a segunda dose e é sobre isso
que faço essa análise hoje.
O governo do estado analisa mais um Dia D de aplicação
das segundas doses da vacina contra a Covid-19 em
pessoas que, por algum motivo, deixaram de tomar. É
importantíssimo completar esse ciclo vacinal para que a
pessoa que imunizada contra a doença.
Os especialistas explicam que a segunda dose é
importante pra o controle da pandemia. De acordo com a
epidemiologista e ex-coordenadora do Programa
Nacional de Imunizaçã̃o (PNI), Carla Domingues, a
possibilidade de infecçao
̃ após a aplicação de uma dose
ocorre pelo fato de o organismo não possuir todos os
anticorpos necessários para combater o vírus.
Com isso, a médica reforça a importância de manter os
cuidados preventivos, como o uso de má́scara e o
isolamento social.
Segundo pesquisadores da Fiocruz, o relaxamento de
idosos quanto às medidas restritivas após a aplicação da

primeira dose pode levar a um aumento no num
́ ero de
internações.
A possibilidade de contrair Covid-19 no intervalo entre as
doses é a principal hipot́ ese considerada por especialistas
para a morte de Agnaldo Timóteo, por exemplo, que
ocorreu depois de o cantor já ter recebido imunização
completa.
Na Paraíba, por exemplo, mais de 75 mil pessoas não
retornaram aos postos de vacinação após receberem a
primeira aplicação. Já em Santos, no litoral paulista, dois
mil idosos com mais de 80 anos não completaram a
imunização. Não temos dados precisos a respeito do
nosso município, mas estimo que temos muitas pessoas
que ainda não voltaram para receberem a segunda dose.
É importante enfatizar, como representante de uma
associação que atende justamente os idosos de nossa
cidade, sobre a importância de tomar a segunda dose no
prazo estipulado pelos prossionais. E continuar com
todos os cuidados para que até o nal do ano tenhamos a
população do Brasil imunizada e assim possamos retomar
nossas atividades com mais segurança.
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos
O escritor e a escrita em nossos tempos
Tratar da escrita e do escritor em relação ao conturbado
período pandêmico deve lançar-nos para ação escritora
como identidade humana. Mesmo sob jugo de alguma
tirania, a escrita não conseguiria negar sua essência, que é
a tradução da vida e da convivência em palavras; estas que
também tentam traduzir para o entendimento e para a
compreensão, o que sentimos, nossos sonhos e projetos,
nossos ideais e utopias.
É verdade que, para tudo isso, a escrita busca por outras
expressões de Arte, como pintura e música. De algum
modo, todas contribuem para que nossa existência tenha
a marca do entendimento que criamos diante da
Natureza e de tudo o que nos envolve. Então, podemos
dizer que a função do escritor em tempos de isolamento
social é essencial, porque oferece “asas” à imaginação
criada pela leitura para o leitor de todas as idades.
Diante dos desaos globais de pandemia, a inspiração
desaparece ou oresce? Posso dizer que para o meu
cotidiano como escritor, oresceu! Em 2020, depois de
decretado o isolamento, dediquei-me à leitura e à
pesquisa com foco na escrita. Graças ao tempo disponível
para tal trabalho, pudemos lançar sete títulos entre os
meses de julho e dezembro. Talvez seja esse o

movimento de inspiração para tempos de conitos e
desesperos: energias concentradas em objetivos
possíveis. E a escrita, é sempre possível!
Em 2021, conseguimos lançar três títulos entre fevereiro
e maio, com outros quatro previstos para o período de
julho a dezembro.
Como destaque, o livro que lançaremos no dia do
escritor, 25 de julho, trará a relação humana com a
Natureza pela convivência de harmonia. Então, é possível
tal coisa? Sem dúvida! O que não se pode fazer é
envenenar o ambiente em que vivemos, tampouco,
torná-lo “lixão” com a ideia de que os recursos naturais
são inesgotáveis. Já aprendemos que não são! Sobre este
livro – Moro numa Figueira –, eis sua sinopse: “Quando as
crianças abraçaram aquela árvore, por amor à Natureza,
não imaginavam que toda a vida no planeta seria
protegida, anal, águas, insetos, cupinzeiros, arbustos e
cipós, todos, participam do equilíbrio pela vida. E se quem
protege pudesse morar dentro de uma gueira?
Descubra como aconteceu...”
Contando com a revisão de Adriana da Rocha Leite e
ilustrações de Caique Ferraz, seja publicado pela Crearte
Editora em três línguas: português, espanhol e inglês. Sim,

será um livro trilíngue!
Para que os leitores pensem em seu conteúdo, posso
dizer: o sonho das crianças em construir uma casa na
árvore realiza-se de modo, completamente, diferente. E
se fosse possível morar dentro de uma árvore, de uma
gueira? O nal apresentará uma enorme surpresa para o
leitor.
Em minha vida como escritor, faço questão, sempre, de
dizer daquele que me inspira, Ariano Suassuna (19272014), que passou a infância
em Taperoá-PB. Muito mais
agora, porque recebi o título
de cidadão taperoaense,
juntamente com minha
esposa Adriana da Rocha
Leite. Quando voltarmos a
T a p e r o á ( Te r r a d a s
Andorinhas), faremos festa
com a titulação recebida.
Élcio Mário Pinto
Escritor

FGTS: novo prazo para as ações de correção monetária
A TR (Taxa Referencia), índice utilizado para a correção
monetária dos saldos das contas do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) registra índices menores
do que os da inação, algumas vezes já chegou a menos de
1%. Trabalhadores que tiveram saldo nas contas do FGTS
a partir de janeiro de 1999 querem que a correção
monetária seja baseada no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (INPCA-E) e, com isso,
repor as perdas acumuladas ao longo dos anos.
As diferenças dos saldos podem chegar a mais de 80%
caso o Poder Judiciário acolha a demanda dos
trabalhadores. O STF (Supremo Tribunal Federal) havia
marcado o julgamento do recurso no último dia 13 de
maio, porém, por decisão da própria Corte o julgamento
foi adiado sem uma nova data.
O novo prazo
Com o novo adiamento do julgamento pelo STF, os
trabalhadores terão mais tempo para ajuizar as ações

pedindo a revisão das suas contas de FGTS.
A perspectiva é que a nova decisão do STF, se positiva, vai
beneciar apenas os trabalhadores que ajuizarem as suas
ações antes do julgamento.
De quanto é a diferença
Para saber exatamente a diferença dos valores a serem
recebidos pelo trabalhador é necessário elaborar o
cálculo de atualização das parcelas, mês a mês, desde a
data do saldo inicial até os dias atuais.
É certo que alguns casos têm diferenças de mais de 80%
do saldo do FGTS.

um advogado de sua conança e é necessário ter em
mãos os seguintes documentos: cópia da carteira de
trabalho (cartão do PIS); extrato completo do FGTS;
cópia da carteira de identidade, CNH e CPF; e
comprovante de residência atualizado.
Mais de 200 mil ações estão suspensas aguardando o
julgamento do recurso pelo STF.
Quem tem direito à revisão da correção monetária é bom
não deixar para a última hora para não perder a
oportunidade e, também, porque em alguns casos a
obtenção dos extratos de FGTS completos demoram
alguns dias.

Como entrar com a ação
Podem entrar com a ação todos os trabalhadores que
tiveram saldo de FGTS a partir do ano de 1999, mesmo
que já tenham se aposentado ou sacado o valor do saldo
do FGTS por qualquer motivo.
Para isso é preciso entrar com ação judicial, por meio de

Fernando
Camolesi
Advogado da
Apevo

Aposentados podem melhorar o cálculo de benefício
A revisão consiste em incluir no cálculo da sua
aposentadoria os períodos contributivos de toda a sua
vida. Benecia quem se aposentou após 1999 e possui
contribuições para o INSS mais altas de 1994, ou mesmo
aqueles que diminuíram ou pararam de contribuir por
algum tempo para o INSS após 1994.
O prazo para questionar na Justiça a revisão é de 10 anos,
ou seja, somente quem aposentou a partir do ano de
2010.
Expediente
Jornal da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim
e Região.
Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim
Telefones: (15) 3243.2410 | 3353.9800
Facebook.com/apevooficial | www.apevo.com.br
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Quem tem direito?
A revisão da “Vida Toda”, também chamada da revisão da
“Vida Inteira”, pode beneciar principalmente quem:
ganhava bem antes de 1994; possui poucas contribuições
depois de 1994; e começou a ganhar menos depois de
1994.
No dia do atendimento é necessário trazer os seguintes
documentos: carta de concessão de benefícios do INSS;
Distribuição gratuita
Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042)
Textos: Luciane Fogaça e Aline Acquaviva
Artes e Diagramação: Thaís Marques
Departamento Comercial: Thaís Marques

Carteira de Trabalho e carnê de contribuição.
Agende seu atendimento
Interessados podem entrar em contato com a secretaria
de Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Votorantim (Apevo) para agendar horário com o
departamento jurídico. Telefone: (15) 3243-2410.

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As colunas, artigos e
editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos
anúncios são de responsabilidades dos anunciantes.
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O inverno e suas complicações para a saúde frente à pandemia
hipersensibilidade a alérgenos, sendo os mais frequentes
as já citadas: mudanças de temperatura, a baixa umidade
de ar, a presença de mofo, ácaros, poeira, nas vivendas e
ambiente laboral.

Foto: CQDS

A chegada do coronavírus

Problemas respiratórios podem se agravar no inverno

O inverno começou e vem acompanhado de baixas
temperaturas, às vezes associadas a uma umidade relativa
do ar também baixa - o que inevitavelmente inuencia no
aumento das doenças respiratórias que acometem
principalmente crianças, idosos, portadores de doenças
crônicas ou debilitantes e imunodeprimidos; porém não
são apenas esses os principais responsáveis deste
aumento.
Neste período, há maior circulação de vírus e bactérias,
mas também as alergias respiratórias tendem a piorar
muito devido ao aumento da poluição ambiental, as
constantes e bruscas mudanças de temperaturas e o uso
de casacos e cobertores de lã ou tecidos semelhantes que
caram guardados durante muito tempo nos armários.
Também há maior aglomeração das pessoas e maior
tendência de as pessoas carem em ambientes fechados.
O ar frio atua também como irritante das vias aéreas, o
que acarreta mais sintomas alérgicos, como a falta de ar e
a coriza. Além disso, a maior circulação de vírus como o
da gripe e do resfriado inuenciam diretamente no
aumento de doenças do aparelho respiratório.
As infecções virais mais frequentes são a gripe e o
resfriado, sendo causados principalmente pelos vírus
inuenza e rinovírus, respectivamente. No Brasil, estimase que mais de 40 mil pessoas sejam internadas por ano
por complicações da gripe e destas 4 mil resultam em
óbito.
As infecções bacterianas mais frequentes são as
amigdalites, faringites, sinusites, otites e pneumonia,
sendo causadas principalmente pelas bactérias
pneumococo, estreptococos, estalococos, entre outras.
Já as manifestações alérgicas mais comuns são a rinite, a
asma e a bronquite, não sendo estas desencadeadas por
vírus ou bactérias, mas sim por ativação de reações de

No nal de 2019, a cidade de Wuhan, na China, cou
conhecida mundialmente pela aparição de um novo
vírus, o Coronavírus ou SARS COV-2. Trata- se de um
vírus muito parecido com outros mais antigos que já
circularam e que já eram conhecidos. A doença causada
por ele, para o doente ou até para um médico ou
prossional de saúde que o examina, é idêntica a uma
gripe, que pode ser grave ou menos grave. Em alguns
desses casos causa pneumonia e tem sido muito mais
grave em pessoas de mais idade, especialmente pessoas
que têm mais de 80 anos de idade. A partir dos 50 anos de
idade, com a maior possibilidade de existência de
comorbidades, as pessoas estão sujeitas a ter mais
complicações se infectados pelo coronavírus. Até agora a
doença não parece ser tão grave em crianças e
adolescentes.
Em média, os sintomas mais frequentes são: febre baixa ,
fadiga, tosse seca, perda de apetite, mialgia, falta de ar em
média 5 dias após início dos sintomas, outros menos
comuns (cefaleia, dor de garganta, coriza, náuseas e
diarreia) – surgem após 4 a 10 dias do contato com o
coronavírus.
Porém, existem casos do aparecimento de sintomas
depois de 14 dias do possível contato. Dessa forma, o
período de incubação é de 4 a 14 dias.
Estima-se que, o período de transmissibilidade ocorra
durante 0 até 7 dias após o início dos sintomas, sendo os
picos de maior transmissão entre os 3 a 5 dias da Covid19. Entretanto, também se acredita que ocorra uma fase
“pré-sintomática” de transmissão, em torno de 24 a 48h
antes que os sintomas apareçam.
Algumas medidas simples podem nos ajudar a prevenir
doenças respiratórias durante o inverno: evitar locais
fechados e aglomerados de pessoas; evitar exposição ao
frio e a fumaça de cigarro; lavar frequentemente as mãos
e evitar levá-las aos olhos, boca e nariz; não compartilhar
objetos pessoais; manter-se hidratado: isso é consumir
aproximadamente 2 litros de água por dia. manter a casa
limpa de preferência com aspirador de pó e panos
úmidos, e os ambientes sempre arejados; evitar o contato
com pessoas gripadas ou com resfriados, pois essas
doenças são adquiridas pelo ar; manter a respiração

sempre pelo nariz e não pela boca, pois as narinas têm a
função de ltrar o ar e aquecê-lo; lençóis, edredons e
roupas devem ser expostos ao sol e lavados sempre que
necessário (pessoas que já possuem problemas
respiratórios como bronquite, asma e sinusite devem
evitar o contato com bichos de pelúcia, tapetes e
produtos que possuem pêlos); a alimentação deve ser
balanceada com sopas e caldos ricos em verduras e
legumes; praticar atividade física e manter a vacinação em
dia.
Além disso, some os cuidados acima, aos cuidados de
prevenção ao Covid-19, lavando frequentemente as
mãos e fazendo uso de álcool em gel; use o cotovelo para
cobrir a tosse; use máscara de proteção e mantenha uma
distância segura entre as pessoas.
Importância da vacinação
É a medida preventiva de suprema importância, em
tempos de crise pandêmica, como ocorre atualmente
com a Covid-19. É importante vacinar-se contra a Covid
e também contra a gripe Inuenza.
Frente ao enorme desao provocado pela pandemia da
Covid-19, a vacina assumiu um protagonismo ainda maior
no Brasil e no mundo. Na ausência de remédios
cienticamente ecazes, a imunização se torna a saída
mais ecaz – aliada à adoção de medidas de higiene e
distanciamento social – para diminuir a sua proliferação.
Vale ressaltar que comparar a ecácia das vacinas e tentar
eleger a melhor entre elas pode levar a conclusões
enganosas. Isso porque os imunizantes foram
desenvolvidos a partir de técnicas diferentes e testados
em momentos, locais e em populações com nível de
exposição ao vírus diferentes. Houve rigor cientíco em
todos os testes e dados que comprovaram segurança e
ecácia. É necessário lembrar hoje mais do que nunca que
“vacina boa é
vacina no
braço!”

Verônica
Bravo
Dieguez
Clínica Geral
da Apevo

Nutrição em tempos de pandemia: esteja atento
A nutrição tem um papel essencial na vida de todos nós,
pois uma alimentação saudável e equilibrada nos deixa
longe de muitas doenças. Nos tempos atuais, em que
vivemos uma pandemia, os cuidados devem ser
redobrados, desde o que pedimos no sistema delivery
como as compras que realizamos e levamos para casa.
Legumes, verduras, frutas, ovos são alimentos que não
podem faltar na nossa mesa e devemos evitar ao máximo
os alimentos processados que contribuem para piora da
saúde e com comorbidades como diabetes, hipertensão e
obesidade, que são doenças preocupantes diante do vírus
da Covid-19.
Uma das grandes diculdades na maioria dos lares hoje
em dia é conseguir realizar compras que contenham
somente alimentos saudáveis na lista. Isso se deve, muitas
vezes, por motivo de desemprego, queda da renda
familiar e por causa dos preços elevados dos alimentos,
infelizmente.
Uma boa solução para substituição é sempre procurar
alimentos da safra, ou seja, da época. Entre os alimentos
da época as opções são: abóbora seca, cabotiá,
abobrinha, batata doce, berinjela, cenoura, almeirão,
agrião, brócolis, alho poró, laranja lima, kiwi, carambola e
tangerina.
Esses alimentos quando são consumidos com frequência

oferecem um aporte essencial de nutrientes que auxiliam
e melhoram a nossa imunidade. Todos os alimentos
naturais (da feira mesmo) são imprescindíveis para
manutenção ou recuperação da nossa saúde.
Sabemos que para ter uma alimentação equilibrada,
primeiro precisamos conhecer claramente nossos
hábitos alimentares procurando o auxílio de um
prossional nutricionista, pois ele está apto a realizar seus
cálculos nutricionais.
Não é por que estamos vivenciando todos esses
problemas que não devemos cuidar da saúde; ao
contrário, nossa saúde é e precisa ser a nossa prioridade.
Perda de peso na pandemia
Claro que na pandemia é possível perder peso, mas o fato
de estarmos mais tempo em casa pode prejudicar, pois a
atividade física aliada à dieta oferece um resultado mais
rápido e positivo para a perda de peso. Portanto, o auxílio
de um nutricionista é importante nesse processo.
Hoje todas as faixas etárias preocupam, pessoas mais
jovens estão cada vez mais cando doentes e
contaminando outras pessoas. De forma geral todos
precisam ter uma alimentação mais saudável e
equilibrada, com maior quantidade de vegetais, carnes

magras, ovos, leite e derivados.
Substitua os alimentos
Agora vamos a alguns exemplos de alimentos e
substituição. A linguiça pode ser trocada por ovos
cozidos, omelete, ovos fritos. Hambúrguer
industrializado por hambúrguer de carne moída feito em
casa. Queijos amarelos e bacon por ovos mexidos e
queijo minas ou minas light.
Ainda falando de alimentação preventiva, é uma forma
saudável e nos oferece um reforço ao nosso sistema
imunológico, pois nos fornece vitaminas A, C, E, D, do
complexo B entre outras.
Só assim poderemos
proteger nosso organismo.

Janaína Matteis
Nutricionista parceira da
Apevo
CRN 50.165

Vacinação contra Influenza está abaixo do esperado em Votorantim
A procura pela vacina contra a gripe (Inuenza) na cidade encontra-se abaixo do
esperado. Em boa parte, isso acontece porque muitos idosos - que são da faixa etária que
mais recebe a vacina, estão aguardando o intervalo previsto de 15 dias após a vacinação
contra a Covid-19.
A Secretaria de Saúde (Sesa) informa que não é necessário ter tomado as duas doses da
vacina de Covid para ser vacinado contra a H1N1.
A Sesa orienta para que as pessoas que não receberam a imunização da Inuenza,
procurem as UBSs e levem o comprovante da vacinação de Covid para que seja
vericado o intervalo correto. As UBSs da cidade que são polos de vacinação de Covid,
tem acesso separado para as demais vacinações.
A Secretaria de Saúde busca atingir em julho a meta de vacinação de todos os públicos
alvo, formada por pessoas com comorbidades, deciência permanente, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, forças de segurança e
salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade,
população privada de liberdade, além de jovens em medidas socioeducativas.
A vacina previne o surgimento de complicações decorrentes da doença que pode
acarretar em internação e até morte, além da sobrecarga no sistema de saúde.
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Cidade em Foco

Coronavírus: vacinação avança, mas país tem aumento no número de casos em junho

Estado pretende imunizar toda população maior de 18 anos até setembro

Brasil e coronavírus

O Estado de São Paulo permanece na fase de transição
até o dia 15 de julho, quando o estado passará por nova
avaliação. A fase permite o retorno gradual e seguro das
atividades.
O comércio está liberado para o atendimento presencial
das 6h às 21h. As normas valem para estabelecimentos
comerciais em geral, incluindo galerias e shoppings que
também estão autorizados a abrir as portas neste
horário. O mesmo expediente deve ser seguido por
serviços como restaurantes e similares, salões de beleza,
barbearias, academias, clubes e espaços culturais como
cinemas, teatros e museus. Todos devem obedecer aos
protocolos setoriais de segurança sanitária, previstos no
Plano SP.
A taxa de ocupação dos estabelecimentos deve ser de até
40% nessa fase. Atividades religiosas individuais e
coletivas também estão liberadas nessa fase.

Até o fechamento desta edição, o país totalizava mais de
516 mil mortos pelo novo coronavírus. Mais de 12% dos
brasileiros tomaram as duas doses ou a dose única de
vacinas contra a Covid-19, totalizando 98.552.302
vacinas aplicadas.
Atualmente, três imunizantes são utilizados no Brasil
contra a Covid-19: Coronavac, desenvolvida pela
empresa chinesa Sinovac e produzida pelo Instituto
Butantan, Astrazeneca, da Universidade de Oxford, do
Reino Unido, Pzer, desenvolvida pelas farmacêuticas
americana Pzer e a empresa alemã Biontech.
Um novo imunizante começará a ser aplicado no país
agora em julho. O Brasil recebeu doses da vacina de
aplicação única Janssen, desenvolvida pela empresa
americana Johnson & Johnson.
A expectativa é que toda a população acima de 18 anos
tenha sido imunizada com a primeira dose de alguma das
vacinas ofertadas pelo sistema público de saúde até
setembro e assim o número de casos passe a diminuir.

Comércio não essencial pode funcionar na fase de transição

Arte: Prefeitura de Votorantim

Arte: Governo do Estado de São Paulo

Votorantim está entre os municípios que vem avançando
na vacinação contra a Covid-19. Diariamente, a
Secretaria de Saúde (Sesa) divulga novos grupos para a
vacinação. No entanto, o número de casos de infectados
vem aumentando na cidade e em todo o país.
Até o dia 23 de junho haviam sido registrados 10.371
casos em Votorantim; já no dia 30 de junho, o número de
casos conrmados passou para 10.958. 587 casos em
apenas seis dias.
Do início da pandemia do coronavírus (Covid-19) - em
março de 2020 - até o dia 30 de junho, a cidade de
Votorantim registrou 434 mortes pelo vírus. O total de
recuperados até a mesma data era de 10.114.
Em junho, a prefeitura decidiu aumentar os postos de
vacinação para facilitar o acesso e agilizar a aplicação da
vacina. A prefeitura da cidade segue vacinando as pessoas
em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em ações na
Praça de Eventos Lecy de Campos. As informações sobre
quem será imunizado e o local, são divulgadas
diariamente no site da prefeitura: votorantim.sp.gov.br.

Plano São Paulo

Boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votorantim

Festa Junina em sistema drive-thru não é autorizada pela Prefeitura

Foto: Facecook Festa Junina Ocial

Procurado pela Apevo, o vereador Murilo Piatti disse que
a prefeitura não entrou em contato para seguir em frente
com o projeto. “Não fomos procurados pela
administração para nenhuma conversa. Em resposta,
falaram que não haveria possibilidade de criar o drivethru”, arma Piatti.
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.

A cidade de Votorantim não terá uma festa junina no
sistema drive-thru como estava sendo aguardada. A
prefeitura não autorizou a realização do evento e assim a
cidade não terá um evento junino pelo segundo ano.
Para esse ano, a possibilidade era de se realizar uma festa
junina em sistema drive-thru, mas o Fundo Social de
Solidariedade resolveu não seguir em frente com o
projeto em função da pandemia.
A ideia da festa no sistema drive-thru foi sugerida por
alguns vereadores da cidade, a m de ajudar as mais de 18
entidades que são beneciadas com a festa junina.

Pelo segundo ano consecutivo, Festa Junina não será realizada na cidade

Munícipe conta com aplicativo para reparo na iluminação pública
Os moradores de Votorantim
passaram a ter um novo recurso
para fazerem a solicitação do
reparo da iluminação pública da
cidade. A prefeitura lançou
recentemente o aplicativo
“Votorantim Iluminada”. O
objetivo é contribuir no reparo
da iluminação pública em
qualquer ponto da cidade.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado em
smartphones com o sistema Android. Para fazer o
cadastro, a pessoa deverá informar o CPF e um e-mail
válido.
Um código será gerado e encaminhado ao endereço
eletrônico. O dado deverá ser inserido no aplicativo para
a nalização do cadastro. No aplicativo, a pessoa poderá
informar o local exato de um ponto sem iluminação. A
identicação é feita por meio de um sistema de
geolocalização.

O sistema oferece o registro de quatro tipos de
problemas: lâmpada apagada, oscilando, vandalizada ou
acesa durante o dia. Após o registro do chamado, um
protocolo será gerado, e o morador de Votorantim
poderá acompanhar o andamento da solicitação.
O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a empresa
RM.
Os municípes também podem enviar as solicitações por
meio do Serviço Integrado e Informação ao Cidadão
(Siic), telefones (15) 3353-8732 ou 3353-8731.

App Votorantim Iluminada

amador. O resultado sairá no dia 2 de julho.
No total, serão quatro contemplados com o valor de R$
500 cada, sendo: melhor fotograa de Votorantim eleita
pelo júri ocial; melhor fotograa de Votorantim eleita
pelo voto popular; melhor fotograa da RMS (Região
Metropolitana de Sorocaba) eleita pelo júri ocial e
melhor fotograa da RMS eleita pelo voto popular.
As fotograas pré-selecionadas e premiadas farão parte
do acervo da Sectur, podendo ser utilizada em veículos de
comunicação ou impressa para possíveis exposições
futuras.

O concurso fotográco “Vi da Janela” realizado pela
Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Votorantim
(Sectur), recebeu até o fechamento desta edição, 6.478
votos. Foram inscritas aproximadamente 300 fotograas
e 182 fotograas foram selecionadas para a votação do
público.
As fotograas foram divididas nas categorias
“Votorantim” e “Região”. Fotos de paisagem, ores, aves,
animais de estimação, pessoas e crianças estão entre os
temas dos cliques. Os candidatos zeram fotos, por meio
do uso de equipamentos fotográcos prossional e

Foto: Fotograa Mais

Concurso Fotográfico “Vi da Janela” recebe mais de 6 mil votos

Fotógrafos de Votorantim e região participaram de concurso fotográco

Foto: Sedesp Votorantim

Votorantim oferece capacitação em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro

Representantes de Votorantim estiveram no encontro em Itapetininga

Votorantim esteve presente em um encontro de
representantes dos municípios da Região Metropolitana

de Sorocaba e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A
reunião, realizada no nal de maio, em Itapetininga,
rmou uma parceria entre as duas partes. Além de
Votorantim, outras 24 cidades da região participaram.
A partir desse encontro o município irá capacitar
professores de Educação Física e, consequentemente,
fará a inclusão de crianças e adolescentes com deciência
na sociedade por intermédio do esporte.
Esse trabalho em Votorantim já começou e professores já
começaram a fazer o curso disponibilizado pelo CPB. O
objetivo é capacitar treinadores, técnicos desportivos e
prossionais da rede municipal de ensino - em especial,
os de educação física - para trabalharem de forma
inclusiva com os estudantes portadores de necessidades
especiais, mais precisamente durante a prática de
atividades físicas e esportivas.

A colaboração entre o comitê e o município signica
maior apoio ao paradesporto na cidade. O órgão oferece
o curso básico gratuito "Movimento Paralímpico:
Fundamentos básicos do Esporte" (disponível no link
https://impulsiona.org.br/esporte-paralimpico).
A partir desta formação, os outros dois cursos estarão
disponíveis, todos com o objetivo comum de capacitar
prossionais que desejam se aperfeiçoar no trabalho com
paratletas. A conclusão do curso "Movimento
Paralímpico" é um pré-requisito para realizar os demais,
que são: "Psicologia no esporte paralímpico" (inscrições
até 5 de julho) e "Fisioterapia no esporte paralímpico"
(inscrições encerradas no dia 27 de junho).
Após completar o curso básico "Movimento Paralímpico",
a inscrição para os temas mais especícos poderá ser feita
no site: https://www.educacaoparalimpica.org.br/.
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Associados da Apevo recordam passeio para Ubatuba

Grupo de turistas durante a excursão para Ubatuba, realizada em 2018

Enquanto as viagens da Apevo não voltam a acontecer, os
associados recordam os passeios que zeram com a
associação. Dessa vez, a viagem escolhida foi Ubatuba,
no litoral norte de São Paulo.
Ubatuba é um dos quinze municípios paulistas
considerados estâncias balneárias pelo São Paulo, por
cumprirem determinados requisitos denidos por lei
estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba
maior por parte do estado para a promoção do turismo
regional. A cidade conta com mais de 100 praias e uma
excelente estrutura de turismo.
As praias mais conhecidas de Ubatuba são a Praia das
Toninhas, Praia Domingas Dias, Praia do Lázaro, Ilha das
Couves, Praia de Itamambuca, entre outras. A cidade
abriga uma base do Projeto Tamar. Inaugurada em 1990,
a base já devolveu quase 15 mil tartarugas ao oceano.
Os turistas da Apevo puderam se divertir bastante em
um nal de semana cheio de diversão e alegria em família.
O passeio foi realizado em outubro de 2018. O hotel era
bem localizado e as pessoas puderam curtir uma praia
quase exclusiva para eles.
“Gostei bastante de viajar para Ubatuba com a Apevo. O
hotel tinha boa estrutura. A praia é gostosa e com ondas
calmas. Já z mais de 10 viagens com a associação”, conta
José Carlos Balotim, que viajou com a lha.

José Carlos Balotim e a lha Camila Mendes Balotim

A associada Aparecida de Fátima Oliveira também já fez
várias viagens com a Apevo e ressalta que é sempre bem
tratada.

com a Apevo para Caraguatatuba, Poços, de Caldas,
Campos do Jordão, Minas Gerais. A gente se diverte em
um ambiente tranquilo e o atendimento é excelente”.
A história de João
Antonelli se divide com a
Apevo. João é associado
desde o início da
associação, já trabalhou
durante alguns anos na
Apevo e fez muitas
viagens durante todo
esse tempo. “É sempre
muito bom viajar com a
Apevo, já z várias
viagens. O hotel em
Ubatuba era bem
localizado e perto da
praia. Tudo ocorreu de
forma tranquila e tenho João C. Antonelli e Cleide Rolim Nunes
boas lembranças. Viajar é
bom demais”.
A Apevo está estudando a possibilidade de realizar uma
nova viagem para Ubatuba ainda esse ano. Fique de olho!

José Rinaldo da Silva e Aparecida de Fatima Oliveira Silva

“A experiência de viajar com a Apevo para Ubatuba foi
muito boa. Desde o atendimento das pessoas da
associação até a estrutura do hotel e passeios. Já viajei
Crianças que participaram do passeio

Associação oferece pacotes turísticos para Poços de Caldas
O Departamento de Turismo da Apevo está oferecendo
pacotes para um passeio a Poços de Caldas – MG, que
será realizado no mês de novembro. Essa é a primeira
viagem que a associação irá realizar após o início da
pandemia.
A viagem será realizada entre os dias 26 a 28 de

novembro. O pacote inclui a hospedagem no Hotel
Nacional e pensão completa com café da manhã, almoço
e jantar. As visitas a pontos turísticos da cidade serão
pagas à parte.
O pacote turístico custa R$ 740 para associados e R$ 900
para não associados. O pagamento pode ser realizado via

boleto ou parcelamento em até 12 vezes com juros no
cartão de crédito.
As reservas podem ser feitas diretamente na associação,
na rua Antônio Fernandes, 50 - Votorantim. Informações
pelo telefone (15) 3243-2410 ou WhatsApp (15) 996053037.
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coração, como um amuleto.
O Dia Nacional do Escritor é comemorado em 25 de
julho. É uma data em homenagem àqueles que nos
ajudam a car mais esclarecidos, bem informados e
emocionados, sejam nos textos cientícos ou ctícios.
Os escritores precisam ter grande habilidade para
entreter os leitores. O que requer muito esforço e
dedicação por parte deles, pois para isso é necessário um
vasto conhecimento de vocabulários, da gramática e
ortograa, além de uma boa dose de criatividade e
conhecimentos gerais do mundo. O Jornal da Apevo faz
nesta edição uma singela homenagem a dois escritores,
de diferentes gerações, para lembrar a data.
João Francisco R. Brotas, escritor há 20 anos, vê o seu
trabalho como uma forma de interagir com os amigos
leitores. “A vontade de externar minhas ideias e meus
pontos de vista de maneira salutar fez de mim um
escritor”, disse. Com uma trajetória de 4 livros
publicados (Crônicas do Capitão - 2013; Convite à
Reexão, relatos e crônicas - 2015; Simplesmente
Crônicas - 2017; Escrever é um prazer – 2019), Brotas
acredita que escrever é um dom, mas que o gosto pela
leitura e o prazer pela atividade são fundamentais.
Membro efetivo da AVLAH - Academia Votorantinense
de Letras, Artes e História, ocupa a cadeira número 34 e
tem como patrono - Francisco Cândido Xavier (Chico
Xavier). O escritor tem também um programa
denominado “Minuto de Reexão” – o qual apresenta
diariamente na TV COM Sorocaba, TV Votorantim e
Rádio Nova Tropical FM de Votorantim. Também foi
presidente do Gabinete de Leitura Sorocabano de 2019 a
2020 e atualmente é diretor social e Relações Públicas do
NUPEP (Núcleo de Pesquisas Psíquicas de Sorocaba).
Seus livros abordam temas do cotidiano, com assuntos
políticos, religiosos, sociais e familiares. “Para quem
pretende começar a escrever, está ingressando nessa
carreira, primeiramente é necessário ler muito. Uma
coisa está diretamente ligada a outra. Posteriormente
escrever frases curtas e objetivas e sempre solicitar
apoio nas revisões ortográcas, antes de divulgá-las
publicamente”, orienta.
Papel dos pais no processo de aprendizagem
João Francisco Brotas acredita que a participação e
inuência dos pais no processo de aprendizagem e,
consequentemente, gosto pela leitura, é muito
importante. “Precisamos nos habituar a uma boa leitura
e, com isso, incentivar nossos lhos a tomar gosto por
essa atividade e dedicar mais tempo a ela. Quanto mais
cedo as crianças aprenderem a ter esse prazer da leitura,
mais fácil será para que isso se torne uma rotina em suas
vidas adultas; pois aprendizagens adquiridas na infância,
raramente são esquecidas. Quando estamos lendo,
interagimos com a situação descrita nos livros, nas
revistas ou nos jornais. Nossa mente age e reage diante
das letras, a ponto de discutir com o autor do texto. Isso
nada mais é do que o exercício dos nossos neurônios

cerebrais. Quando lemos para uma criança, além de nos
levar a uma situação positiva e prazerosa, estamos
contribuindo com a formação intelectual desse jovem ser
que, com certeza, quando for adulto, se lembrará desses
momentos e das pessoas com carinho. E, de maneira
espontânea, será um incentivador para que outros jovens
também sintam prazer na leitura”, concluiu.

João Francisco R. Brotas, escritor há 20 anos

Jovem escritora se destaca com as palavras
Ana Cristina Rodrigues Henrique, de 17 anos, tem na
escrita um grande prazer. O Jornal da Apevo pediu a ela
que falasse um pouco sobre o Dia do Escritor e também
sobre sua relação com a escrita no dia a dia.
“A escrita está comigo desde a infância, a curiosidade pela
literatura surgiu antes até da minha alfabetização,
sempre fui encantada pelos livros, assim como a
criatividade faz parte de mim. Conforme fui tendo acesso
ao conhecimento, minha parte escritora manifestou-se:
das aulas do Fundamental I à leitura incentivada pela
família, todo ensino formou uma bagagem que pude
compartilhar pela escrita. Foi em um trabalho da escola
municipal, no 5º ano, que uma professora me incentivou
a escrever uma poesia e, desde então, eu não parei
mais”.
Com alguns poemas já escritos, Ana começou a
participar de saraus no Cantinho Girassol e, em 2015, aos
10 anos, teve a oportunidade de lançar seu primeiro livro
de poesias: "Sementes de Ana Cristina". Por perceber
que realmente gostava de escrever, continuou criando
poesias, o que já estava virando um processo natural, e
então lançou "Flores de Ana Cristina" e "Frutos de Ana
Cristina", fechando uma trilogia poética em 2017. “Nela
eu mostrei o amadurecimento na escrita e na forma de
ver o mundo. Em 2018, buscando expandir os
horizontes, lancei uma narrativa sobre o vício
tecnológico: "Vivendo no Automático". Para completar,
em 2019, eu publiquei "PoeSer", um livro duplo: metade
de poesias, metade de crônicas. Como escritora, eu
desejo começar a escrever novos gêneros para ver com
qual eu mais me identico, então resolvi experimentar as
crônicas, mas a poesia continua predominando minha
escrita”, disse.
Escrever, segundo Ana, sempre foi uma forma de
expressão a respeito de tudo que vive, vê ou sente. “É
um processo natural que grita dentro de mim, como se
eu precisasse escrever para estar completa como ser
humano. O prazer de escrever inclui manifestar tudo que
sinto e desabafar com as palavras para poder
compreender esses sentimentos, muitas vezes a escrita
me traz respostas que eu nem sabia que tinha ou deixa
mais perguntas do que esperava, mas é sempre sobre
expressão e conhecimento”, comentou.
Na pandemia, essa possibilidade escrita de expressão
tornou-se um refúgio para a escritora, que a utilizou
como uma forma de criticar e consolar a si mesma. “Sem
poder sair de casa, escrevi uma série de poemas, crônicas
e outros textos que falam exatamente sobre o

isolamento e os sentimentos provocados por ele,
principalmente sobre o autoconhecimento caótico que
possibilitou. Então, parte da minha escrita cou focada
nessa realidade permeada pela adolescência, pandemia e
sentimentos. Por outro lado, a escrita serviu como
crítica, foi a minha forma de pedir para que as pessoas se
previnam e de não fechar os olhos para o mundo real, era
o desabafo da minha realidade”, disse.
Para compartilhar as novas poesias, Ana criou uma conta
no Instagram (@acpoesia), na qual divulga alguns vídeos
declamando. “Como estou terminando o Ensino Médio,
já tenho pensado em fazer administração voltada para o
setor público ou jornalismo, em ambos os casos a escrita
e a cultura continuarão sendo parte essencial da minha
vida, até porque percebi que a leitura e a escrita fazem
parte do meu ser, não me afastarei delas jamais. Acima de
tudo, quero expandir o impacto da literatura, do
conhecimento e da educação, é uma forma de inspirar
para que surjam outros escritores”.
Dia do Escritor: data como inspiração
Para Ana, o dia 25 de julho, Dia do Escritor, é uma
homenagem a aqueles que tem a inspiração correndo nas
veias e praticam diariamente para aprimorá-la. “O
escritor é, antes de tudo, um aprendiz, um leitor, um
observador, e é assim que me vejo: absorvo conteúdos e
toda forma de conhecimento para poder somar no
aprendizado. A escrita é a minha expressão, mas ela vem
com uma bagagem de tudo que leio ou vivo, sempre
existe parte de mim em minha arte. O escritor não se
restringe ao desabafo escrito, mas também é sobre o
coletivo, porque a escrita tem esse diálogo com o público
leitor e também passa por esse processo de construção
coletiva. O dia 25 é muito importante para mostrar o
valor daqueles que dedicam sua vida à literatura, até
porque escrever exige estudo, dedicação, um olhar
criativo e inspiração. Além disso, nós somos formados
por escritores, muitas vezes aquilo que sentimos já foi
registrado por alguém da área e, em sua obra, podemos
encontrar respostas que não víamos. E aí está o maior
prazer de minha escrita: o poder de identicação por um
texto, é como se eu pudesse tecer uma colcha de
retalhos com tudo que aprendi e disponibilizar esse
conhecimento para o mundo, ali cada pessoa pode se
identicar ou aprender um pouco, assim como eu
aprendo com a leitura”, nalizou.

Foto: Arquivo pessoal

Escritores são homenageados em julho

Entre as mais belas
prossões, certamente
aquela que se dedica às
palavras escritas
merece destaque. Os
escritores são
responsáveis por
sentirmos inúmeras
emoções por meio de
seus livros, textos e
artigos. Muitas vezes,
suas frases e reexões
cam marcadas em
nossas vidas e as
levamos por muitos
anos na memória e no

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Pinterest

Dia do Escritor: homenagem aos que se dedicam às palavras escritas

Jovem poetisa Ana Cristina Henrique

Como surgiu a data
A ideia de homenagear todos os escritores no dia 25 de
julho surgiu a partir do 1º Festival do Escritor Brasileiro,
organizado na década de 1960 pela União Brasileira de
Escritores, sob a presidência de João Peregrino Júnior e
Jorge Amado, um dos principais nomes da literatura
nacional.Nessa ocasião, são organizados eventos que
buscam valorizar autores e autoras da literatura brasileira
e incentivar a leitura de suas obras.

Alunos de Inglês da Apevo concluem módulos do curso
No mês de maio, dois alunos do curso de inglês da Apevo
concluíram o nível pré-intermediário e já estão cursando
o Intermediário. São os alunos Bryan Estebam e Evelyn
C.M. de Oliveira. A Apevo ca feliz pelo desempenho
dos alunos e os parabeniza por essa conquista.
As inscrições para o curso de Inglês Básico 1 da Apevo
estão abertas. As aulas iniciarão no dia 5 de agosto e a
frequência será semanal.
O curso terá duração de oito meses. Os custos para o
curso são de R$ 80,00 da matrícula mais 8 parcelas de R$

110,00 para associados e R$ 130,00 para não associados.
As aulas presenciais na Apevo seguem as normas de
segurança contra o coronavírus (Covid-19). A associação
disponibiliza álcool em gel para higienização das mãos e
reforça a limpeza da sala de aula e equipamentos
utilizados.
O uso de máscaras de proteção é obrigatório. Os
associados e dependentes interessados em participar
podem se inscrever na rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim, telefone (15) 3243-2410.

Bryan Estebam, professora Ivete Carvalho e Evelyn C.M. de Oliveira

Julho de 2021

Apevo Mais

7

Foto: Yoki - Pinterest

Brigadeiro de Paçoca: aprenda o tradicional doce brasileiro com gostinho de amendoim

Aprenda a fazer essa mistura deliciosa de amendoim e leite condensado

O brigadeiro é o doce mais amado pelas crianças e sua
presença é garantida em festas e dias de diversão. O doce

é típico da culinária brasileira e foi criado na década de
1940. De lá pra cá inúmeras versões foram criadas com
a receita que leva chocolate em pó, leite condensado e
manteiga.
Uma das versões mais gostosas que zeram é a de
brigadeiro de paçoca. Uma mistura deliciosa de
amendoim e leite condensado. A versão é muito
presente nessa época em que as crianças estão se
divertindo em casa com os festejos julinos e as férias
escolares.
As crianças podem ajudar os mais velhos a preparar o
doce, especialmente na hora de enrolar as bolinhas e
passar pela cobertura.
Conra o passo a passo e se você zer a receita, nos
marque no Instagram @ApevoOcial ou envie uma foto
no e-mail: com.apevo@gmail.com.

o qual estava disposta a arriscar seu casamento. Quarenta
anos depois, a jornalista Ellie Haworth (Felicity Jones)
encontra as mesmas correspondências e decide
investigar o que aconteceu no passado, enquanto tenta
lidar com os problemas de seu próprio relacionamento.
Onde assistir: Netix

A ÚLTIMA CARTA DE AMOR
Tipo: lme
Sinopse: A adaptação do livro de Jojo Moyes
será lançada no dia 23. A Última Carta de Amor
acompanha entre o passado e o presente, a jovem
Jennifer Stirling (Shailene Woodley) após acordar sem
memória, nos anos 60 em Londres. Com isso, ela
descobre que escreveu várias cartas de amor para um
amante chamado Anthony O'Hare (Callum Turner), com

Em julho:
Dia Nacional do Futebol, Dia Mundial do Rock,
Dia Nacional do Escritor e Dia dos Avós
O mês de julho traz várias comemorações que merecem
ser mencionadas, como o Dia Nacional do Futebol, Dia
Mundial do Rock, Dia Nacional do Escritor e o Dia dos
Avós. Nessa edição destacamos o Dia Nacional do
Futebol e o Dia dos Avós.

MORO NUMA FIGUEIRA
Tipo: livro
Resumo: O livro
“Moro numa gueira”, do
escritor Élcio Mário Pinto,
realiza o sonho que toda
criança já teve de construir uma
casa na árvore. A história vai
além e o personagem principal
decide morar numa gueira. A
história fala do amor à
Natureza e de todo o equilíbrio
criado por ela. O livro será
lançado no dia 25, dia do
escritor, pela Crearte Editora.

Até a década de 1920 o futebol era um esporte de elite
no Brasil. Integrantes negros eram raros e sofriam
preconceito. Aos poucos essa situação foi mudando. O
esporte popularizou-se e passaram a fazer parte
também de bairros pobres de grandes cidades, como
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto
Alegre.

Ingredientes:
- 1 leite condensado (lata ou caixinha) 395g
- meia caixinha de creme de leite
- 1 xícara (chá) de paçoca de amendoim triturada
- 1 colher (sopa) de manteiga
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de
Leite, meia xícara (chá) de paçoca triturada e a manteiga
e misture bem.
Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 8
minutos, ou até desgrudar do fundo da panela.
Coloque em um prato untado com manteiga e deixe
esfriar.
Com as mãos untadas, enrole em forma de brigadeiros,
passe na paçoca triturada restante e sirva.

NAOMI OSAKA: ESTRELA DO TÊNIS
Tipo: evento
Sinopse: A série documental acompanha a
superestrela do
tênis Naomi Osaka e
mostra as raízes
culturais e a identidade
da jovem que quebrou
barreiras. Em 2018,
Naomi se tornou a
primeira japonesa a
ganhar um torneio
Grand Slam de simples,
ao derrotar a americana
Serena Willians na nal
do US Open daquele
ano. A jovem de 23 anos
possui origem japonesa
e haitiana. A série estreia
dia 13.
Onde assistir: Netix

garantindo que eles teriam, sim, uma lha.
Então Ana engravidou, e dela nasceu Maria, e de Maria
nasceu Jesus. Por isso, hoje, Sant'Ana é considerada a
padroeira das avós. Ela também é padroeira da
educação, por ter educado Maria e inuenciado na
educação de Jesus. Já São Joaquim é o padroeiro dos
Avôs.

Dia dos Avós

Foto: ESPN

A história de Sant'Ana e São Joaquim

Uma das maiores rivalidades do futebol: Brasil e Argentina

No dia 19 de julho é comemorado o Dia Nacional do
Futebol. A data foi escolhida pela Confederação
Brasileira de Desportos (CBD), atual Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), em 1976, em homenagem
ao time mais antigo do país em atividade, o Sport Club
Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado no dia 19 de
julho de 1900.
Consolidação do futebol no Brasil
O futebol, jogado como atualmente, foi criado na
Inglaterra em meados do século XIX e veio para o Brasil
em 1894. O paulista Charles W. Miller (1874-1953),
considerado o “pai do futebol brasileiro”, voltando de
uma temporada de estudos na Inglaterra, trouxe para o
país um par de bolas e o livro com as regras do jogo. Um
ano depois, era realizada a primeira partida de futebol
que se tem registro no Brasil: Cia. Ferroviária São Paulo
Railway contra Funcionários da Companhia de Gás. As
equipes eram formadas por ingleses radicados em São
Paulo.

A tradição católica
conta que Ana e
Joaquim eram
casados. Eles
sonhavam em ter um
lho ou uma lha,
mas durante vinte
anos não obtiveram
sucesso – ambos
seriam estéreis.
Já com idade
avançada, Joaquim
jejuou por 40 dias e
40 noites, esperando
que Deus o ajudasse
a ter um lho. Ana
acreditou que o
marido tivesse
morrido, e orou
fervorosamente,
pedindo pela vida de
Joaquim e para ter
um bebê. Anjos
então apareceram
para os dois,

Arte: Revista Galileu

O dia 26 de julho é a data escolhida para celebrar o Dia
dos Avós. Diferentemente do Dia das Mães e do Dia dos
Pais, que sempre são em domingos, o Dia dos Avós tem
essa data xa, e a cada ano cai em um dia da semana.
Essa data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26
de julho é Dia de Sant'Ana e de São Joaquim. Na tradição
católica eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós de
Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar
todos os avôs e avós.

Dia Nacional do Futebol

Dia dos Avós é uma das datas comemoradas em julho
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Apevo Acontece

Aulas de ginástica da Apevo Vida ganham novos horários

Aulas de ginástica são oferecidas em novo horário na Apevo Vida

As aulas de ginástica da Apevo Vida ganharam novos
horários: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às
9h. Já́ os horários da noite – às terças e quintas-feiras, das
18h às 19h, foram mantidos. A proposta da associação é
oferecer mais opções para que os associados tenham na
atividade física uma boa opção para a melhoria da
qualidade de vida.
De acordo com o professor Márcio Antônio, as aulas
sempre trazem novidades e seu planejamento mensal
sempre apresenta movimentos e atividades variadas e
diversicadas com elementos da ginástica aeróbica,
localizada, ritmos, pilates, funcional, steep e jump, além

do controle de peso. “Dessa forma as aulas não se tornam
rotina e despertam ainda mais a participação e interesse
de nossas alunas”, disse.
As alunas interessadas podem fazer duas aulas
experimentais nos horários oferecidos. Após associar-se
e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 16,00, as
mensalidades da Apevo custam R$ 16,00 e a taxa de aula é
R$ 20,00, sendo o total de R$ 36,00 mensais. As
inscrições para as aulas podem ser feitas com o professor
Marcio na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 148 –
Centro de Votorantim ou pelo WhatsApp (15) 997558903.

Limpeza de pele: Apevo oferece Associados da Apevo ganham brindes em sorteio mensal
“Fiquei muito feliz por ser sorteada. Nunca tinha ganhado Odonto, Antônio Luiz Guerra, contemplado com um
desconto em cuidados faciais
nenhum prêmio em nada que participei”, disse contente a corte de cabelo do Studio A Apevo; Maria Salustiano
associada Maria Salustiano Martins da Silva. Os prêmios
são para os associados que estão em dia com as
mensalidades da associação.
Em junho, os contemplados foram: Francisco João Pinto,
ganhador da limpeza dentária da OdontoClinic; Antônio
Modesto Sobrinho, ganhador da limpeza dentária da Gou

Martins da Silva, que ganhou um óculos de sol das Óticas
Único; Celestina Helenice Cruzeiro – massagem
terapêutica – e Aparecida Sebastiana Santana – sessão
com a podóloga – serviços realizados por prossionais da
Unidade de Saúde Apevo.
Conra quem foram os ganhadores do mês:

Antônio Luiz Guerra - corte de cabelo do Studio A Apevo

Antônio Modesto Sobrinho - limpeza dentária da Gou Odonto

Celestina Helenice M. Cruzeiro - massagem terapêutica

Francisco João Pinto - limpeza dentária OdontoClinic

Maria Salustiano com os netos - óculos de sol das Óticas Único

Rosineide representou a mãe Aparecida - sessão com a podóloga

Limpeza de pele está com desconto durante o mês de julho

O departamento de estética da Apevo Saúde oferece, no
mês de julho, uma promoção no serviço de limpeza de
pele. O tratamento é feito com produtos exclusivos que
ajudam a rejuvenescer, a renovar as células da pele e
também no controle da oleosidade.
De acordo com a esteticista Maria Auxiliadora Baraúma, a
Dora, o inverno é a estação ideal para fazer tratamentos
dermatológicos. “Nesse período as pessoas se expõem
menos ao sol e a incidência da radiação UV está menor.
No entanto, a baixa exposição ao sol não retira a
importância do uso de protetor solar”, explica.
O valor promocional da limpeza de pele para os
associados e não associados é R$ 50,00. O preço fora da
promoção é R$ 80,00. Os atendimentos são realizados
com agendamento prévio, às terças e quintas-feiras, das
9h às 16h. A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião
Lopes, 97– Centro de Votorantim. Informações (15)
3353-9800 ou (15) 99788-0559.

Salão de beleza da Apevo amplia
serviços e contrata manicure
O salão de
beleza da Apevo
- Studio A - está
em busca de
prossional para
trabalhar como
manicure e
pedicure. O
espaço funciona
de segunda a
sexta, das 9h às
1 7 h , c o m
h o r á r i o
m a r c a d o .
P e s s o a s
Cabeleireira Silmara Dias, responsável pelo salão interessadas na
vaga podem entrar em contato com a cabeleireira Silmara
Dias pelo telefone (15) 99101-2548.
O salão passou por mudanças recentemente e está
oferecendo serviços como cortes de cabelo, químicas,
depilação, massagem e drenagem linfática estão entre
outros. Pessoas que não são associadas podem frequentar
o espaço, porém associados da Apevo possuem valores
especiais nos serviços. O salão ca na rua Antônio
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.

Unidade de Saúde oferece serviços para
associados conveniados com a Fênix Medical
Com o objetivo de facilitar o dia a dia do associado, a
Apevo conta com diversos serviços disponíveis. Em
parceria com o plano de saúde Fênix Medical, o associado
pode marcar consultas e solicitar guias de exame e de
cirurgias direto na Unidade de Saúde da Apevo. Às as
terças e quintas-feiras, os documentos são levados para a
unidade do plano de saúde em Sorocaba.
A parceria entre a Apevo Saúde e a Fênix Medical existe
há quatro anos e o associado recebe diversos benefícios.
Para mais informações pode-se entrar contato com a
supervisora de saúde Sônia Quintino, pelos telefones (15)
3353-9800 ou (15) 99788-0559. Atendimento de
segunda a sexta, das 8h às 17h. A Unidade de Saúde ca na
rua Sebastião Lopes, 97– Centro de Votorantim.

